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Abstract 
 

This paper examines the role of Hostile Architecture in the public spaces of Copenhagen. 

Hostile Architecture is a form of architecture, which aims to exclude certain behavior from 

public spaces, while regulating the behavior taking place. This study sets out to examine how 

concepts such as multistability, closing off and occlusion is used in designs and it is 

especially questioned, how occlusion creates an invisibility in designs, resulting in a 

population that does not detect the political agendas in given designs. The project seeks to 

obtain this knowledge through an analysis of three different benches, found in the streets of 

Copenhagen. Furthermore, this paper uses a Critical Design approach, and through this 

approach, the project designs an original bench design. Lastly through the obtained empirical 

knowledge, this study seeks to estimate how Critical Design can be used to attract attention to 

the matter regarding exclusion of the homeless, in the public domain.   
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Indledning og problemfelt  
Ekskluderende designs er gennem den seneste årrække, blevet mere gennemtrængende i 

udarbejdelsen af det offentlige byrum, i storbyer rundt omkring i verden. Begreber som urban 

æstetik er også i stigende grad blevet en mere central bekymring, i planlægningen af det 

offentlige rum (Petty, 2016). Ifølge kriminolog ved Melbourne University, James Petty, er 

der gennem mange år, blevet udviklet koncepter, som skal være med til at danne ”de ideelle 

offentlige rum”. Disse skal opleves som rene, attraktive, sikre og indbydende for alle 

rummets brugere. De ideelle urbane offentlige rum kontrolleres og reguleres af kommuner 

eller andre instanser i lokalområdet, og bemærkelsesværdigt er, at dette for det meste sker i 

det skjulte. Hostile Architecture er en måde hvorpå, det offentlige rum kan reguleres 

 (Petty, 2016).  

 

Hostile Architecture har til formål at ekskludere forskellige uønskede sociale grupper af 

mennesker, fra forskellige områder (de Fine Licht, 2017). Dermed påvirker Hostile 

Architecture, hvordan bestemte områder kan og bliver benyttet. Dette har ofte, men ikke 

altid, konsekvenser for de i samfundet, der er stillet værst. Hostile Architecture kan nemlig 

fungere som en regulering, der har til formål at ændre en bestemt gruppe menneskers adfærd, 

og ikke udelukkende at fjerne eller begrænse dem i et bestemt område. Hertil pointerer Karl 

de Fine Licht, filosof ved Chalmers University, i teksten: “Hostile urban architecture: A 

critical discussion of the seemingly offensive art of keeping people away”, at det er vigtigt at 

diskutere og overveje det etiske aspekt, af reguleringen i det offentlige rum (de Fine Licht, 

2017).  

 

Udformningen af Hostile Architecture er forskellig og varierer i intensitet og mærkbarhed, og 

nogle tiltag er mere iøjnefaldende end andre (de Fine Licht, 2017: 30). For at udpensle dette, 

er der nedenfor forskellige eksempler på Hostile Architecture. I teksten: “Har artefakter en 

politisk karakter?”, skriver den politiske teoretiker, Langdon Winner, at der i New York er 

blevet bygget lavt hængende broer til Long Island. Broerne blev bygget for at skabe en 

udvidelse af byen. Området var og er et parkområde, til rekreation for byens borgere. 

De broer, som skal passeres for at komme til området, er udarbejdet og designet af, 

mesterbyggeren af offentligt arbejde i New York, fra 1920’erne til 1970’erne, Robert Moses 

(Winner, 1980: 348). De lave broer forhindrede i sin samtid busserne, i at køre under dem. 

Denne udformning af broerne, havde netop til formål at udelukke den lavtstående 
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befolkningsgruppe, som var afhængig af offentlig transport. Dermed blev parkområdet et sted 

for den højere middelklasse og højtstående befolkningsgruppe (Winner, 1980: 348). Hermed 

skabte Moses et offentligt område, til en særlig befolkningsgruppe. Broerne blev ikke set som 

ekskluderende arkitektur, på trods af, at søjlerne er bemærkelsesværdigt lave. En given 

bruger af motorvejene, vil muligvis bemærke den lave søjlehøjde, men ikke nødvendigvis 

forbinde det med en politisk agenda, fordi den er indkluderet i et allerede velkendt design. 

Intentionen bag designs kan, som i dette tilfælde, gå ubemærket hen (Winner, 1980: 347-

348). Derudover benyttes Hostile Architecture til at undgå særlig adfærd i bybilledet. For 

eksempel er der i nutidens storbyer placeret små kugler på skæve overflader, hvilket skal 

forhindre mennesker i at skate ned af disse skråninger, og dermed udelukker de en vis 

adfærd. Dette design er et mindre tiltag og vil ofte kun bemærkes, af den sociale gruppe hvis 

adfærd bliver forhindret (de Fine Licht, 2017: 29).  

 

Udformningen af bænke på offentlige pladser kan ligeledes være med til at fastholde en 

særlig adfærd. De senere år er udformningen og materialevalget af nye bænke valgt således, 

at de er ubehagelige at sidde eller ligge på i længere tid. Dermed besværliggør det, at 

mennesker kan opholde sig på bænken i længere tid. Et formål ved dette er at sikre et flow 

mellem de mennesker, som benytter bænken til et hvil. Altså vil der ikke være nogen, som 

kan beslaglægge en bænk i en længere periode (de Fine Licht, 2017: 29). Ydermere er 

bænkene udstyret med armlæn, der ved første øjekast virker harmløse, samt som et naturligt 

tilvalg ved et objekt, hvis formål er at sidde på, da mennesket er vant til, at der er armlæn på 

genstande, som er beregnet til at sidde på. Disse armlæn besværliggør og forhindrer 

mennesker i at ligge på bænken, hvilket ofte associeres med en adfærd, som ofte ses hos en 

særlig lav socialgruppe, nemlig de hjemløse. Dermed bliver designet af bænken et udtryk for, 

hvad der ønskes i det offentlige rum (de Fine Licht, 2017). 

 

Et iøjnefaldende eksempel på at fjerne hjemløse fra bybilledet er “the spikes”. Spikes er 

spidse metalpigge, der oftest er placeret i kroge af bygninger. Disse har eksempelvis været 

placeret ved et high-end lejlighedskompleks, for at opretholde et luksuriøst image af kvarteret 

i Syd London. Altså var det ikke ønskværdigt at have hjemløse som en del af det offentlige 

billede, fordi dette ville ødelægge kvarterets image. Dette eksempel blev mødt af kritik af 

offentligheden, da designet var iøjnefaldende for det offentlige (Petty, 2016). 
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Ifølge sociolog ved University of California Berkeley, Loïc Wacquant, kan man se, grundet 

den store økonomiske vækst der har fundet sted i den vestlige verden igennem en lang 

årrække, ses det i storbyerne, at de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere (Wacquant, 

1997). Wacquant argumenterer for, at der er dukket en ny form for ulighed og marginalitet op 

i storbyerne, rundt omkring i verden. Kløften mellem dem, som er overladt til at leve i udsatte 

kvarterer eller på gaden, og det øvrige samfund, bliver derfor større og større (Wacquant, 

1997). Den nye storbymarginalitet skyldes ikke økonomisk tilbagegang, tværtimod. Den 

voksende ulighed er opstået i følgeskab med en overordnet økonomisk udvikling, herunder 

øget velstand og fremgang. Ser man på storbyen Hamborg, som i slutningen af 1990’erne 

ansås for at være Europas rigeste storby, ser både den største andel af millionærer, men også 

det største offentlige budget for sociale bistandsydelser i Tyskland (Wacquant, 1997). 

Wacquant mener derfor, at jo større fremskridt den kapitalistiske økonomi vil gøre, jo mere 

udbredt vil den nye storbymarginalitet, blive og jo dybere vil den sætte sine spor. 

 

Hostile Architecture er komplekst, både med argumenter for og imod, og holdningerne til 

emnet spænder vidt. Hvem bestemmer egentlig hvilke mennesker, der må færdes i det 

offentlige rum og hvilken måde det er korrekt at gøre dette på? Er mangfoldighed og 

rummelighed det vigtigste? Eller er den urbane æstetik, det trygge og pæne samfund, og 

måske endda en bys økonomi, der fremmer det kapitalistiske samfund, blevet 

omdrejningspunkt for det offentlige rum? Og er det egentlig okay at designe imod udsatte 

grupper, så længe det ikke bemærkes af det omkringliggende samfund?  

 

Critical designs formål er at tydeliggøre svagheder ved et design, samtidig med at det 

forsøger at ændre tankeveje hos beskueren (Dunne & Raby, 2013). At lave et Critical Design 

er derfor relevant i forhold til at bryde med usynliggørelsen af Hostile Architecture, og gøre 

den brede offentlighed opmærksom på dets eksistens. Dette vil projektet forsøge at belyse 

med nedenstående problemformulering. 
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Problemformulering 

Hvordan kan Critical Design belyse eksklusionen af hjemløse via Hostile Architecture, i det 

offentlige rum? 

Problemstillinger 
 

1. Hvad definerer det offentlige rum, og hvem har ret til at benytte det? 

 

2. Hvad er Hostile Architecture og hvordan bruges det i det offentlige rum?  

 

3. Hvordan bliver Hostile Architecture benyttet, og hvilke intentioner ligger bag 

designet?  

 

4. Hvordan kan Critical Design bruges til at belyse Hostile Architecture? 

 

5. Hvilke dilemmaer opstår når objekter i det offentlige rum skal designes og hvem skal 

det offentlige rum kunne rumme? 

Semesterbinding 

Subjektivitet, Teknologi & Samfund 

Dette projekt beskæftiger sig med, hvilken plads Hostile Architecture har i det offentlige rum, 

samt hvordan Hostile Architecture kan påvirke hjemløse og de almene borgere heri. Projektet 

benytter sig af dimensionen Subjektivitet, Teknologi & Samfund, for at kunne få et 

humanvidenskabeligt aspekt ind over projektet. Herunder vil projektet arbejde med 

postfænomenologi, da projektet ønsker at opnå en forståelse for hvordan teknologi medierer 

menneskets virkelighed og forståelse af samfundet.  

Design & Konstruktion 
Da dette projekt beskæftiger sig med Hostile Architecture og den påvirkning Hostile 

Architecture har i det offentlige rum, vil projektet endvidere inddrage dimensionen Design & 

Konstruktion. Projektet vil bruge den metodiske tilgang Critical Design, til at forstå hvordan 

der kan designes imod Hostile Architecture. Endvidere vil projektet selv komme med et 

Critical Design forslag, og derfor vil projektet komme til at indeholde hele designprocessen, 

alle tankerne bag, samt det endelige designresultat.   
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Teori 
 
Dette afsnit vil indeholde en introduktion til den teori, som ligger til grund for udarbejdelsen 

af denne projektrapport. Der vil derfor i dette afsnit være en introduktion til det offentlige 

rum og hvordan dette betegnes gennem projektet. Derudover vil der være en introduktion til 

Hostile Architecture, herunder hvordan dette begreb i almindelighed er beskrevet, samt 

hvordan vi i projektet vil gøre brug af dette. Der vil også være en videnskabsteoretisk 

introduktion til postfænomenologi, samt en redegørelse for relevante begreber. Endvidere vil 

der være en redegørelse for Robert Rosenbergers brug af begreberne multistabilitet, closing 

off, non-neutrality samt occlusion.  

 

Det offentlige rum 

Det offentlige rum er et sted hvor alle borgere har ret og mulighed til at opholde sig. Disse 

offentlige rum strækker sig fra veje og parker til huse, der danner ramme om borgernes 

hverdag og sociale arrangementer (Light & Smith, 1997: 3-6). De danner ligeledes ramme 

om fysiske møder i og på tværs af samfundets sociale grupper. Offentlige pladser er steder 

beboere kan benytte til rekreation, udfoldelse og sammenkomster (Rosenberger, 2017: 8). 

