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Abstract: 

This project focus on the term ‘utryghed’ and will investigate whether the urban space design 

has an effect on ‘utryghed’. This investigation will take place in Albertslund, which is a 

suburb to Copenhagen, and will be doing all of research on a bike path near the city’s station.  

The paper will present a theory based on criteria for the urban space design by Jan Gehl and 

consider whether our chosen trail meets the criteria. Furthermore, we will present a theory 

based on social constructivism and discourse and afterwards investigate whether discourse 

has an effect on ‘utryghed’. To help answer our thesis statement, we use semistructered 

interviews as a qualitative method. Besides that, we use quantitative methods as counting, 

observations and photos. Threw the investigation, we learned that the bike path fitted the 

criteria, for the urban space design, but although the bike path is designed well, “utryghed” 

was still an issue. The problem was therefore not that the bike path is designed well, but more 

likely that there rules a discourse in Albertslund. 
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Indledning 

Dette projekt har til formål at studere fænomenet utryghed i byrum. Vi vil derfor undersøge 

om elementer i byrummet kan spille en rolle for utrygheden. Til at hjælpe os med dette har vi 

valgt at inddrage teorier om det gode byrum og utryghed. Vi gjorde dette med henblik på at 

redesigne byrummet, så det kunne blive mere trygt at færdes i. Vi har taget udgangspunkt i et 

område på stisystemet i Albertslund, hvor vi vil indsamle empiri ved hjælp af kvalitative og 

kvantitative metoder, såsom semistruktureret interviews, tælling og observationer. Dette har 

vi gjort for at undersøge om brugerne af stien er utrygge, og i så fald, hvilke elementer der 

vækker utryghed hos brugerne. Det er dog vigtigt at pointere at vi gennem arbejdet med 

opgaven fik viden om, at diskurs kan påvirke utrygheden på stierne. Derfor fandt vi det 

relevant at inddrage teorier og metoder inden for diskurs. I forbindelse med dette, fandt vi 

frem til at vi ikke kunne løse problemet om utryghed udelukkende på baggrund af at 

redesigne byrummet. 

Motivation 

Stisystemerne i Albertslund fylder meget i bybilledet. Stierne sikre at befolkningen nemt kan 

færdes rundt i kommunen, og er bygget med formålet om at fremme en bæredygtig transport. 

Stierne ligger isoleret fra vejene og derfor kan man også færdes rundt i byen, uden af blive 

påvirket af den hårde trafik. På trods af fordelene ved stisystemet, undrede det os, at vi alle 

sad med en fornemmelse af, at stierne virkede som et utrygt sted. Vi fandt det derfor 

interessant at finde ud af, hvorfor vi har en generel formodning om at stierne i Albertslund 

skaber utryghed, og om dette også påvirker beboerne i Albertslund. Hvis beboerne i 

Albertslund føler sig utrygge ved at gå på stierne, var vi interesseret i, hvad der skaber denne 

utryghed og hvad der kan gøres for at ændre på dette. 

 

Problemfelt 

Ifølge det Kriminalpræventive råd, kan utryghed i byrummet forbindes med kriminalitet. Vi 

har derfor valgt at inddrage undersøgelser om kriminalitet i Albertslund kommune. 

Albertslund kommune ligger på den Københavnske Vestegn, mellem Glostrup, Vallensbæk 
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og Høje Taastrup kommune. Albertslund Kommune har indgået et samarbejde med Den 

Kriminalpræventive Enhed (DKE), for at forebygge kriminalitet og på den måde skabe 

tryghed for borgere i alle aldre (Den Kriminalpræventive Enhed, 2019). Dette sker ved et 

samarbejde på tværs af sektorer, civile samfundsaktører og borgerne på lokalt plan. DKE har 

udarbejdet en halvårsrapport for at følge udviklingen og skabe information til interesserede 

borgere. I rapporten gives der et overblik over den aktuelle kriminalitet i Albertslund 

Kommune og udviklingen i nogle udvalgte kriminalitetsformer. Samtidig bakker rapporten 

op om det kriminalpræventive samarbejde i lokalsamfundet. DKE har udarbejdet en 

kriminalstatistik på baggrund af tal og offerundersøgelser fra Københavns Vestegns Politi og 

Danmarks Statistik fra år 2005-2018. Her belyses den samlede kriminalitetsudvikling samt 

vold, narkotika, tyveri, indbrud, røveri og hærværk.  