Tager vi et skridt væk fra den romantiserede ide om at det offentlige rum er for alle, tilføjes at 

det offentlige rum ejes, drives og administreres af en stat eller en kommune. Hermed er det 

offentlige rum også et politisk anliggende. Det politiske anliggende er ikke altid til at se ved 

første øjekast. Dette problematiserer sociolog Joseph R. Gusfield i bogen “The Culture of 

Public Places”: 

 

”A great deal of modern sociological work has been debunking writ large, showing that the 

clean face of organizations, movements, governments, forms of social organization hides 

from public view the dirty backside of hierarchy, narrow interests, and group antagonisms.” 

(Gusfield, 1981: 20) 

  

Gusfield nævner også at den politiske agenda i det offentlige rum, indeholder en 

differentiering af mennesker. Dette påpeger sociolog Loïc D. Wacquant også i “Marginalitet i 

storbyerne i det kommende årtusind”. Wacquant nævner, at staten har en betydningsfuld 

“producerende og formgivende” rolle for marginalisering i storbyerne (Wacquant, 1997: 44). 

Han problematiserer, at staten er en: “(...) betydningsfuld[e] stratificeringsdrivkræft[er] i 
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deres egen ret” (Wacquant, 1997: 44). Han uddyber, at staten har den afgørende rolle for den 

sociale og politiske udvikling af polarisering i storbyen. 

  

”Stater iværksætter ikke blot forskellige hjælpeprogrammer og politiske tiltag der har til 

hensigt at ”dæmme op for” de mest grelle konsekvenser af fattigdommen og neddæmpe (eller 

ikke neddæmpe) dens sociale og rumlige indflydelse. De hjælper også med til at bestemme 

hvem der skal udstødes, hvordan, hvortil og hvor længe.” 

(Wacquant, 1997: 44) 

  

Den politiske agenda spiller en betydelig rolle, for opbygningen og funktionen af et offentligt 

rum. Ved nærmere undersøgelse kan denne agenda indeholde politiske tiltag, som modvirker 

alle borgers ret til det offentlige rum. Politiske tiltag som restriktioner i det offentlige rum, 

skabt af staten eller den kommunale anstalt, som driver og administrerer pladsen, kan 

indsnævre mangfoldigheden i og tilgængeligheden af, et offentligt rum (Goffman, 1963: 10). 

Sociolog Erving Goffman beskriver i “Behavior in Public Places”, at restriktioner af et 

offentligt rum medvirker til, at mennesker tilhørende en særlig, typisk lav, social status ikke 

er velkomne. Dette kan føre til, bevidst eller ubevidst, segregation (Goffman, 1963: 10). Det 

kan yderligere forklares med Goffmans begreb om fitting in, som omhandler, at individer 

forsøger at passe ind i sociale kontekster og grupperinger. I dette forsøg optegnes en kontrast 

mellem det ’rigtige’ og det ’forkerte’. Det opstilles altså hvilken gruppering, samt adfærd der 

passer ind og hvilken, som ikke gør. Dermed tydeliggøres hvad og hvem der ikke passer ind i 

en social kontekst og i sociale grupperinger (Goffman, 1963: 11). 

  

Det offentlige rum er et rum, hvor alle mennesker har mulighed for at opholde sig. Dog 

drives rummet af en stat eller en kommunal anstalt, hvis politiske agenda kan medvirke til 

bevidst eller ubevidst segregation. Politiske tiltag som restriktioner af det offentlige rum, 

forringer mennesker af lav social status, adgang til det offentlige rum (Goffman, 1963: 10-

11). 
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Hostile Architecture 
Begrebet Hostile Architecture bruges til at beskrive arkitektur, der har til formål at ekskludere 

grupper af bestemte mennesker, fra specifikke steder og rum, ofte i byer. Dette kan 

eksempelvis være elementer i det offentlige byrum, der har til formål at forhindre, at 

hjemløse benytter netop dette sted, som deres ly for natten. Mange mener, at Hostile 

Architecture bryder med menneskerettigheder, hvilket Karl de Fine Licht skriver om i 

“Hostile urban architecture: A critical discussion of the seemingly offensive art of keeping 

people away”:  

 

”These defensive measures have sparked public outrage, with many thinking such measures 

lead to suffering, are disrespectful, and violate people’s rights.”  

(de Fine Licht, 2017: 27) 

 

Begrebet er ikke defineret særligt præcist, hvad angår hvordan det adskiller sig fra andre 

måder at kontrollere sociale grupperinger. Hostile Architecture bruges blandt andet til at 

‘sikre’ visse funktioner eller måder at bruge objekter og rum, samt at disse bliver brugt af de 

oprindeligt tiltænkte sociale grupper (Petty, 2016: 69). 

 

Begrebet Hostile Architecture er, som nævnt ovenfor, er ikke klart defineret på forhånd. I 

denne rapport vil begrebet blive brugt til at beskrive designs af og i det urbane offentlige rum, 

der har til formål, ved hjælp af enten delvis rekonstruering, konstrueret som nyt, eller ved 

total fjernelse, at holde bestemte mennesker og sociale grupper væk fra det givne område, 

sted eller objekter. Dette kan eksempelvis være i form af metalpigge, der er placeret et sted i 

det urbane offentlige rum, hvor hjemløse førhen har sovet, med formål at fjerne de hjemløse 

fra det givne sted (Petty, 2016).  

Postfænomenologi 

Postfænomologi er en retning inden for filosofien, der beskæftiger sig med, hvordan 

teknologi undersøges, med henblik på hvad for en relation teknologien skaber med 

mennesket. Teknologi bliver her ikke blot set som værende et funktionelt objekt, men som 

mediator mellem mennesker, samt menneskers handling og den virkelighed mennesket lever i 

(Rosenberger & Verbeek, 2015: 10). 
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Den amerikanske professor Don Ihde, bruger følgende diagram til at give en repræsentation 

af dette forhold: “Menneske - Teknologi - Verden” (Rosenberger & Verbeek, 2015: 14).  

Teknologi skal forstås og tolkes i den sammenhæng der skabes med mennesket, og de 

relationer mennesket danner med den og ikke som enheder i sig selv. Teknologier hjælper 

med at danne en relation mellem brugeren og den omkringliggende verden. Derfor er 

teknologier også med til at forme brugerens subjektive tilgang til verden, samt verdens 

objektivitet (Rosenberger & Verbeek, 2017: 19). 

  

"Telescopes constitute their users as "observers" and the skye as "observable" just as 

ultrasound constitutes the unborn child as a potential patient and the expecting parents as 

those responsible for the health condition of their child."  

(Rosenberger & Verbeek, 2015: 19) 

  

I eksemplet med teleskopet bliver brugeren af teleskopet gjort til et observerende subjekt, og 

himlen bliver gjort til det observerede objekt, gennem den givne teknologi. 

Ultralydsscanneren, gør barnet til det observerede, og skaber hermed en relation til barnet 

som en potentiel patient og forældrene til de der er ansvarlige for barnets sundhed. 

Ultralydsscanneren medierer subjektets verden. Subjekt og objekt er i postfænomenologien 

ikke givet på forhånd og bliver skabt i relationen mellem menneske og teknologi, og måden 

hvorpå teknologien mediere virkeligheden for mennesket. Subjektivitet og objektivitet er 

produceret af disse relationer mellem teknologi og menneske (Rosenberger & Verbeek, 2015: 

19-20). 

  

I Rosenberger og Verbeek’s “A field guide to postphenomenology”, refererer han til Don 

Ihdes definitioner af en række relationer, som mennesket kan have med teknologi. Disse er 

blandt andet: ”embodiment relations”, ”hermaneneutic relations”, ”alterity relations” og 

”background relations” (Rosenberger & Verbeek, 2015: 13). 

 

Den relation der oftest bliver tillagt arkitektur, er background relations og der vil derfor blive 

gået mere i dybden med denne relation, da arkitektur hovedsageligt er det projektet drejer sig 

om (Riis, 2010). Background relations udgør brugerens miljø og konteksten mellem miljø og 

bruger. Background relations er ofte relationer som brugeren ikke aktivt bruger, men som 

stadig former og skaber den oplevelse, han eller hun har af verden. Disse er oftest ikke bare i 

baggrunden, men også taget for givet, fordi de netop former verden, oftest uden at mennesket 
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er i direkte kontakt med dem. Mennesket er blevet så vant til objekterne, at vi ofte glemmer at 

de eksisterer. På trods af, at disse netop bliver taget for givet, er det ofte nogle af de vigtigste 

teknologier der indgår i background relations med mennesket. Dette er eksempelvis 

køleskabet som sørger for, at mad kan holde sig længere, eller taget over hovedet, der 

skærmer mennesket mod naturen (Rosenberger & Verbeek, 2015: 18-19). 

   

Projektet vil beskæftige sig med background relations, da denne relation er mellem 

mennesket og arkitekturen (Riis, 2010). Arkitekturen danner ramme for den virkelighed, som 

mennesket oplever. Der er dog masser af undtagelser og arkitektur behøver ikke 

nødvendigvis, at være en background relation. Der vil komme et afsnit om multistabillitet 

senere i rapporten, der forklarer hvordan teknologi kan have flere forskellige relationer til 

mennesket.  

Epistemologi og ontologi 

Når vi i projektet beskæftiger os med strukturer i det offentlige rum og hvordan disse er 

eksluderende, gør vi det ud fra et postfænomenologisk standpunkt og har derfor også en 

postfænomenologisk epistimologisk og ontologisk tilgang til projektet.  

Postfænomenologiens mål er at analysere relationen mellem menneske og teknologi, for deraf 

at undersøge hvordan denne er med til at forme en given virkelighed. Dette skyldes at der 

ikke er nogen direkte relation mellem menneske og verden, kun en indirekte hvor teknologien 

fungerer som mediator, for denne relation. Fænomenologiens virkelighedsbillede: 

“menneske-verden”, udvikler sig i postfænomenologien til at se ud således: “menneske-

teknologi-verden” (Rosenberger & Verbeek, 2015 : 12). Målet med postfænomenologien er 

at komme frem til en forståelse af hvordan teknologien mediere menneskets virkelighed 

(Rosenberger & Verbeek, 2015 : 11). 

Postfænomologien har derudover også et centralt udgangspunkt i dens anti-essentialistiske og 

ikke-fundamentalistiske tilgang til verden. Dette medfører, at postfænomologisk viden aldrig 

henviser til eller prøver at definere en teknologi, eller et objekts essens, og postfænomologisk 

vidensdannelse og påstande skal derfor altid forstås i en situeret kontekst (Rosenberger, 2016: 

2). Dette kommer særlig til udtryk ved det postfænomologiske begreb multistabilitet, der er 

grundlæggende for postfænomologien og projektets senere tilgang til analysen af givne 

teknologier.  

 



12 

“(...) ‘‘multistability,’’ that is, the idea that any technology can be taken up in different 

meaningful ways for different purposes in different contexts.”  

(Rosenberger, 2016 : 2) 

  

Når projektet beskæftiger sig med hostile architecture, beskæftiger vi os med hvordan 

virkeligheden ændrer sig for den enkelte bruger, af et givent objekt i det offentlige rum. 

Arkitekturen og dens stabilitet[er] er medvirkende til den virkelighed subjektet oplever. Når 

der i dette projekt analyseres empiri og designes, sker det altså med et fokus på hvordan en 

given arkitektur medierer verden for subjektet, og skaber et alternativt virkelighedsbillede. 

Dette bliver klart i projektets analyse af empiri, samt designprocess. Analysen vil undersøge 

hvordan de valgte strukturer, er med til at medierer en brugers virkelighed. Designet vil have 

fokus på at have egenskaber, der er med til at skabe en given virkelighed for brugeren. 

Politik i arkitektur 

Robert Rosenberger er lektor i filosofi, ved Georgia Institute of Technology in the School of 

Public Policy. Rosenberger har skrevet bogen “Callous Objects: Designs against the 

Homeless”. Bogen omhandler hvordan Hostile Architecture, kommer til udtryk i det 

offentlige rum, samt hvordan disse objekter er med til at udelukke bestemte sociale grupper, 

herunder specielt de hjemløse. Altså fremlægger Rosenberger, hvordan politiske budskaber er 

indlejret i det offentlige rum.  

Multistabillitet 

Postfænomologien beskæftiger sig med hvordan teknologi er med til at mediere menneskets 

virkelighed. Teknologier medierer virkeligheden på forskellige måder, alt efter hvad de er 

skabt af og hvilket mål teknologien er skabt til at udfylde. Det er dog værd at bemærke, at en 

teknologi, ikke nødvendigvis, lader sig begrænse af dens originale formål, og at den kan 

besidde mange forskellige relationer til forskellige mennesker, alt efter hvilket menneske der 

gør brug af teknologien (Rosenberger, 2017). 

Multistabillitet er et postfænomologisk begreb, der overordnet beskriver, hvordan en 

teknologi kan opnå forskellige mål, og være betydningsfuld på forskellige måder. En 

teknologi er i stand til at tilhøre flere forskellige kontekster, samtidig med at brugen af 

teknologien forbliver begrænset. Der er et vist antal stabile relationer, mellem en given 

teknologi og et menneske, dog er der altid mere end en. Rosenberger bruger følgende citat af 

Don Ihde, der er den første bruger og opfinder af begrebet multistabilitet:  



13 

 

”A hammer is designed’ to do certain things-drive nails into a shoemakers’s shoe, or into 

shingles on my bed, or to nail down a floor-but the design cannot prevent the hammer from 

(a) becoming an object d’art, (b) a murder weapon, (c) a paperweight, etc.”  

(Rosenberger, 2017: 7) 

 

Eksemplet gør det klar at hammeren, på trods af sin dominante stabilitet, ikke er forhindret i 

at bruges i andre sammenhænge. Den dominante stabilitet er den funktion, teknologien 

originalt er blevet skabt til at udfylde (Rosenberger, 2017). 

Closing off  

Endnu en gren under Hostile Architecture er begrebet ”closing off”. Dette handler i alt sin 

enkelthed om at afskærme multistabiliteten i genstande eller teknologier i det urbane rum, så 

visse uønskede benyttelsesmuligheder bliver besværliggjort eller helt og aldeles fjernet 

(Rosenberger, 2017). 

  

”An array of objects have been redesigned to push unhoused people out of public spaces. 

That is, I claim that a broad series of restrictionary redesigns of public-space technologies 

work together to close off stabilities that afford the unhoused a potential living space.”  

(Rosenberger, 2017: 28) 

  

Et klassisk eksempel på en sådan genstand, designet til at fjerne givne stabiliteter for 

hjemløse, er skraldespande. Skraldespande bliver derfor designet så hjemløse ikke kan ”gøre” 

dem multistabile. Eksempelvis kan en skraldespand designes, så man ikke kan stikke armene 

ned i den og samle pant, hvilket ofte er en nem måde for hjemløse, at få lidt penge på 

(Rosenberger, 2017). Nogle hjemløse bruger også skraldespandene til at få noget at spise, ved 

at tage gammelt og udsmidt mad op af skraldespandene. Denne multistabilitet bliver dog også 

fjernet, idét man ikke kan stikke armene derned. Denne form for design på skraldespandene, 

bliver tit kaldet ”rain hood” design. Navnet hentyder til, at hætten på skraldespanden er til for 

at beskytte mod regn, men samtidig forhindrer hætten, at man kan stikke armene ned i 

skraldespanden (Rosenberger, 2017). 

  

”Such features do not merely prevent precipitation from entering the can or keep away 

animals; they also make it difficult for someone to reach down inside”  
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(Rosenberger, 2017: 26) 

 

Andre restriktioner der bliver lavet for at holde hjemløse ude af skraldespandene, er 

eksempelvis låsemekanismer eller hegn rundt om skraldespandsområder. Begge designs er 

med til at begrænse adgangen til skraldespandene, og man kan derfor via designet, bestemme 

hvem der skal have lov til at benytte skraldespandene og hvem der ikke skal (Rosenberger, 

2017). 

  

Det er dog ikke kun skraldespandene der bliver designet, så de hjemløse ikke kan benytte 

dem til flere stabiliteter. Ligeledes er sprinklersystemer i offentlige parker om aften og om 

natten, også med til at hjemløse ikke kan opholde sig eller overnatte på bænke eller 

græsplæner inde i parker. Sprinklerne ses udefra som et helt uskyldigt vandingsanlæg, da 

græsset i varme perioder selvfølgelig skal vandes. Dog kan placeringen af sprinklerne gøre, at 

netop bænkene også bliver ramt af vand. Dette er ikke nødvendigt, men det er med til at gøre, 

at de hjemløse ikke kan opholde sig på dem (Rosenberger, 2017). 

  

Det er dog ikke kun hjemløse samfundet designer imod, i det offentlige rum. Nogle steder, 

oftest foran butiksfacader, bliver der installeret lydapparater med høje toner, som kun unge 

mennesker kan høre. Disse bruges til at begrænse de unges ophold og det resulterer i, at de 

unge ikke opholder sig på bestemte områder (Rosenberger, 2017). 

  

”For example, on the less harmful end of the spectrum are storefronts that play a steady 

track of classical music or some other genre unpopular among youths to discourage them 

from loitering outside. A more insidious device used for the same purpose is the Mosquito 

noise projector, which emits an irritating, high-pitched sound that only the young can hear.” 

(Rosenberger, 2017 : 28) 

  

Selvfølgelig er der også genstande, som bliver designet til at forhindre specifikke formål, som 

er langt mere ønskede og af en mildere karakter. Der bliver ofte i specifikke nabolag malet 

graffiti på skraldespande og derfor bliver mange skraldespande designet, med så mange 

”brud” i overfladen som muligt. Dette gør dermed skraldespandene sværere at male på. 

Endvidere bliver der designet gennemsigtige skraldespande, så man ikke kan gemme 

forskellige objekter i, herunder specielt bomber i storbyer. Disse skraldespande refereres ofte 

til som ”anti-terrorisme designs” (Rosenberger, 2017). 
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Designs kan laves så de indirekte medfører closing off af visse stabiliteter, endda nogle gange 

helt uintentionelt. The Laurier Bench, som var designet til en metrostation i Montreal Canada, 

var designet med skiftevis høje og lave sæder, så bænken både kunne benyttes af børn og 

voksne, på lige fod. Men en sådan bænk er dermed samtidig ikke tilgængelig til at ligge sig 

på, og bænken blev derfor en ”anti-sleep” bænk for hjemløse, og andre rejsende i metroen, 

helt uden at være tiltænkt til dette formål. Så selvom bænken oprindeligt var designet til at 

kunne omfavne så mange som muligt, endte den med at afskærme brugen, for nogle grupper 

imens (Rosenberger, 2017 : 32). 

  

Alle disse restriktioner ved designs medfører en closing off af eksempelvis skraldespandens 

multistabilitet, så den kun kan bruges som én ting – nemlig som en skraldespand, som den 

oprindeligt var tiltænkt (Rosenberger, 2017). 

Non-neutrality 

Et centralt problem inden for teknologifilosofi er, ifølge Rosenberger, når teknologier 

anskues som værende enten deterministiske eller instrumentalistiske. I teksten forklares et 

deterministisk teknologisyn, som en tro på at vore handlinger og holdninger, i stor grad bliver 

styret af de teknologier vi benytter os af (Rosenberger, 2017). 

Rosenberger beskriver herefter, at der under et deterministisk teknologisyn, findes utopister 

samt dystopister. Utopisterne tror på at teknologi, som en styrende faktor, er med til at løse de 

problemer, vi som menneskehed støder på, mens dystopisterne tror på, at teknologi påvirker 

os aktivt, på den mest negative måde muligt, og til slut vil medføre dommedag (Rosenberger, 

2017). I modsatte ende af skalaen, placerer Rosenberger i teksten, instrumentalisterne. 

Rosenberger beskriver instrumentalisternes teknologisyn overordnet med dette citat:  

 

”In contrast to both forms of determinism, there is an equally haunting tradition of thought, 

sometimes called instrumentalist, that sees technology as playing no role in shaping our lives 

whatsoever.”  

(Rosenberger, 2017: 3) 

 

Instrumentalismen beskrives hermed som en modspiller til et deterministisk syn, både det 

utopistiske, samt dystopistiske. Dette forklares med at et instrumentalistisk teknologisyn på 

ingen måde anskuer teknologier som noget der kan påvirke vores handlinger og holdninger. 
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Dette teknologisyn anses af Rosenberger, sammen med det deterministiske teknologisyn, som 

det centrale problem, tidligere nævnt i afsnittet, inden for teknologifilosofi (Rosenberger, 

2017: 3-4). 

  

Herefter introducerer Rosenberger begrebet non-neutrality. Dette begreb er opstået i et 

forsøg, fra den nutidige teknologifilosofi, på at ramme et teknologisyn samt forståelse, der 

ligger mellem et deterministisk og instrumentalistisk teknologisyn. Dette begreb skal forstås 

som et teknologisyn, hvor teknologier ikke menes at have fuld kontrol over vores holdninger 

og handlinger, dog med en forståelse om at teknologi ej heller ingen kontrol har over disse 

(Rosenberger, 2017: 4). 

Occlusion 

Den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty beskæftigede sig med begrebet bodily 

experience, som omhandler det kropslige aspekt af teknologibrug. Denne 

postfænomenologiske tankegang omhandler, at vi mennesker vænner sig til vores daglige 

omgivelser og de teknologier vi oftest bruger (Rosenberger, 2017: 54). 

  

”As we go on about our day, and as we grow accustomed to our surroundings and to the 

technologies we commonly use, we develop bodily perceptual habits. Our bodily awareness is 

subject to change and can become altered and extended across the technologies we use.” 

(Rosenberger, 2017: 54) 

  

Altså bliver menneskets kropslige bevidsthed, ændret gennem de teknologier de benytter og 

mennesket lever gennem sine vaner. Vi oplever dermed teknologi gennem vores kropslige 

interaktion med den (Rosenberger, 2017: 55). 

Endvidere siger den amerikanske professor i filosofi, Don Ihde, at mennesket legemliggør 

teknologi, hvilket er med til at skabe en transparens. Mennesket smelter sammen med 

teknologierne omkring dem, og derfor opdages de politiske undertoner eller agendaer, som 

kan ligge til grund for teknologierne, ikke (Rosenberger, 2017: 55). 

  

En bænk ved et busstoppested med håndtag mellem sæderne, vil ved første øjekast ikke anses 

som et design mod hjemløse. De som bruger busstoppestedet hver dag, lægger ikke mærke til 

bænken med håndtag eller skraldespande man ikke kan stikke armen ned i, fordi disse blot er 

genstande i en hverdagsting, eksempelvis dét at tage bussen til arbejde (Rosenberger, 2017). 
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Mennesket lægger først mærke til disse barrierer i design, hvis det opleves på egen krop. Hvis 

man en dag skal med bussen og har et barn på armen, kan armlænene mellem sæderne virke 

irriterende, og hvis man kommer til at tabe sine nøgler ned i skraldespanden, opdager man at 

man ikke kan stikke armene derned. Først når det går ud over en selv, lægger man mærke til 

konsekvenserne af disse designs, og først dér opdager man den politiske agenda bag disse 

designs (Rosenberger, 2017: 57). 

  

”Part of what may prevent us from seeing the politics built into the world around us is the 

basic fact that we are each limited by our own personal history of experience. We may not 

notice the politics of our built environment because we have never learned to look for them.” 

(Rosenberger, 2017: 58) 

  

Alle mennesker ser derfor verden ud fra hver sit epistemologiske standpunkt (Rosenberger, 

2017: 58). De som lever i den dominerende verden, den normale, vil oftest bruge teknologier 

på den dominante måde, altså den tiltænkte. Eksempelvis, at en person bruger bænken ved et 

busstoppested til at sidde og vente på bussen, og ikke til at ligge og sove på (Rosenberger, 

2017: 59). 

  

”And through normal usage, this commuter has developed perceptual habits with regard to 

the dominant stability, barely noticing most features of the bus stop as he travels each day.” 

(Rosenberger, 2017: 59) 

  

Dermed bemærkes politikken i givne situationer ikke, da miljøet er en del af de faste rutiner. 