 

 
(Den Kriminalpræventive Enhed, 2019) 

 

I figuren ovenfor ses der tydeligt en faldende udvikling i den samlede 

straffelovsovertrædelse. Statistikken kan dog ikke bruges som en præcis målestok, da der 

måles på den, oplevede og faktiske kriminalitet. Den oplevede kriminalitet dækker over 

kriminalitet der bliver anmeldt, men ikke dømt, hvor den faktiske dækker over kriminalitet 

som bliver dømt. I Albertslund er straffelovsovertrædelsen faldet med 38% pr. 1000 

indbygger fra 2008 til 2018, hvor anmeldelserne er faldet fra 109 til 66. Her skal der dog 

gøres opmærksom på, at størstedelen af de anmeldte straffelovsovertrædelser omhandler 

tyveri og indbrud. Hvis vi specifikt kigger på udviklingen for, hvor mange der er blevet udsat 
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for vold, ser den ud til at være stigende (Den Kriminalpræventive Enhed, 2019). Her findes 

der igen en række problemstillinger som kan påvirke statistikkens udviklingen. Dette er 

grundet at statistikken både er baseret på anmeldte og dømte voldssager samt en 

offerundersøgelse, hvor folk er blevet adspurgt om de nogensinde har været udsat for vold. 

Her kan det altså være forskelligt fra individ til individ hvad der betegnes som vold. Da 

offerundersøgelsen tager udgangspunkt i hele Danmark, kan vi kun tage udgangspunkt i de 

voldssager som er kommet politiet til kendskab fra 2008-2018 i Albertslund. Her er 

udviklingen af vold i Albertslund steget med 35%. Offerundersøgelserne kan dog bruges til at 

få en generel forståelse for, om der er nogle grupper af borgere der er mere udsatte end andre. 

Hver tiende af de 65.000 voldsofre i alderen 16-74 år, mener at volden mod dem skyldes 

racisme. Hvert tyvende voldsoffer mener, at volden skyldes homofobi eller transfobi (Den 

Kriminalpræventive Enhed, 2019). Undersøgelsen viser samtidig også, at dem der er i højest 

risiko for at blive udsat for vold er mænd, folk i alderen fra 16-39 år, enlige med og uden 

børn, arbejdsløse, faglærte, ufaglærte, personer med anden etnisk herkomst, butik- og 

virksomhedsejerne samt dem som ofte er ude om aftenen. Risikoen for at blive udsat for vold 

er modsat mindre hos folk med høj indkomst og pensionister. 

Den stigende udvikling af vold, skaber en del belæg for en tendens til at føle sig utryg som 

borger i Albertslund. Det er dog ikke kun kriminalitet hvor der forekommer ofre, der kan 

være med til at skabe utryghed. 
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(Den Kriminalpræventive Enhed, 2019) 

 

Antallet af anmeldelser om lovovertrædelse med stoffer er i Albertslund steget med 71% fra 

2008-2018. Dette er værd at tage i betragtning, da den høje stigning også kan spille en rolle 

for utrygheden i området. 

 

For at øge trygheden i Albertslund Kommune bliver der foretaget områdevandringer. Dette 

gøres i udvalgte boligområder, hvor der udpeges steder som opleves særligt utrygge eller 

trygge. På den måde startes der en dialog op om, hvilke løsninger der skal til for at 

utrygheden kan afhjælpes, på de steder som findes særligt utrygge. Vandringen sker i 

samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber og beboerne. Dette gøres med et formål 

om at give flere beboere lyst til at bevæge sig ud i området.  

 

Men hvordan påvirker denne kriminalitet og utryghed beboerne i resten af Albertslund? 

Vi har derfor valgt at undersøge, hvornår og hvordan byrummet bliver brugt og om 

utrygheden påvirker folk til at ændre deres færden i byrummet. Vi har desuden valgt at 

undersøge hvilke elementer der eventuelt er betydningsfulde, for at skabe et trygt byrum i 

Albertslund. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i stisystemerne i Albertslund, da de 

optræder mange steder i byrummet. 

Albertslund kommune er fyldt med stisystemer, med ønsket om at byens borgere sikkert og 

nemt kan færdes rundt i byen. Der er hele 124 kilometer stisystem i Albertslund kommune, 

og 121 km vej (Albertslund Kommune, 2019). 
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(Albertslund Kommune, bilag) 

De røde markerede stier er kommunale stier, mens de blå er privat/fælles stier. 

 

I 1960-1970’erne fik Albertslund kommune et nyt fokus på nyskabende byggeri, hvor 

højhusene skulle fylde mindre og den hårde- og bløde trafik blev adskilt, så fodgængere og 

cyklister kunne færdes sikkert i trafikken (Albertslund kommune, 2019). Albertslund 

kommune vil gerne være en grøn kommune, der “(...)gennem fremme af cykeltrafikken har 

fokus på at reducere trængsel på vejene, støj, miljøgener og klimapåvirkning og fremme 

sundhed og et bedre bymiljø.” (Albertslund Kommune, 2015: 3). 

Stierne gør det på samme tid også muligt at bevæge sig ubesværet på cykel eller til fods 

mellem hjem, arbejde, skole, fritidsaktiviteter og indkøb. Stisystemet er derfor en central del 
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af kommunen og med stor sandsynlighed en del af de fleste borgers hverdag. Det 

problemorienterede arbejde vi udfører, skal derfor skabe en forståelse for samspillet mellem 

byrummet og utryghed, og hvordan disse faktorer påvirker hinanden. Vi har derfor udarbejdet 

denne problemformulering: 

 

Problemformulering 

Hvordan påvirker utrygheden individet og deres færden på stien, og hvilken indflydelse har 

faktorerne i byrummet på denne utryghed? 

 

Introduktion til stien 

Efter at være blevet oplyst om, hvor meget stisystemerne i Albertslund fylder, har vi udvalgt 

et område af stisystemet vi vil tage udgangspunkt i. Dette område ligger tæt ved 

Damgårdsvej, og går igennem Birkelundparken. Stien er centralt beliggende på stisystemet. 
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(Stillbillede Google maps) 

Da vi valgte området, fokuserede vi på at området lå forholdsvis tæt på stationen. Dette 

gjorde vi med en formodning om, at stien derfor ville blive brugt til at bevæge sig fra A til B 

og derved kunne vi sikre os at der er aktivitet på stien samt mulighed for kontakt til 

informanter. Vi fokuserede dog også på at vælge et område som ligger op til ophold omkring 

stisystemet, da dette muliggjorde at informanterne også tog stilling til stien som byrum. 
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Afgrænsninger 

Lys som løsning 

Selvom at mange teorier peger på at lys kan være en løsning på utryghed i byrummet, har vi 

valgt at afgrænse os fra at lyset skal være den overordnede løsningen. Dette har vi gjort da vi 

ikke ønsker at arbejde med et decideret løsningsorienteret projekt. Derfor finder vi det mere 

meningsfuldt at arbejde med andre problematikker og elementer som kan være enten 

tryghedsskabende eller utryghedsskabende, og på den måde arbejde med et mere 

problemorienteret projekt. Vi anerkender dog, at lys kan være en del af de forskellige 

elementer som spiller ind for at afhjælpe utryghed. 

Semesterbinding 

I dette kapitel uddybes valget af projektets dimensioner, hvordan de bliver opfyldt og hvilke 

teorier og metoder der bruges. Projektet skal forankres i Subjektivitet, Teknologi og Samfund, 

hvor der herudover skal inddrages en anden dimension for at gøre projektet tværfagligt. 

Projektgruppen har valgt at kombinere dimensionerne: Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

og Design og konstruktion. Vi har valgt denne kombination, da vi gerne vil analyse hvordan 

byrummet og dets omgivelser kan påvirke brugeren. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Vi vil i projektet belyse relationen mellem mennesker, teknologier og samfundet. Vi vil bruge 

metoder til at analysere og forstå en subjektiv og samfundsmæssig sammenhæng, og 

indsamle data gennem interviews. Vi vil undersøge og analysere hvilke kriterier der er 

gældende for at individet føler sig utryg, og om stisystemet kan påvirke denne utryghed. 