Den normalitet oplevelsen har, eksempelvis at tage bussen på arbejde, gør at politikken 

holdes separat fra den måde du opfatter omgivelserne på (Rosenberger, 2017: 53). 
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Metode 

I dette afsnit vil der blive redegjort for projektets metodiske tilgange. Afsnittet vil indeholde 

en introduktion til Critical Design, herunder hvordan denne metodiske tilgang, bruges i 

processen bag en designtilgang. Endvidere vil der i dette afsnit være en introduktion til The 

Design Process Model og herunder hvordan gruppen har gjort brug af denne model trinvis, i 

udarbejdelsen af projektetgruppens eget Critical Design forslag. Både i indsamlingsfasen af 

empiri, idegenereringen der ligger til grund for designet, samt den endelige designproces.  

Critical Design 

Critical Design er en designmetode hvori det design der produceres, lægger sig op af et 

allerede eksisterende design, og ofte kan ses som en kommentar på hvordan dette design kan 

udvikle sig som, eller hvordan det kunne have set ud. Critical Designs formål er blandt andet 

at tydeliggøre svagheder i et design, tilbyde alternativer hertil, samt at give et indblik i 

hvordan, verden også kunne se ud (Dunne & Raby, 2013: 35). Critical Design er overordnet 

set positivt og idealistisk, da hovedformålet er at forholde sig konstruktivt, med fokus på 

forandring til det bedre, og dermed er Critical Designs tilgang til problemer ikke pessimistisk 

(Dunne & Raby, 2013). 

 

At arbejde med Critical Design kræver en vis skeptisk tilgang til design, samt skal man stille 

sig kritisk til den antagede sandhed. Ligesom ved traditionelt design, identificerer designeren 

problematikker og tilbyder en løsning med et redesign. Critical Design kan tilbyde det 

samme, med større, mere komplekse problematikker (Dunne & Raby, 2013: 35). 

 

“"Critical design uses speculative design proposals to challenge narrow assumption, 

preconceptions, and givens about the role products play in everyday life." ” 

(Dunne & Raby, 2013: 34) 

 

Critical Design kan godt forveksles eller tolkes med at kommentere på et givent design. Der 

er dog den forskel, at et succesfuldt Critical Design altid præsenterer et alternativ eller prøver 

at skabe kritiske tanker hos beskueren, med henblik på forandring til det bedre. Critical 

Design er mellemrummet mellem virkeligheden som vi kender den og en alternativ 

virkelighed, som Critical Design refererer til. Det er dette mellemrum der skaber rum for 

diskussion og potentielt kan ændre den verden vi lever i (Dunne & Raby, 2013: 35). 
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Når der tales om at ændre verden, kommer det af, hvordan Critical Design anskuer 

virkeligheden, som noget vi som forbrugere, kan være med til at skabe. Denne tanke 

udspringer fra, at Critical Design, ikke nødvendigvis anser sig selv som værende den bedste 

måde at imødekomme, og ændre problematikker i design og verdenen. Der menes hér at 

kritisk indkøb, har potentiale for at være en mere effektiv måde at opfylde dette på. 

 

”In fact, the power of design is often overestimated. Sometimes we can have more effect as 

citizens than as designers. Protests and boycotts can still be the most effective ways of 

making a point.”  

(Dunne & Raby, 2013: 37) 

 

Grunden til at kritisk indkøb kan være mere effektivt er fordi, at det vi som forbrugere vælger 

at købe, hver gang vi køber det, medvirker til at et lille stykke af virkeligheden skabes. 

Formålet med Critical Design, er dermed også at hjælpe os med at blive mere opmærksomme 

og varsomme forbrugere. Critical Design opfordrer til at kræve mere, ved at forbruge kritisk, 

og derigennem stille krav til hvordan, vi vil have vores virkelighed skal udformes. Et Critical 

Design kan hjælpe med at gøre os opmærksomme, samt sætte fokus på konsekvenser af vore 

handlinger som forbrugere i et forbrugersamfund (Dunne & Raby, 2013: 37). 

 

En vigtig del af Critical Design er, at der derudover også er nogle mere dystopiske eller 

mørke tendenser, i tilgangene til designs. Critical Design gør op med ideen om, at designs 

altid skal stræbe efter at være pæne og rare, og omfavner ideen om, at designe mere negativt, 

og dermed også designe til mere komplekse følelser hos mennesket (Dunne & Raby, 2013: 

38). Sort humor og absurditet er her vigtige elementer, fordi at et godt ironisk og satirisk 

design, er med til at pirre beskueren, og igangsætte fantasi og intellekt, samtidig med at et 

absurd design hjælper beskueren med at bryde ud af sin normale tankegang og dermed kan 

være med til at forstyrre en ellers passiv accept af omverdenen (Dunne & Raby, 2013: 40).  

 

Dette projekt vil benytte Critical Design som designtilgang, til at sætte fokus på hvordan 

bænke er designet, samt at sætte spørgsmålstegn ved dette. Vi vil gennem vores design gerne 

arbejde hen imod at lave et kritisk design af en bænk. Gennem designet er det ønskværdigt, at 

brugeren vil begynde at lægge mærke til hvordan bænke er designet i det offentlige rum, og 

det skal dermed gerne gøre opmærksom på, hvordan designs kan være med til at fjerne givne 

stabiliteter og hvordan dette oftest går uset hen.   
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The Design Process Model 

Denne Design Process Model er udformet af Designskolen Kolding. Målet med Design 

Process modellen er at forbedre en genstand som allerede findes, eller at designe noget nyt, 

ved systematisk at udforske og eksperimentere med alternative løsninger og idéer 

(Designskolen Kolding, u.å). 

 
Billede 1, “The Design Process Model”, Designskolen Kolding, u.å 

  

Designprocessen indeholder fire faser, i modellen kaldet mentale rum, som omhandler at 

indsamle, forstå, udtænke og udføre materiale. Den første fase er det mentale rum indsamle, 

og formålet med denne fase er at indsamle allerede eksisterende, men også ny, viden. Man 

indsamler denne viden, ved at udforske den nuværende situation og dette kan gøres ved 

observationer, interviews med mere (Designskolen Kolding, u.å). Indsamlingsfasen var i 

gruppens tilfælde en felttur i København, hvor der blev observeret forskellige typer af bænke. 

Formålet med turen var, at afprøve forskellige stabiliteter hos bænke og dette blev gjort ved, 

henholdsvis at sidde og ligge på disse. Turen startede på Den Røde Plads og gik derefter til 

Den Sorte Plads, Assistens Kirkegården, Nørreport Station, Strøget og til sidst Københavns 

Hovedbanegård. Materialet fra feltturen kan ses i bilag 3. 
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Den anden fase er det mentale rum forstå, og formålet med denne fase er at skabe et overblik, 

samt at definere og forstå den nuværende situation, herunder dennes primære 

problemstillinger, muligheder og begrænsninger. Dette gøres ved at analysere den viden som 

er indsamlet og denne fase er derfor brugt i projektets analyseafsnit (Designskolen Kolding, 

u.å). 

  

Den tredje fase er det mentale rum udtænke, og formålet med denne fase er at udvikle 

forskellige muligheder, designs og løsninger. Dette kan gøres gennem idégenerering, 

brainstorming og skitseringer (Designskolen Kolding, u.å). Denne fase er derfor benyttet i 

projektets udvikling af gruppens eget Critical Design forslag. Denne proces kan ses i bilag 2. 

  

Den fjerde og sidste fase er det mentale rum udføre, og i denne fase eksperimenterer med at 

udforme forskellige idéer og løsninger. Dette kan gøres ved at udvikle fysiske modeller eller 

kreere storyboards, så man dermed kan teste sin idé og gøre designet klar til brug 

(Designskolen Kolding, u.å). Gruppen vil i denne fase udvikle Critical Design forslaget 

gennem skitser, og eventuelt ende ud i en fysisk 1:1 model.  
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Analyse 
I dette afsnit vil der blive udført en analyse af tre udvalgte bænke fra gruppens felttur rundt i 

København. Gruppen har ud fra denne empiriindsamling udvalgt tre forskellige bænke, som 

vi, ud fra et postfænomenologisk synspunkt, vil analysere og dermed afgøre, i hvilken grad 

de tillader eller begrænser multistabiliteter. Disse tre bænke er valgt på baggrund af deres 

normalitet i det offentlige rum, samt er bænkene representative for flere af bænkene i 

gruppens empirisamling. 

 

Bænken er et objekt ofte set i det offentlige rum. Det er et objekt hvor folk kan gøre ophold i 

korte eller længere perioder, da bænkens hovedsagelige stabilitet er, at den kan siddes på. 

Den er ofte udformet således, at flere mennesker kan dele pladsen og sidde flere på den af 

gangen. Slås ordet bænk op, beskrives det således: ”et siddemøbel til flere personer, i sin 

enkleste form et aflangt stykke træ med ben eller bukke under.” (Gelfer-Jørgensen, 2017).   

Vi ser hovedsageligt bænken som en background relation, der beskrives således: subjekt – 

(teknologi) – verden (Riis, 2010: l. 85-92). Subjektets virkelighed bliver medieret af objektet, 

uden at subjektet nødvendigvis er opmærksom på det. I det øjeblik subjektet ikke benytter 

bænken træder den i baggrunden. Virkeligheden kan altså beskrives således “menneske - 

(bænk) - verden”. Derudover skaber bænken en ny præmis for subjekter i det offentlige rum, 

nemlig at subjektet kan gøre ophold på sin vej. Bænken beskytter subjektet fra vind og vejr, i 

den forstand, at subjektet ikke skal sidde på jorden. Derudover er en bænk en 

hverdagsgenstand i det offentlige rum, som ofte går ubemærket hen.  

Stationsbænk 

På Københavns Hovedbanegård er der bænke placeret langs ydermurene i bygningen. 

Bænkene er ens og giver mulighed for et siddende hvil i banegårdsbygningen.  

Bænken består af et rektangulært bræt, af overfladebehandlet træ, som er monteret i væggen. 

Brættet er 300 cm bredt, 40 cm dybt, og højden på bænken er 44 cm. På brættet er der to 

armlæn, placeret symmetrisk ud fra midten. De er lavet af bukket metal, som er formet som 

en trapez. Imellem disse armlæn er der 100 cm. 
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Billede 2: “Stationsbænk”, 2018 

 

Bænken er nem at genkende og er udformet enkelt og traditionelt. En bruger af bænken vil 

kunne sidde på den vertikale flade, som bænken udgør, og læne ryggen op af muren. Bænken 

udgør ikke nogen ergonomisk velvilje overfor brugeren. Dermed bliver hensigten med denne 

bænk praktisk, nemlig at brugeren kan sidde ned og ikke tager længerevarende ophold. På 

bænken vil der cirka kunne sidde seks mennesker af gangen.  

Armlænene, der er placeret ud fra midten af bænken, udgør en tilføjelse til den traditionelle 

bænk, som designet ellers gengiver. Den traditionelle bænk rummer en multistabilitet i og 

med, at en bruger kan sidde og ligge på den. Armlænene afskærmer muligheden for, at en 

bruger frit kan ligge sig ned på bænken. Hermed regulerer tilføjelsen af armlænene subjekters 

adfærd i brugen af bænken. Armlænene fjerner en stabilitet for en bruger af bænken, da 

benyttelsesmulighederne indsnævres og besværliggøres for brugeren. Altså udgør disse 

armlæn en closing off effekt for subjekter i det offentlige rum (Rosenberger, 2017). 

Derudover regulerer armlænene hvor meget plads brugeren har mulighed for at benytte. En 

bruger af bænken skal vælge hvilken side af et armlæn, brugeren ønsker at sidde på. Har 

brugeren brug for at benytte mere plads på bænken, til for eksempel en taske, kan 

vedkommende, hvis han eller hun har valgt at sætte sig ved armlænet, bruge pladsen som er 

på den side brugeren sidder på i forvejen, eller bruge den plads, som er lige på den anden side 
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af armlænet. Dermed kan armlænet begrænse hvor meget plads en bruger typisk vil benytte, i 

den tid brugeren er på bænken. Altså indsnævrer armlænene et åbent brug for subjektet af 

bænken og begrænser dermed multistabiliteten af bænken (Rosenberger, 2017). På grund af 

armlænene kan man dermed ikke tage et liggende hvil på bænken, da denne mulighed bliver 

frataget. Armlænene er en occlusion, da de smelter sammen med bænken og ikke er 

bemærkelsesværdig i sig selv. Først når et subjekt bliver forhindret i at benytte bænken på 

anden vis end at sidde, bliver intentionerne bag designet af armlænet synliggjort 

(Rosenberger, 2017: 55).  