 

Design og Konstruktion 

Design og konstruktion bliver opfyldt, da vi analyserer et byrum som design. Her ligger vi 

fokus på de elementer byrummet indeholder og hvordan det påvirker brugeren af byrummet. 

Ved brug af Jan Gehls teori og metoder vil vi analysere byrummet. På den måde kan vi spore 
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os ind på hvilke elementer i byrummet, som påvirker brugeren mest, og hvad der eventuelt 

bør ændres på. 

Metode 

Vores valgte metoder skal give os en forståelse for byrummet, de mennesker som bruger det 

og hvordan de bruger det. På den måde skaber vi viden om hvad brugerne synes om 

byrummet. Gennem feltarbejde vil vi indsamle empiri, som vi vil analysere ved hjælp af 

vores teorier. 

Semistruktureret Interview 

Vi søger at få en større forståelse for borgernes holdninger, synspunkter, tanker og følelser. 

Derfor har vi valgt at benytte semistruktureret interviews, som en af vores metoder til at 

indsamle empiri. Det semistruktureret interview gør det muligt at variere og tilpasse 

spørgsmålene efter interviewets udfald (Brinkmann & Tangaard, 2017). Det semistruktureret 

interview er en kvalitativ metode, som netop bruges, når man er optaget af at beskrive eller 

forstå den menneskelige erfarings kvaliteter. Dette gøres ved at interessere sig for, hvordan 

noget opleves, udvikles, fremtræder, siges eller gøres. Derfor udarbejdes der en 

interviewguide, som typisk starter med hvad-spørgsmål (Brinkmann & Tangaard, 2017). Dog 

behøver interviewet ikke at følge guidens præcise struktur eller kronologiske rækkefølge. 

Dette er en fordel, når vi skal lave ansigt-til-ansigt interviews, som formentlig vil udvikle sig 

efter informantens svar og holdninger, da vi gerne vil imødekomme borgernes erfaringer. 

 

Interviewguide 

1. Hvor er du på vej hen? 

2. Går du altid den her vej 

 - Hvorfor? 

3. På hvilket tidspunkt af dagen bruger du stien? 

4. Hvad lægger du mærke til på stien? 

5. Hvad bruger du mest stien til? 
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- Uddyb 

 

Vi har udarbejdet spørgsmålene der gør det muligt for informanten at komme med et 

personligt svar, uden at blive ledt i en bestemt retning. Spørgsmålene er samtidig ret 

overskuelige og nemme at tage stilling til, da de også skal henvende sig til folk på farten. 

 

Det første spørgsmål skal give os en viden om, hvorvidt stierne bliver brugt til at komme fra 

A til B eller om stierne bliver brugt til ophold. Det andet og tredje spørgsmål giver os en 

fornemmelse af hvor stor grad stierne bliver brugt, og om der er variationer i brugen af stien. 

Vi kan derfor spore os ind på de eventuelle problemer med stien. 

Det fjerde spørgsmål giver os en viden om, hvorvidt brugerne er tilfredse eller utilfredse med 

omgivelser, for eksempel meninger om hvorvidt der er for tilgroet, huller i asfalten, dårlig 

belysning eller om stien er tilstrækkelig som den er. 

Spørgsmål fem giver et indblik i, om folk opholder sig på stien. Når de uddyber dette, kan det 

give et indblik i, om de føler sig utrygge ved at opholde sig på stien eller ej. Supplerende 

spørgsmål stilles efter interviewets udvikling og informantens svar. Dette kan for eksempel 

forekomme hvis den allerede adspurgte ved spørgsmål to fortæller at de ikke bruger stien om 

aften, grundet utryghed. Ved disse tilfælde vil interviewet omhandle emnet utryghed, da den 

adspurgte selv har nævnt det. 

 

For at få en bred indsamling af empiri, gør vi også brug af en kvantitativ metode. Den 

kvantitative metode gør det muligt at måle på, hvor meget der findes af noget. På den måde 

kan egenskaberne tilskrives en bestemt talværdi, så dataen kan bearbejdes statistisk 

(Brinkmann & Tangaard, 2017).  Dette gøres ved hjælp af Jan Gehls metode til at studere 

samspillet mellem byens form og liv, også kaldet bylivsstudier. 

 

Bylivsstudier 

Jan Gehl og Birgitte Svarre har skrevet bogen Bylivsstudier. Her i beskriver de metoder og 

teorier der kan gøre læseren klogere på, hvordan samspillet mellem byens form og liv 

studeres (Gehl & Svarre, 2013). Formålet med at studere livet i byen, er at blive klogere på 
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hvordan byen bliver brugt og i nogle tilfælde hvorfor den ikke bliver brugt. Gehl har arbejdet 

systematisk med at observere byer i mere end 50 år, og har derfor skabt nogle værktøjer der 

kan indsamle den viden der er behov for (Gehl & Svarre, 2013). 

Da vi skal finde frem til hvordan befolkningen i Albertslund bruger stisystemet, benytter vi 

os af nogle af disse værktøjer. Gehl argumenterer selv for at alle værktøjer ikke nødvendigvis 

skal bruges, da der er stor forskel på, om byrummet skal fornyes eller forstås. Vi har valgt 

tællinger, foto, dagbog og test-gåture. 

Med metoden tælling vælges der selv hvad der skal tælles på. Her kan der tælles hvor mange 

mennesker der opholder sig i byrummet, passerer det, eller hvor mange der er af hvert køn. I 

princippet kan alt tælles; hvor mange taler sammen, hvor mange er alene eller hvor mange 

legepladser og butikker er der og så videre. Ved hjælp af tælling kan vi se hvornår der 

opholder sig flest i byrummet, og om der er forskel på typer af mennesker der samles på 

forskellige tidspunkter af dagen eller ugen. I vores projekt vil vi tælle antal personer der 

passere på stien, dele dem i køn og notere om de færdes i grupper eller alene. Dette giver os 

et indblik i om kønsfordelingen ændres hen ad aften eller om folk kun færdes i grupper. 

Vi har valgt at fotografere stien, da læseren nemmere forstår emnet og problemstillingen. 

Fotografier kan dokumentere, illustrere og levendegøre datamateriale, hvilket også gør dataen 

mere valid (Gehl & Svarre, 2013). Alle detaljer kan dog ikke fanges på et billede, og vi har 

derfor også valgt at benytte os af at skrive dagbog. Her kan uddybende detaljer omkring en 

situation på et billede eller andre observationer skrives ind. Det sidste værktøj vi vil benytte 

fra Gehl, er test-gåture. Gå-ture skal bruges til at indsamle viden om ventetider, mulige 

hindringer og/eller adspredelser på ruten. Vi har gået flere ruter i Albertslund for at mærke 

stemningen, orientere os om området, sammenlignet lyset og noteret mulige alternative ruter. 

 

Det er vigtigt at byrummet observeres på forskellige tidspunkter og på forskellige dage. Vi 

har valgt at observere og studere byrummet en mandag, onsdag og lørdag både morgen, 

middag og aften. Vi har taget højde for vejret, da godt vejr tiltrækker flere mennesker, og det 

giver os bedre mulighed for at studere dem. Vi har dog ikke haft mulighed for at studere 

byrummet en varmere dag, som for eksempel om sommeren, hvor vi ved at flere mennesker 

generelt tager ophold udenfor. Derfor må årstiden være en mindre fejlkilde til, at vi på ingen 

måde kan observere om folk bruger byrummet til ophold og fornøjelse i løbet af de varme 

måneder. 



              V1924809698

  

19 af 53 
 

 

Teori 

Vores valgte teorier skal give et os et teoretisk grundlag, så der dannes rammer og forståelse 

for forskellige begreber inden for teorierne. Vi har valgt teorier som er relevante i forhold til 

at kunne besvare vores problemformulering bedst muligt. 

 

Kriterier for det gode byrum 

Dette afsnit omhandler en række kvalitetskriterier der er nødvendige for at skabe et godt 

byrum. Kriterierne er et redskab til at vurdere byrummets kvalitet. Teorien er skabt af Birgitte 

Svarre og Jan Gehl, og bygger på de mange års feltarbejde Gehl Architects har beskæftiget 

sig med (Svarre, 2016). I Byrumsanalyser er individets egne oplevelser af byrummet 

udgangspunktet for analysen og kvaliteten. Det er altså ikke det samme vi oplever i de samme 

byrum, da vi har forskellige forståelse af æstetik, funktionalitet og behov. 