 

Denne closing off effekt påpeger et ønsket brug af bænkene på Københavns Hovedbanegård. 

Formålet er, at brugerne sidder på bænken, forhåbentligt ikke for længe og uden at optage for 

meget plads, således at andre også kan sidde på bænken. Dette kan ses som værende i 

overensstemmelse med Københavns Hovedbanegårds formål og rytme. Dette formål 

udelukker dermed en vis adfærd, samt en typisk lav socialgruppe, ofte hjemløse, hvor denne 

adfærd ofte ses (Rosenberger, 2017). 

Københavnerbænken 

Denne bænk har i rapporten, fået tildelt navnet Københavnerbænken, da den er at 

finde i hele København. Den klassiske Københavnerbænk måler 84 cm i højden, 173 cm i 

bredden, samt 43 cm i dybden. Armlænene samt rammen for bænken er af støbejern, og man 

sidder på to brædder, samt læner ryggen op ad ét bræt. Samtlige brædder er malet 

mørkegrønne og bænken falder derfor ind i byens andre farver. Man kan nemt sidde to 

personer, eventuelt flere, hvis brugerne er meget smalle eller består af børn. Det er muligt at 

ligge på bænken, dog ikke hvis man er længere end bænkes bredde.  
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Billede 3, “Københavnerbænken”, 2018 

 
Københavnerbænken fungerer som en background relation for københavnere og andre der 

færdes i hovedstadsområdet, og kan findes på næsten alle offentlige områder i København. 

Bænkens dominante stabilitet er at blive benyttet til at sidde på, dog med den alternative 

stabilitet, at den kan lægges på. Projektgruppen afprøvede denne brug af bænken, og på trods 

af at bænkens bredde ikke muliggjorde, at vores testperson kunne ligge helt udstrakt, var det 

muligt, men ikke komfortabelt, at lægge sig med henblik på at hvile sig eller sove. Bredden af 

bænken, på 173 cm, kan have det formål at besværliggøre eller medføre en direkte closing off 

af den alternative stabilitet, at tage et liggende hvil, da mange mennesker er højere end dette, 

og derved ikke vil kunne ligge udstrakt. Det kunne forestilles at denne bænk kunne fungere 

godt for personer der har brug for at hvile sig liggende, eksempelvis hjemløse, hvis de er 

lavere end 173 cm, dog er det sandsynligvis ikke mange der opfylder dette. Vi stødte dertil på 

et mindre, og måske betydningsløst problem, i forhold til at benytte bænken til at sove på. 

Der er kun et enkelt bræt på bænken som ryglæn, hvilket modvirkede muligheden for at læne 

sig op af noget i liggende tilstand. Designet af bænken indeholder både det mere åbenlyse 

element, bænkens længde, samt det andet mulige element, intet at læne sig op ad i liggende 

tilstand, der kunne virke til closing off af den alternative stabilitet.  
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Bænken er som alle teknologier og artefakter, non-neutral, og bænkens design vil have en 

form for styring på måden vi bruger den, uden at styre vores handlen fuldstændig. 

I dette tilfælde vurderer gruppen at formålet med denne bænk, primært er at blive siddet på. 

Bænken er ikke udformet direkte til den alternative stabilitet nævnt før i afsnittet, at blive 

sovet på, men dette vurderes ikke som værende en beslutning af politisk karakter, men som et 

forsøg på at opfylde den dominante stabilitet, at blive siddet på.  

Nørreport Bænk  

Bænken på Nørreport Station er en cirkulær bænk, der er bygget rundt om et stor sølje. Den 

har en højde, i dette tilfælde fra jorden til sædet, på 50 cm, en dybde på 46 cm og er formet 

cirkulært rundt om søjlen. Den er sammen med andre lignende bænke placeret på Nørreport 

Station.  

 
Billede 4, “Nørreport bænk”, 2018 

 

Denne bænks dominante stabillitet er, ligesom andre bænke, at blive siddet på. Den indtræder 

som en background relation til de travle mennesker på Nørreport Station, der mangler et 

hurtigt siddende hvil, inden de skal videre. Idet projektet forholder sig til hvordan alternative 

stabiliteter på bænke kan findes og udnyttes, blev bænkens stabiliteter testet af gruppen. Efter 

bænkens dominante stabilitet var blevet testet, blev der eksperimenteret med det liggende 
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hvil, hvor et uventet problem opstod. Det viste sig at det liggende hvil var begrænset til at 

man enten lå med ryggen mod befolkningen, hovedet ind mod søjlen og dermed krummede 

sig ind mod søjlen. Alternativt kunne man ligge modsat, altså ved at svaje ryggen mod søjlen 

og ligge med ansigtet udadtil. Til sidst kunne man også ligge på ryggen på bænken, dette 

betød da, at hele kroppen ikke blev understøttet af bænken, og at noget af kroppen lå uden for 

den.  

 

Det er klart for gruppen at det ikke er ønskværdigt for nogen at tage et liggende hvil på denne 

bænk. Det hovedsagelige problem er her hverken armlæn eller anden udbygning på bænken. 

Problemet opstår ved bænkens cirkulære form. Det tænkes her at bænken, der er bygget rundt 

om den store søjle, udnytter den plads som søjlen ellers har taget, samtidig med at denne 

cirkulære form er med til at støtte op om den dominante stabilitet. Dette er derfor i gruppens 

optik et eksempel på en indirekte closing off af den stabilitet, der understøtter det liggende 

hvil (Rosenberger, 2017). Den cirkulære bænk udfylder sin dominate stabilitet bedre ved 

hjælp af den cirkulære form, men taber alternative stabiliteter i kraft af dette. Den cirkulære 

form er også en occlusion i den forstand at det ikke umiddelbart er klart, at den lukker af for 

den alternative stabilitet (Rosenberger, 2017). For den normale bruger ses dette “bare” som et 

sted hvor der kan tages et siddende hvil. Det er først når man søger den alternative stabilitet, 

at det bliver klart den ikke er mulig. Hvis begrænsningerne af stabiliteten er et produkt af 

politisk karakter, er det derfor svært at blive opmærksom på. 

Det er dog ikke projektgruppens indskydelse, at denne bænk er ladet med en speciel politisk 

karakter, der intentionelt fjerner bænkens alternative stabiliteter. Tanken er, at designet er 

tiltænkt til at udnytte søjlestrukturen, og give mulighed for et siddende hvil 360 grader rundt 

om denne. 

 

Bænken på Nørreport fungerer altså optimalt i forhold til dens dominante stabilitet. Hvorfor 

det ikke er muligt at bruge den til den undersøgte alternative stabilitet, er ikke umiddelbart 

synligt for brugeren, før stabiliteten er søgt. Designets closing off formodes at være et 

biprodukt af et design uden at være tiltænkt. 
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Afrunding 

De tre bænke vi har inddraget i analysen, gav forskelligt indblik i, hvordan udformningen af 

bænke i det offentlige rum, er med til at påvirke hvilke stabiliteter bænken har, samt hvordan 

specifikke designs yderligere bekræfter eller begrænser alternative, samt den dominante 

stabilitet. Inddragelsen af eksempelvis armlæn, der var placeret midt på bænken og ikke kun i 

siderne, begrænser i høj grad den alternative stabilitet, at tage et liggende hvil på bænken.  

På bænkene vi har analyseret var der flere elementer, hvor det har været svært at vurdere, 

hvorvidt det er dårligt design eller direkte intenderet design, med henblik på at begrænse 

visse stabiliteter ved bænkene. I tilfælde af intenderet design, rettet mod at begrænse eller 

fjerne visse stabiliteter, som det er blevet belyst i analysen af Stationsbænken, fandt vi også 

frem til, at der var en manglende synliggørelse af hvorfor eksempelvis armlænene er tilføjet 

til designet. Dette kom gruppen frem til, da armlæn er et forholdsvist normalt element i 

designet af en bænk, og at det i mange tilfælde først vil være hvis brugeren af bænken 

forsøger at lægge sig ned, at brugeren opdager hvilken begrænsning det medfører.  
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Designproces  
I dette afsnit vil der blive fokuseret på designprocessen bag gruppens eget udkast, til et 

Critical Design. På baggrund af projektets teori og empiriindsamling, begyndte gruppen at 

idégenerere og satte sig derved fast på designintentionen bag designet. Dette afsnit vil derfor 

indeholde designprocessens iterationer, frem til det endelige design. Endvidere vil der til sidst 

være en analyse af gruppens eget Critical Design.  

Designintention 

Designintentionen er at belyse designtiltag, som ekskluderer multistabilitet i et bænkedesign, 

med særligt henblik på eksklusion af hjemløse i det offentlige rum. Denne belysning vil 

gruppen iscenesætte med et Critical Design, der åbner op for intentionen bag ekskluderende 

designs, altså at udfordre den occlusion, som ligger bag Hostile Architecture. Det er designets 

intention at belyse hvilke stabiliteter der er mulige, og hvilke stabiliteter der bliver afskåret. 

Designet skal give brugeren mulighed for at stille sig kritisk, ved selv at være overdreven 

eksluderende eller inkluderende, både over for multistabilliteter, men også over for den 

dominante stabilitet.  

Udtænkningsfasen 

I denne udtænkningsfase har gruppen idégeneret, ved fælles at brainstorme over idéer, som 

derefter blev skitseret individuelt. Gruppen lavede to omgange af dette. Den første havde 

fokus på idéer, som besværliggjorde den dominante stabilitet, samtidig med, at de var 

indkluderende overfor alternative stabiliteter (bilag 2.2). Den anden omgang, havde fokus på 

hvordan både den dominante og alternative stabilitet, yderligere kunne besværliggøres (bilag 

2.1). Herefter grovsorterede gruppen idéerne, for bagefter at stemme om hvilken af disse 

idéer, som skulle videreudvikles. Dette udmundede i den endelige designidé.  

Designet 

Første iteration  

Først iteration skete på baggrund af udtænkningsfasen og designintentionen. Den idé som 

gruppen videreudviklede på, er en bænk som består af to bukke, og imellem disse er der 

placeret en lang trekantet spids bjælke, hvor brugeren normalt ville sidde (bilag 1.1). 

Designet gør det problematisk at sidde ned, samtidig med at den umuliggør, at et subjekt kan 
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lægge på den. Dermed besværliggør designet muligheden for at bruge bænken. Bænken er 

skitseret nedenfor.  

 

 
Bilag 1.1, Antibænken udgave 1, 2018 

 

Selve designet er inspireret af bænken i sin simpleste form, som også tidligere nævnt;  

“(...) et aflangt stykke træ med ben eller bukke under” (Gelfer-Jørgensen, 2017). Intentionen 

med dette er, at brugeren derved vil associere designet med en bænk, og at det deraf vil være 

intuitivt, at et subjekt vil forvente at kunne sætte sig på den.  

Anden iteration  

Ved anden iteration videreudviklede gruppen på udkastet fra første iteration. Her udarbejdede 

gruppen to forslag, begge med ændringer af bukkene, som holder den trekantede bjælke. I det 

ene forslag er bukkene bøjede, i stedet for firkantede, med henblik på yderligere at 

besværliggøre muligheden for at sidde eller læne sig op af bænken i siderne. Se billede 

nedenfor. 
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Bilag 1.2, Antibænken udgave 2, 2018 

 

I det andet forslag var bukkene trekantede og udmunder i den trekantede bjælke, stadigvæk 

med henblik på at man ikke kan sidde eller læne sig op af bænken i siderne. Denne bænk er 

skitseret på billedet nedenfor.   

 

 
Bilag 1.2, Antibænken udgave 3, 2018 

 

Begge forslag henleder stadigvæk en association til en almindelig bænk, samtidigt med, at 

den dominante stabilitet af en bænk, er besværliggjort. Gruppen valgte at gå videre med 

bænken med buede bukke, da gruppen mener, at denne udformning minder mest om en typisk 
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bænk. Dette valg er taget, fordi dette i højere grad stemmer overens med ideen i Critical 

Design, om at designet skal være realistisk nok, til at sætte brugeren i et dilemma om 

hvorvidt designet er seriøst eller af humoristisk karakter (Dunne & Raby, 2013). Gruppen så 

det problematisk, at det andet forslag minder om andre genstande som for eksempel bukke, 

trafikstop og spikes, da associationen til en almindelig bænk, dermed kan blive tilsløret. 

Tredje iteration 

I tredje iteration blev der tilføjet et ryglæn til bænken. Dette består, ligesom sædet, af en 

trekant, hvor spidsen peger ind mod ryggen på brugeren. Hermed er bænken nu udformet 

med to buede bukke og imellem dem er der en spids trekantet bjælke, hvor spidsen peger op 

ad. På begge bukke er en halvbue til ryglænet påsat. Imellem dem er endnu en spids trekantet 

bjælke. Spidsen er placeret der hvor ryggen ved en brugbar bænk ville hvile sig. Bænken er 

illustreret nedenfor. Bænken udgør 150 cm i længden, 45 cm fra jorden til sidde-bjælken og 

80 cm fra jorden til toppen af ryglæns-bjælken.   

 

 
 

 Bilag 1.3, Antibænken udgave 4, 2018 

 

Fjerde iteration 

I fjerde iteration var det færdige design valgt, så her blev der derimod lavet overvejelser om 

materialevalg. Her overvejede gruppen om hvorvidt materialevalget skulle underbygge 
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associationen til en “almindelig bænk”, og hermed været lavet af samme materialer, altså stål 

og træ, eller om materialevalget skulle forvirre og dermed ikke stemme overens med de 

udtryk som stål og træ giver. Disse overvejelser udmundede i at bænken skal være lavet af 

stål og træ, således at bukkene på bænken og halvbuen til ryglænet er lavet af stål og de to 

spidse bjælker er af træ. Gruppen tog dette valg for, at materialevalget fortsat understøttede 

intentionen ved designet, fremhæver associationen til “en almindelig bænk” og giver designet 

et enkelt udtryk. I fjerde iteration indgik der også en diskussion omkring farvevalg. Dertil 

blev der diskuteret, om bænken skulle laves i ekstreme farver, for at være så ekstrem som 

muligt. Dog udmundede den proces i valget om, at beholde de originale træ- og stålfarver, 

altså det gullige træ og grå stål, for at bænken ville fremstå, så naturtro som muligt. 

Analyse af Antibænken 

Det endelige designet af Antibænken er en sammenkobling af ovenstående iterationer og er 

illustreret nedenfor i en 3D-model i programmet Fusion 360. Både for at eksperimenterer 

med mål for bænken, men også for at få en bedre ide om, hvordan bænken udformer sig i et 

tredimensionelt rum, og dermed at kunne give et bedre billede af, hvordan designet vil 

udfolde sig i virkeligheden.   

 

 
Bilag 4, Antibænken, 2018 

 

Designet imiterer en “almindelig bænk” ved selve udformningen, samt materialevalget. De 

særlige kendetegn ved en bænk gør, at et subjekt ved første øjekast vil have særlige 
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forventninger til objektet, da subjektet er fortrolig med objektet i det offentlige rum, altså en 

ganske normal bænk. I denne fortrolighed mellem subjekt og objekt, kan det ved et 

traditionelt bænkedesign, være svært for et subjekt at opdage de underliggende politiske 

agendaer, som et objekt kan indeholde. Antibænken udfordrer denne fortrolighed, og  

udfordrer hermed relationen mellem subjekt og objekt (Rosenberger, 2017).  

Derudover gør udformningen af designet, at hverken den dominante stabilitet, at sidde på 

bænken, eller den alternative stabilitet, at ligge ned på bænken, er mulige. Hermed udfordrer 

designet, ved en generel closing off effekt af stabiliteter, den occlusion, som er til stede 

mellem subjekt og objekt. Det har til hensigt at få subjektet til at gøre sig overvejelser over 

udformningen af denne bænk, samt designs og designtiltag, som findes ved bænke, der 

opfylder de dominante stabiliteter, et subjekt forventer af en bænk i det offentlige rum. 

Designet af Antibænken giver subjektet et indblik i, hvordan virkeligheden kunne se ud, hvis 

designs i højere grad var fjendtlige eller ekskluderende. Det tydeliggører altså denne kvalitet i 

de allerede eksisterende designs, som er ekskluderende (Dunne & Raby, 2013).  

  

Placeres denne bænk på en offentlig plads forventes det, at et subjekt som ser den i dette 

scenarie, ved første øjekast, blive en smule forvirret over de associationer, som egenskaberne 

ved Antibænken skaber. Der er en forventning om den dominante stabilitet, at kunne sidde 

ned på bænken og tage et hvil. Da der er et brud med denne forventning, vil det forhåbentligt 

vække subjektets nysgerrighed og få subjektet til at reflektere over, hvad dette design 

forsøger at kommunikere og dermed undersøge designet nærmere. I denne undersøgelse vil 

subjektet muligvis mene, at det er et fjendtligt design, da det besværliggøre det siddende hvil 

som den dominante stabilitet muliggør, fordi at dette design er åbenlyst fjendtligt imod alle 

mennesker, uafhængigt af hvilke sociale grupper, de tilhører. Bænken er dystopisk og mørkt 

designet (eng. dark design) da, den ikke bare besværligeggører stabiliteter, men direkte 

påfører subjektet smerte hvis disse stabilitet bliver søgt, i form af sin skarpe og spidse sidde 

platform samt ryglæn. Dette mørke design skal være med til at appellere til subjektets ide om, 

at arkitektur kan være skadende, ikke bare her, men også i andre sammenhænge. Intentionen 

er altså at sætte fokus på en potentiel dystopisk fremtid (Dunne & Raby, 2013 : 38). Dette 

designtiltag er også tydeligt afskærende for alternative stabiliteter og er dermed en kraftig 

closing off. Denne closing off, er dog ikke fulgt op af en speciel god occlusion, da det vil 

være tydeligt, selv før brug, at denne bænk ikke støtter op om sin dominante stabilitet, eller 

den alternative stabilitet (Rosenberger, 2017). Oplevelsen kommer altså ikke til at være 

normaliseret, samtidig med at bænken er håbløst ubrugelig, da den hverken kan bruges til den 
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dominante stabilitet, eller den alternative. Dette gør den ironisk komisk og antyder dermed, at 

en anden oplevelse er intenderet. Bænkens nærmest ubrugelige design, tilføjer en absurditet 

til den, da det ikke udfylder den forventede stabilitet, og tilmed ikke engang understøtter 

andre alternative stabiliteter, hvilken ikke umiddelbart giver nogen logisk mening. Dette 

Critical Design skal her hjælpe subjektet med at bryde ud af sin sædvanlige tankegang, og 

vække vedkommendes fantasi (Dunne & Raby, 2013 : 40).  

Designet er en kommentar til Hostile Architecture, da Antibænken forhindrer specifik adfærd 

i det offentlige rum (Petty, 2016). Herefter er intentionen med dette Critical Design, 

yderligere at sætte overvejelser i gang hos subjektet, og at disse resulterer i, at der bliver sat 

spørgsmålstegn ved det letgenkendelige objekt, samt den multistabilitet som designs der 

omfavner flere end den dominante stabilitet, kan have. Dette skal give anledning til en mere 

kritisk tankegang, eller ihvertfald at subjektet kan blive opmærksom på designs, der i mindre 

grad, afskærer mulige stabiliteter. Derfra kan subjektet tage stilling til, om hvorvidt dette er 

ønskværdigt eller ej. Det er altså ikke designet der potentielt er med til at ændre 

virkeligheden, men subjektet, i form af eventuelle boycotts eller protester imod Hostile 

Architecture, som dette design sætter fokus på (Dunne & Raby, 2013). 

                                                                                                                                                     

I og med, at dette design er komisk fjendtligt overfor alle og ikke lægger skjul på det, sætter 

det tankerne igang hos subjektet. Antibænken giver brugeren et indblik i, hvordan arkitektur i 

det offentlige rum, i dette tilfælde bænke, kan have underliggende agendaer og afskære en 

række stabiliteter, som denne struktur eventuelt kunne understøtte. Antibænken gør dette ved 

at bryde med den occlusion, som er typisk ved Hostile Architecture, og selv fremtræde meget 

eksplicit. Dette kunne tænkes at give brugeren en bedre indsigt i, hvornår occlusion bliver 

brugt til at sløre politiske agendaer, og derved give subjektet en mulighed for at kunne 

identificere sig med denne måde at designe strukturer i det offentlige rum, og de intentioner 

der ligger bag disse designtiltag.   
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Diskussion   
Gruppens eget Critical Design har gerne ville sætte fokus på usynliggørelsen af Hostile 

Architecture i det offentlige rum. Dette har været vores primære fokus, da vi mener, at 

brugerne af det offentlige rum, ikke får lov til at tage stilling til den politiske agenda bag 

designs, hvis de ikke er synlige for det blotte øje. Derfor har vi i gruppen gerne ville sætte 

fokus på begrebet occlusion. Som almindelig borger i det offentlige rum, opdager man ikke 

de restriktioner som Hostile Architecture oftest medfører, fordi disse ikke går ud over en selv 

eller har nogen betydning for ens væren i rummet. Altså vil en bruger af det offentlige rum, 

ikke lægge mærke til, at armlænene på en bænk fjerner den stabilitet, at kunne lægge sig ned, 

da de “almindelige” brugere, oftest ikke er dem, som vælger at bruge en bænk til dette 

formål. Denne occlusion kan dermed fjerne brugerens evne til at være kritisk omkring 

arkitektur, eller et objekt i det offentlige rum, grundet at brugeren simpelthen ikke er istand til 

at udpege hvilke stabiliteter der bliver afskåret, og dermed ikke kan tage stilling til om dette, 

er rimeligt eller ej. 

 

På baggrund af dette, har vi i gruppen designet vores Critical Design forslag således, at 

Antibænken er næsten umulig at både sidde og ligge på. Dermed har vi gennem vores design, 

skabt en så synlig closing off effekt, at alle brugere af det offentlige rum burde lægge mærke 

til dette. For er det overhovedet okay at designe så direkte, og til tider indirekte, mod 

bestemte sociale grupper, helt uden at resten af offentligheden har ret til at danne meninger 

om dette? Og synligt eller ej, er det så okay at ekskludere visse mennesker, gennem design af 

det offentlige rum? Og hvis diskussionen tages endnu længere ud, hvem skal så bestemme, 

hvem der har har ret til at bruge det offentlige rum, og hvem der ikke har? 

 

Endvidere har vi i gruppen ønsket at sætte fokus på multistabiliteten i genstande i det 

offentlige rum, eller manglen på samme. Det mener vi i gruppen, da en større mulighed for 

multistabilitet, vil skabe et bedre miljø, for flere individer og grupperinger, i det offentlige 

rum. Har man som designer et ansvar for eller forpligtigelse til, at tænke på både closing off 

og at åbne for alternative stabiliteter, når man arbejder med stabiliteten af artefakter i det 

offentlige rum? Som tidligere nævnt, kan man som designer komme til at skabe Hostile 

Architecture, uden dette har været formålet, hvis man ikke tager højde for multistabiliteten 

ved ens designs og netop dette, har også været et fokuspunkt i udarbejdelsen af gruppens eget 

Critical Design forslag. For hvem står egentlig til ansvar? 
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Projektets fokus har været på Hostile Architecture, ikke anti-hjemløshed, og det er også dette 

som har ligget til grund, for gruppens eget Critical Design forslag. Antibænken har intet 

direkte med anti-hjemløst design at gøre, tværtimod har vi i gruppen gerne ville illustrere, 

hvordan man kan lukke stabiliteter af og hvordan vi mere eller mindre usynliggør dette, i det 

offentlige rum. Eksempelvis er dette tilfældet i analysen af billede 2, Stationsbænken på 

Københavns Hovedbanegård, hvor det antagede formål med placeringen af armlænene på 

bænken, er usynliggjort. Derfor er antibænken og dens design lavet som en kritik, af den 

tilgang, som normalt præger designet i det offentlige rum gennem occlusion, nemlig 

usynliggørelsen (Rosenberger, 2017). Antibænken er derfor designet med fokus på ekstrem 

synliggørelse af hvordan closing off bruges i Hostile Architecture og andet design. Det er her 

også værd at overveje, hvad der sker når Hostile Architecture bliver synlig. James Petty 

udforsker i hans artikel “The London Spike controversy: Homeless, Urban Securitisation and 

the Question of ‘Hostile Architecture’”, hvad der sker når et ekskluderende design tiltag 

bliver meget gennemskueligt. Det er interessant her at se hvordan billeder af disse spikes, 

som også er tidligere nævnt i rapporten, bliver delt flere tusinde gange på nettet (Petty, 2016 : 

68), og at der pludselig kommer et enormt fokus og kritik af disse, alt imens Hostile 

Architecture, der har en bedre occlusion, ikke for nært så meget opmærksomhed (Petty 2016). 