 

“Fysiske rum opstår mellem bygningerne, og sociale rum skabes, når 

mennesker mødes. Det sker på vej til og fra arbejde, skole eller studier, når der 

skal købes ind, dyrkes sport eller slappes af, mens man ser på byens liv.” 

(Svarre, 2016). 

 

Byrum er det der ligger mellem husene, og det er her vi har muligheden for at mødes. 

Tidligere var det nødvendigt at vi mødtes i byrummet, når der skulle vaskes tøj, eller købes 

ind, men det 21. Århundredes planlægning af byer, har gjort at vi nu er mere isoleret for vores 

omverden (Svarre, 2016). Vi bruger nu byrummet på en anden måde, og det er derfor andre 

faciliteter vi bygger byrummene til. 

Men hvad er byrummet og hvordan får vi det bedste ud af det? Ifølge Svarre og Gehl er det 

nødvendigt at tage højde for tre skalaer, når der er tale om design af byrum. 

Bebyggelsensskalaen, hvor byen er set i et helikopterperspektiv, fokuserer på, hvordan 

boligblokke og bygninger forholder sig til hinanden. Byskalaen, som fokuserer på byens 

opbygning og funktion. Til sidst menneskeskalaen, som er nødvendig for det gode byrum, 
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hvilket betyder at vi skal planlægge i øjenhøjde. Flere, hvis ikke alle, vinkler skal ifølge 

Svarre og Gehl tages i betragtning før byplanlægningen fungerer optimalt. Menneskeskalaen 

er ofte blevet glemt ved tidligere byplanlægning, men det er byen i øjenhøjde der skaber 

kvalitet i hverdagen (Svarre, 2016). 

De tre skalaer inden for byplanlægning er gennem mange undersøgelser blevet udviklet til 

kvalitetskriterier for byrummet. Disse kriterier bliver kaldt ‘de 12 kvalitetskriterier’, og 

bygger på hvad der skal til, for at mennesker føler sig tilpas i byrum. Teorien påpeger at 

kriterierne for et godt byrum bygger på mere end blot det æstetiske. 

 

“Det betyder, at når et byrum vurderes, er det ikke i første omgang ud fra 

æstetiske parametre, men ud fra menneskets behov for beskyttelse fra biler, fra 

støj, fra regn og blæst, behov for muligheder for at gå, stå, sidde, se, tale, høre 

og behov for at udfolde sig, kunne udnytte de positive aspekter af stedet, det 

lokale klima og en menneskelig skala.” (Svarre & Gehl, 2016). 

 

Disse er de overordnede nøgleord ved et godt byrum, der er rammet ind i 12 kriterier. Når 

byrummet skal kvalitetssikres, kan alle 12 kriterier deles ind i tre overordnede kategorier; 

beskyttelse, komfort og herlighedsværdier. Under beskyttelse findes der 3 kriterier. 

 

-       Beskyttelse mod trafik 

-       Beskyttelse mod kriminalitet og vold 

-       Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger 

 

Da gruppen har valgt at arbejde med isolerede stier, finder vi især kriterie nummer to 

interessant, da det omhandler trygheden i dag- og aftentimerne. Kriterie nummer to lyder 

således. 

“Opleves byrummet trygt både ved dag- og aftenstide? Er der mennesker og 

aktiviteter hele døgnet fordi området fx både har bolig og erhverv? Er 

belysningen god, så rummet ikke kun har lys men også en god stemning?” 

(Svarre, 2016). 
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De to øvrige kriterier omhandler trafiksikkerhed og om støj, lugt og støv påvirker 

sanseoplevelsen. Under sidstnævnte kriterie, hører der også påvirkning af vind og vejr, og 

muligheden for at opsøge ly. 

Under kategorien komfort findes der seks kriterier. Disse seks kriterier dækker over komfort i 

byrummet, såsom muligheder for at stå, gå, sidde og udfolde sig kreativt, samt om der er 

mulighed for at tale, høre og se. Kriteriet om muligheder for at se, dækker blandt andet over 

om der er ordentlig belysning i byrummet, om der er mulighed for udsyn og om der er smukt 

i området i form af vand, grønt, bygninger og andet (Svarre, 2016). 