Dette styrker projektets ide, om at en synliggørelse af Hostile Architecture i det offentlige 

rum, gennem et Critical Design, potentielt vil være med til at skabe et rum for en debat, hvori 

der bliver givet en mulighed for at kunne tage stilling til, om hvorvidt byrummet skal 

indeholde Hostile Architecture.  

 

Endvidere har vi i gruppen haft den tilgang, også gennem Critical Design, at vi har ville 

skabe så ekstremt et design, at brugeren, vil kunne sætte spørgsmålstegn ved, andre designs i 

det offentlige rum. Denne tilgang har vi i gruppen haft, da vi har ville sætte fokus på Hostile 

Architecture og hvor ekstremt denne form for arkitektur i virkeligheden kan være.  

 

Som forklaret tidligere, hører humor og satire til i et Critical Design, dog kan det være vigtigt 

det ikke bliver for åbenlyst, at det ikke er et normalt design lavet til at være brugsgenstand 

(Dunne & Raby, 2013). Beskueren sættes derfor i et dilemma, og er i tvivl om designet er 

seriøst eller ej. Dette dilemma har vi også i vores design prøvet at skabe, med henblik på at 

oplyse og få beskueren til at tænke dybere over, hvordan designs kan være eksluderende og 

fjendlige.  
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“Deadpan and black humor work best but a certain amount of absurdity is useful, too. It 

helps resist streamlined thinking and instrumental logic that leads to passive acceptance; it is 

disruptive and appeals to the imagination.” 

(Dunne & Raby, 2013: 40) 

 

Netop denne instrumentelle logik og passive accept, som Dunne og Raby snakker om i 

ovenstående citat, spiller direkte sammen med occlusion og det som Maurice Merleau-Ponty 

beskriver her, omkring bodily experience (Rosenberger, 2017). Denne postfænomenologiske 

tanke arbejder som tidligere nævnt med, hvordan menneskets kropslige bevidsthed bliver 

ændret gennem de teknologier de benytter. Derfor vil de teknologier, som mennesket er vant 

til at bruge, og dermed ser som hverdagsting, falde i baggrunden og hermed fremstå som 

usynlige. Netop dette har vi gerne ville gøre op med gennem vores Critical Design, og dette 

er gjort, ved at lave fjernelsen af stabiliteter ved bænken, så synlige.  

 

I hvor høj grad skal man arbejde med closing off i det offentlige rum og burde man i det hele 

taget så ikke også arbejde med at give mulighed for brugen af alternative stabiliteter? Dette 

mener vi kunne være en interessant kontrast til Rosenbergers begreb Closing off. I gruppen 

tror vi bestemt ikke, at de fleste designere er onde, eller decideret vil være onde mod de 

hjemløse. Måske ser designerne bare ikke vigtigheden i, at designe åbent og med mulighed 

for mangfoldigt brug, hvis dette overhovedet er vigtigt? Det fremstår i vores analyse af 

Stationsbænken på Københavns Hovedbanegård, at armlænene på bænken er designet 

således, at brugeren af bænken ikke kan lægge sig ned, og at dette muligvis er intentionelt. 

Men burde man overhovedet kunne lægge sig ned og sove på Hovedbanegården eller 

Nørreport Station, da begge disse steder oftest er meget trafikerede?  

 

Københavnerbænken, som står placeret rundt i hele København, kunne designes mere 

inkluderende. Bænkene står oftest steder, hvor der ikke opholder sig et stort antal af 

mennesker i løbet af natten, og dermed ville eksempelvis en sovende hjemløs vel ikke være 

til gene, for særlig mange mennesker. Dog er bænken “kun” lavet 173 cm i bredden, og 

dermed ville en stor del af befolkningen, ikke kunne ligge sig ned på denne.  

Skal man derfor som designer tage stilling til andre stabiliteter i ens design, eller er dette ikke 

nødvendigt? Vi i gruppen mener, at man kan diskutere, at hvis man som designer ikke tager 

højde for andre stabiliteter, kan designs ende med at blive Hostile Architecture, uden at dette 
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har været hensigten. Dette var tilfældet i det tidligere eksempel omkring The Laurier Bench, 

som var designet til en metrostation i Montreal, Canada. Denne bænk var, som tidligere 

nævnt, designet med skiftevis høje og lave sæder, så bænken både kunne benyttes af børn og 

voksne. Dette resulterede dog i, at bænken blev set på som et anti-hjemløst design, selvom 

den effekt ikke var tiltænkt af designeren (Rosenberger, 2017).  

 

Dette er noget gruppen har belyst kunne være en mulighed, i analysen af den cirkulære bænk 

på Nørreport Station, hvori det ekskluderende element, den cirkulærer form, støtter op om 

den dominante stabilitet, at sidde, men lukker ned for en alternativ stabilitet, at ligge. Derfor 

kan der argumenteres for at være det ekskluderende element i designet er uintenderet. En 

problematik hertil er til gengæld, at designs, uden intention, kan udelukke stabiliteter. Der 

kan heraf også stilles spørgsmålstegn ved, i hvor stor grad Hostile Architecture i det hele 

taget er intentionelt. Dertil kan der igen kigges på eksemplet med Robert Moses broer ved 

Long Island, som intentionelt blev designet så lavthængende, at busser og anden offentlig 

transport, ikke kunne passere under (Winner, 1980). Designs der intentionelt er eksluderende, 

vil naturligvis ikke have nogen gavn, af at tilføje inkluderende elementer, fordi dette strider 

imod hele intentionen med designet. I tilfælde hvor designs derimod uintentionelt er med til 

at skære en række stabiliteter af, kan det tænkes, at det vil være ønskværdigt, at være så 

inkluderende som muligt, for at designet skal være til størst gavn for flest mennesker i det 

offentlige rum. Hertil danner sig et nyt spørgsmål. Kan eksklusionen af en gruppe mennesker, 

være inkluderende for en anden? Når Hostile Architecture bliver omtalt, har det en tendens 

til, at få tillagt sig at være dårlig for alle og gå specielt ud over de værst stillede i samfundet, 

men dette er ikke altid sandt (de Fine Licht, 2017).  

 

“First, assuming a negative impact on well-being, not all groups whose behavior is targeted 

by defensive measures are among the worst-off. Skateboarders, who are predominantly white 

middle-class males (...) are just one example of this.” 

(de Fine Licht, 2017: 31-32) 

 

Skatestoppers er også Hostile Architecture, som de færreste har et problem med. Disse sørger 

for, at arkitektur i det offentlige rum, får afskåret en stabilitet, nemlig at de kan bruges til at 

skate på. Dette sørger ikke kun for, at den dominante stabilitet ved arkitekturen, er den der 

bliver brugt, men der kan også argumenteres for, at dette er bedst for den gruppe der bliver 

ekskluderet fordi, eksempelvis skatere får færre skader, hvis de skater i skateparker, modsat i 
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det offentlige rum (de Fine Licht, 2017 : 32). Ligeledes kan man stille spørgsmålstegn ved, 

om Hostile Architecture er med til at beskytte hjemløse mod vind og vejr, ved at gøre det 

umuligt for dem at sove på offentlige steder. Hostile Architecture kan altså være med til at 

forstærke brugen af et objekts dominante stabilitet, men der kan også her argumenteres for, at 

den hjælper den ekskluderede gruppe. At designe mere inkluderende, behøver altså ikke 

nødvendigvis, at være svaret på hvordan man imødekommer Hostile Architecture. 

 

Det offentlige rum udgør en plads, som i sin romantiske form er for alle individer, samt et 

sted hvor individer mødes på tværs af sociale grupper (Light & Smith, 1997). Goffmann 

opererer med begrebet fitting in. Her arbejdes, ligesom i Hostile Architecture, med hvilken 

adfærd som er ønsket og hvilken som ikke er. Ved antagelsen om, at en særlig adfærd er 

passende og andre adfærd upassende, skabes dermed en opdeling af individer og sociale 

grupper (Goffmann, 1963). Dermed kan der argumenteres for, at Hostile Architecture 

påvirker den generelle opfattelse af hvad og hvem, som passer ind i det offentlige rum. 

Hermed kan der yderligere argumenteres for, at objekter og multistabiliteterne ved objekter, i 

det offentlige rum, er med til at skabe en intentionelt eller uintentionelt segregation, alt efter 

designovervejelserne ved objekterne. Er og bør det offentlige rum være for alle? Det åbner op 

for en problematik omkring, om et offentligt rum skal åbne op for og tilgodese en mangfoldig 

brug, eller skal rummet være for nærområdets beboere. Det offentlige rum er stedet hvor folk 

mødes på tværs af sociale grupper og hermed et sted, hvor mennesker bliver disponeret for 

forskelligheder. Ensartes de befolkningsgrupper som er i det offentlige rum, ved at fjerne 

sociale grupperinger herfra, kan den tolerance som er i det offentlige rum, påvirkes. 

Yderligere kan der sættes spørgsmålstegn ved den magtposition, som de der driver det 

offentlige rum, besidder.  

 

Hostile Architecture kan altså tage mange forskellige former, og i mindre eller højere grad 

være tydeligt for brugeren, af denne arkitektur, i det offentlige rum. Om det er okay at 

designe således, at visse grupper af mennesker eksluderes, er og forbliver et spørgsmål, hvor 

svaret afhænger af en lang række faktorer, som vi gennem dette afsnit har diskuteret. Det der 

er essentielt i dette projekt er, at designtiltag der ekskluderer, i mindre grad gør brug af 

occlusion, og dermed giver den individuelle bruger en mulighed for at identificere disse 

tiltag, for derefter at give dem en chance for at tage stilling til, om dette er en virkelighed som 

de kan identificere sig med.  
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Konklusion 
Dette projekt belyser, at objekter i det offentlige rum, medierer det generelle brug og 

forståelse af det offentlige rum. I projektet er det fastslået, at det offentlige rum er for alle, 

men at der er en problematik omkring de ledende institutioners agendaer, i det offentlige rum. 

  

Gennem analyse af et velkendt objekt, bænken, i det offentlige rum, af henholdsvis 

Stationsbænken, Københavnerbænken og Nørreport Bænken, påpeger projektet, at Hostile 

Architecture kan være enten intenderet eller uintenderet. Her er hovedargumentet, at 

designtiltaget at lave armlæn på Stationsbænken, er intenderet adfærdsregulerende og dermed 

lukker ned for alternative stabiliteter, som særlige sociale grupper, herunder hjemløse, vil 

benytte en bænk til, samt at udformningen af bænken på Nørreport Station og 

Københavnerbænken, uintenderet lukker ned for alternative stabiliteter. Særligt påpeger 

analysen en problematik af den occlusion som designtiltag, eksempelvis armlænet på 

Stationsbænken, rummer, ved at blive skjult i et genkendeligt element. 