De sidste tre kriterier hører ind under kategorien herlighedsværdier. Her er der fokus på, 

hvordan vi oplever byrummet. Oplevelse af skala refererer til rummets størrelse og 

dimensioner. Oplevelsen af at nyde positive aspekter ved klimaet, omhandler hvorvidt der er 

taget højde for om byrummet er tilpasset klimaet og vejret, i alle fire årstider. Det sidste 

kriterie kaldet ‘oplevelsen af æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk’ dækker over om 

byrummet kan anses som værende smukt og holdbart (Svarre, 2016). 

 

For at vurdere byrummet i helhed, er det nødvendigt at tage alle kriterier i betragtning. I 

analysen vil vi komme nærmere ind på, hvorvidt at stien lever op til de 12 kvalitetskriterier. 

 

Tryghed og Utryghed 

Vi vil i nedenstående definere hvordan og hvornår det enkelte individ opnår en følelse af 

utryghed. Desuden vil vi afklare hvad begrebet utryghed dækker over. På den måde kan vi 

gennem vores feltarbejde identificere om individerne føler sig utrygge på stien. Vi er i 

gruppen opmærksomme på, at utryghed er et komplekst begreb, som kan defineres ud fra 

mange vinkler. Derfor har vi også valgt at redegøre for nogle af de forskellige måder 

utryghed kan anskues. 

 

Der findes tre grundelementer i oplevelsen af utryghed rettet mod kriminalitet. 

-       Et modtageligt individ 

-       En utryghedsaktivator 

-       Fravær af betryggende forhold 
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Det modtagelige individ 

Det er forskelligt fra individ til individ hvor modtagelig den enkelte er, over for 

utryghedsskabende indtryk. Det afhænger blandt andet af forhold, såsom hvor ressourcestærk 

man er, det enkelte individs helbred og trivsel, samt om man normalt er præget af en 

utryghedsfølelse gennem hverdagen (Scherg, 2018 A: 4) 

 

Utryghedsaktivator 

En utryghedsaktivator kan med andre ord, beskrives som det eller den der udløser følelsen af 

utryghed. Typisk er utryghedsaktivatoren tæt forbundet med kriminalitet, enten direkte eller 

indirekte. Når der er tale om den indirekte kriminalitet, kan det deles op i forskellige 

kategorier. 

- Utryghedsaktivatorer er afhængig af andre individer, såsom truende adfærd og tilråb. 

Dette kan også forekomme ved bestemte persontyper, som kan virke truende, for 

eksempel psykisk syge, hjemløse eller misbrugere (Scherg, 2018 A: 4). 

- Utryghedsaktivatorer er nødvendigvis ikke afhængig af et møde med et andet individ, 

men kan forekomme ved hærværk, graffiti eller uorden det sted man befinder sig 

(Scherg, 2018 A: 4). 

- Utryghedsaktivatorer kan være geografisk bestemt, i form af ukendte områder, mørke 

og dårlige oversigtsforhold (Scherg, 2018 A: 4). 

- Utryghedsaktivatorer kan være vores egen forståelse af hvad vi opfatter, som værende 

farligt. Dette kan ofte være medieskabt i form af farlige områder eller persongrupper, 

hvorfor der vil være en tendens til at blive bange i mødet med bestemte områder eller 

mennesker (Scherg, 2018 A: 4). 

 

Fravær af betryggende forhold 

Fraværet af betryggende forhold, kommer til udtryk ved mangel på socialt nærvær, og dette 

skaber utryghed. Det sociale nærvær skal bestå af mennesker, man har en tæt relation til eller 

en autoritet. Det betyder derfor også, at man nødvendigvis ikke er alene i situationen hvor 

man føler utryghed, men at der en manglen på socialt nærvær ved dem man omgås med. 
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Ud fra de tre ovenstående grundelementer, er der lavet en model, kaldet tryghedstrekanten. 

 

 
(Det Kriminalpræventive Råd, 2018) 

 

Som det kan ses på modellen, opstår der en oplevelse af utryghed, hvis der er tale om et 

modtageligt individ, som står over for en utryghedsaktivator, i en situation hvor der er fravær 

af forhold som virker betryggende (Scherg, 2018 A: 1). 

De tre faktorer kan variere i styrke, og dette har en effekt på utrygheden. For eksempel kan 

det være svært at måle på, hvor modtageligt et individ er, og det kan derfor også være svært, 

at vurdere hvor stor indflydelse det har på utrygheden. 