  

På trods af om dette er intenderet eller uintenderet, argumenterer dette projekt for, at 

occlusion er problematisk. Derfor opfordrer dette projekt til, at designere, og styrende magter, 

i det offentlige rum, i højere grad skal arbejde med at designe, så der er mulighed for 

alternative stabiliteter, for at opnå et mangfoldigt og inkluderende offentligt rum. Dog 

pointerer denne opgave også, at nogle restriktioner er bedst, for et fælles brug af det 

offentlige rum. For at nå til disse overvejelser er det nødvendigt, at restriktioner er mulige at 

debattere. Netop dette er projektets eget design, Antibænken, en kommentar på. Hensigten 

med dette Critical Design er at kommentere på den occlusion, som er tilstede i det offentlige 

rum. Designet er et eksempel på en ekstrem dystopisk fremtid, som appellerer til, at et subjekt 

skal bryde med deres sædvanlige tankegang, og potentiel reflektere over objekter og deres 

udformning. 

 

Projektet påpeger, at hensigter bag restriktioner i det offentlige rum, skal designes uden 

occlusion således, at der er mulighed for en debat omkring restriktionerne, og dermed lægge 

op til en upartisk udvikling, omkring hvem der er velkomne, i det offentlige rum.  

  



42 

Perspektivering 
Hvis vi træder et skridt tilbage og kigger på hvordan tiltag, som eksempelvis nye 

lovgivninger, kan have en uintentionel og uhensigtsmæssig påvirkning, giver det mening at 

antage hvordan andre tiltag, eksempelvis arkitektur og design i det offentlige rum, også kan 

have indvirkninger og konsekvenser, der ikke er intentionelle. Et specifikt eksempel er 

udvidelse af lovgivningen, specifikt implementeringen af zoneforbuddet, og hvordan denne, 

tilsyneladende uintentionelt, påvirker den gruppe mennesker, der ikke har tag over hovedet, 

nemlig hjemløse. I maj 2018 er der indtrådt en lovudvidelse af zoneforbudsloven, med 

henblik på at gøre det sværere at danne utryghedsskabende lejre i Danmark. Overtrædelse af 

denne kan medføre udvisning af en given kommune, i op til 3 måneder. Denne udvidelse er 

primært tiltænkt at ramme lejrdannelse skabt af udenlandske flygtninge, der kan virke 

utryghedsskabende, og dermed er til gene for offentligheden (Retsinformationen, 2018). 

Lovudvidelsen har imidlertid vist sig at have en uintenderet effekt på danske hjemløse, da de 

lige såvel som udenlandske hjemløse, nu kan blive udvist fra den kommune de opholder sig i. 

Et eksempel på dette er André Christiansen, der natten til tirsdag den 30. oktober, blev 

anholdt af politiet og idømt et zoneforbud, for at have befundet sig i en utryghedsskabende 

hjemløselejr sammen med andre hjemløse, da de overnattede ved Rundetårn (Modler, 2018). 

I lovudvidelsen er følgende skrevet: 

 

“Ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, indebærer ikke en kriminalisering af overnatning på 

steder, hvor der er almindelig adgang. Formålet med bestemmelsen er derimod at 

kriminalisere utryghedsskabende lejre i det offentlige rum.”  

(Retsinformation, 2018: afsnit 3.1) 

 

Det er altså det utryghedsskabende element, der er det essentielle i denne lovgivning, hvilket 

er hvad der forsøges at kriminaliseres. Herefter følger en redegørelse for hvad en lejr er, hvori 

det bliver gjort klart, at en lejr består i etablering af soveplads eller et sted hvor man kan 

overnatte, blandt andet for omflakkende eller rejsende personer. En madras eller sovepose er 

her som udgangspunkt ikke nok, medmindre der er præg af varig karakter, eksempelvis med 

telt eller presenning (Retsinformation, 2018: afsnit 3.1). Det uønskede utryghedsskabende 

element som loven vil kriminalisere, bliver herefter udpenslet som værende præget af, hvor 

mange personer der er i den givne lejr, hvor befærdet området er, hvor støjende lejren er, om 

den forårsager problemer i trafikken, samt adfærden hos de pågældende personer i lejren. Det 
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er dog ikke et krav, at der skal have været givet udtryk for, at den givne lejr er 

utryghedsskabende, og lovudvidelsen slutter af med at gøre det klart, at der ikke kan oplistes 

hvornår en lejr skaber utryghed (Retsinformation, 2018: afsnit 3.1).  

 

På TV 2 Lorry blev der sendt et indslag omkring anholdelsen af André Christiansen, og her 

hørtes der om forskellige holdninger til lovudvidelsen. Peter Skaarup, politiker hos Dansk 

Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg, udtaler til TV 2 Lorry om lovudvidelsen: 

  

“Den retter sig jo ikke mod danske hjemløse, som hele tiden har været her. Og som vi skal 

hjælpe, så godt vi kan.” 

 (Modler, 2018). 

 

Altså påpeger Skaarup, at lovudvidelsen ikke er påtænkt danske hjemløse. Dog strider 

eksemplet af zoneforbudet for André Christiansen, imod denne udtalelse.  

 

Der bliver samtidig i samme artikel gjort klart, at partiet Venstre mener, at lovudvidelsen har 

virket i fuld udstrækning, da overtrædelsen af denne lovgivning i første omgang, bliver 

vurderet efter politiets skøn og den pågældende person har derefter mulighed for at gå videre 

til en domstol, hvis dette ønskes (Modler, 2018). 

 

Det er altså her, ligesom i tilfældet med Hostile Architecture, klart i hvilket omfang denne 

behandling af hjemløse er intenderet. Det er uklart om lovgivningen intenderet og aktivt, har 

til formål at udvise danske hjemløse fra diverse kommuner, eller om dette er et biprodukt af 

en anden intention.  

 

Da eksklusion, enten intenderet eller uintenderet, sker i noget så omfattende som 

lovgivningen, er det fjernt at forestille sig, at lignende tiltag finder sted, andre steder i 

samfundet. Uintenderet Hostile Architecture bliver i rapporten udforsket ved analysen af 

Nørreport Bænken, hvori det eksluderende element er med til at forstærke den dominante 

stabilitet, det siddende hvil. Intenderet Hostile Architecture udforsker rapporten i analysen af 

Stationsbænken på Københavns Hovedbanegård, hvor armlænene støtter op om den 

dominante stabilitet, men samtidig arbejder direkte imod multistabilitet, ved at afskære 

alternative stabiliteter.  
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Holder man disse to eksempler op imod zoneforbudslovgivningen, er det ikke svært at finde 

en parallel i den forstand, at en gruppe mennesker bliver eksluderet. Om dette er intenderet 

eller ej, vil altid være svært at sige, og der vil altid være forskellige meninger herom. 

  

Når vi i projektet berører Hostile Architecture, problematiserer vi occlusion. Problemet er 

her, at normaliteten ved en oplevelse kan skjule politiske agendaer ved et givent objekt 

(Rosenberger 2017). Ligeledes er der i lovudvidelsen også en mangel på gennemsigtighed, 

hvilket medfører, at det kan være svært at gennemskue, hvilke intentioner lovudvidelsen er 

lavet med, og hvilke konsekvenser denne uintenderet medfører. Her påpeger projektet 

lovgivningens vage formuleringer af hvad der er “utryghedsskabende” og hvad der er en 

“lejr”. Disse vage formuleringer medfører, at et forbud kan udstedes uden, at det kan 

eftertjekkes om det givne tilfælde var en lejr, eller om det var utryghedsskabende. Dette 

bliver tydeligt, da lovudvidelsen ikke gør det klart, at der skal have været givet udtryk for en 

følelse af utryghed, at en lejr kan være bestående af enkelte madrasser eller soveposer hvis de 

har karakter af varighed og til sidst, at det ikke er muligt at opliste hvad der er 

utryghedsskabende (Retsinformation, 2018: afsnit 3.1). Hvis ingen af disse faktorer kan gøres 

klare, kan man så overhoved redegøre for hvornår og hvordan loven overtrædes?  

 

Projektets formål er at lave et design der skal gøre det klart, at designtiltag kan ekskludere, 

intenderet eller uintenderet, og at dette bliver både mere relevant og tydeligere når man ser, at 

intenderet eller uintenderet eksludering af menneskegrupper, specifikt danske hjemløse, sker i 

kraft af den danske lovgivning. Om dette sker intenderet, er derfor ikke til at svare på.  
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Bilag 

Bilag 1 

Udviklingen af eget design 
 

Bilag 1.1 

 

Bilag 1.2 
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Bilag 1.3 

 
 
 
 

Bilag 2  

Brain storm & Design ideer  

Bilag 2.1 

Brainstorm Baseret på at gøre det svært at sidde og umuligt at ligge: 

 
 

Design forslag - Slim Bænk: 
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Design forslag - Pariserhjul Bænk: 

 
Design forslag - Aftrækker Bænken:  

 
Design forslag - Electroshock Bænk: 

 
Design forslag - “Vågn op” Bænk: 

 
Design forslag - Fjeder Bænk: 
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Design forslag - Shame Bænk: 

 
Design forslag - Alarm Bænk: 

 
Design forslag - Blitz bænk: 

 
 
 

Bilag 2.2 

Brainstorm baseret på at gøre det nemt at ligge, svært at sidde: 

 
 
Design forslag - Fold ud bænk: 
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Design forslag - Fold ud bænk 2: 

 
Design forslag - Køje Bænk: 

 
Design forslag - Portable shelter: 

 
Design forslag - Shelter Bænk : 

 
Design forslag - Armvarmer Bænken: 
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Design forslag - Cylinder Bænk: 

 
Design forslag -  Cylinderbænk 2: 

 
Design forslag - Hængekøje bænk: 

 
Design forslag - Iglo bænk: 
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Bilag 3 
 
Bænk 1. (Iransk bænk - røde plads). 

- Dybde:49 cm 
- Bredde: 150 cm 
- Højde: 78 cm 

- 
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Bænk 2. (Kurvet bænk - røde plads). 
- Dybde: 40 cm 
- Bredde: 200 cm 
- Højde: 66 cm 

 
 
 
Bænk 3. (Rød bænk - røde plads). 
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- Dybde: 56 cm  
- Bredde: 210 cm 
- Højde: 82 cm 

 
 
Bænk 4. (Cubansk bænk - røde plads). 

- Dybde: 41 cm 
- Bredde: 49 m 
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- Højde: 280 cm 
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Bænk 5. (Bænk i læ - sorte plads). 
- Dybde:41 cm 
- Bredde: 160 cm 
- Højde: 49 cm 

- 

 
 

Bænk 6. (Rund-bænk 1 - sorte plads). 
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- Dybde: 43 cm 
- Bredde: Cirkulær 
- Højde: 75 cm 

- 
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Bænk 7. (s - bænk- sorte plads). 
- Dybde: 41 cm 
- Bredde: 161 cm 
- Højde: 56 cm 

- 

 
 
 
Bænk 8. (Bred bænk med tag - sorte plads). 
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- Dybde: 68 cm 
- Bredde: 200 cm 
- Højde: 95 cm 
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Bænk 9. (Peruansk bænk - sorte plads). 
- Dybde: 47 cm 
- Bredde: 133 cm 
- Højde: 38 cm 
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Bænk 10. (Bænk fra Miami - sorte plads). 
- Dybde: 56 cm 
- Bredde: 243 cm 
- Højde: 101 cm 

 
 

 
 
 
Bænk 11. (Klassisk CPH bænk - sorte plads). 
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- Dybde: 43 cm 
- Bredde: 173 cm 
- Højde: 84 cm 
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Bænk 12. (Bænk på Assistens kirkegården -  Assistens kirkegården). 
- Dybde: 38 cm 
- Bredde: 372 cm 
- Højde: 78 cm
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Bænk 13. (rund-bænk 2 - Nørreport). 
- Dybde: 46cm 
- Bredde: Cirkulær 
- Højde: 50 cm 

 
Bænk 14. (Sten bænk - Rundetårn). 

- Dybde: 50 cm 
- Bredde: 150 cm 
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- Højde: 50 cm 
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Bænk 15. (Ventebænk - Københavns hovedbanegård). 
- Dybde: 40 cm 
- Bredde: 300 cm 
- Højde: 44 cm 
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Bilag 4 

 

 
 