Det samme er gældende for de to øvrige faktorer, da vi alle er forskellige. De tre faktorer kan 

heller ikke ses enkeltstående, da de påvirker hinanden. Nogle utryghedsaktivatorer kan have 

større effekt på det enkelte individ, da nogle individer er mere modtagelige end andre. 

Teorien mener derfor, at utryghed kun opstår, når alle de her tre grundelementer er i spil. 
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Kigger man med kritiske øjne på teorien, kan det dog diskuteres, om de tre grundelementer 

skal være på spil, på én og samme tid. 

Oplevelsen af utryghed er nødvendigvis ikke til stede, selvom der er tale om et modtageligt 

individ, en utryghedsaktivator, eller hvis man befinder sig i en situation, hvor man er sammen 

med tætte personer. Det enkelte individ kan altså sagtens fremstå som ressourcestærk, men 

stadig blive utryg, i mødet med en utryghedsaktivator, såsom tilråb. 

 

Teorien er udarbejdet af det Kriminalpræventive Råd og har et større fokus på utryghed der 

relateres til kriminalitet. Dette er relevant, da utryghed på stierne potentielt kan omhandle at 

blive udsat for kriminalitet. Ved utryghed er der tale om en menneskelig kognitiv proces, der 

skaber hvad man kalder en følelse. Vi har valgt at inddrage teorien om utryghed, for at danne 

nogle rammer, der gør det muligt at arbejde konkretiseret, med en så kompleks individuel 

følelse. Vi bevidste om, at en så kompleks individuel følelse, ikke nødvendigvis kan anskues 

alene ud fra teoriens tre opstillede grundelementer, som bygger på noget situationelt. 

I nedenstående afsnit kommer vi nærmere ind på de forskellige former for utryghed. Dette er 

relevant, da vi er forsøger at identificere årsagerne for utryghed på stien. Det er derfor også 

relevant at definere tryghed som begreb, da de to begreber står i kontrast til hinanden. 

 

Tryghed 

”Hvad der dog er sikkert, er, at begrebet ‘tryghed’ ligesom ‘hygge’ har et 

skandinavisk ophav. Den moderne anvendelse af ordet tryghed dækker over ‘det at 

være rolig og afslappet i tillid til at andre beskytter og tager sig kærligt af én’ og ‘det 

at være eller føle sig sikker og uden for fare’” (Scherg, 2018 B: 1). 

Rune H. Scherg beskriver tydeligt, som noget af det første i artiklen, at tryghed og utryghed 

er svært at definere. Ordets betydning er gået i ordbøgerne, som et de skandinaviske ophav, 

der er svære at beskrive og sætte ord på, hvad er. Ordet tryghed dækker over at være rolig, 

afslappet, i tillid til andre og føle sig sikker og uden for fare. Det er væsentligt at gøre klart, at 

Rune H. Scherg tager udgangspunkt i det sidstnævnte, nemlig at føle sig sikker og uden for 

fare. Dette står i kontrast til utrygheden som bliver beskrevet som en følelse af at være 
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bekymret, ængstelig eller bange. Derfor kan utryghed altså sættes i relation med frygt. 

Det er vigtigt at have fokus på, at der er forskel på at føle sig tryg og være tryg. For at kunne 

skelne mellem at være tryg og at føle sig tryg tager Rune H. Scherg udgangspunkt i: 

Objektiv tryghed (være tryg) – den objektive tryghed handler om, hvor meget folk faktisk er i 

sikkerhed. Dette skal forstås som, hvor høj eller lav risiko der er for at blive udsat for 

kriminalitet (Scherg, 2018 B: 1). 

Subjektiv tryghed (føle sig tryg) – den subjektive tryghed handler om, hvorvidt du føler dig 

tryg. Det skyldes en oplevelse af sikkerhed (Scherg, 2018 B: 1). 

Det enkelte individ kan godt føle en subjektiv tryghed, på trods af at de befinder sig et sted, 

hvor risikoen for at blive udsat for kriminalitet er høj, og der derfor ikke er en objektiv 

tryghed. Dette gør at den subjektive tryghed kan være svær at måle, da det, som ordet 

indikerer, er en subjektiv følelse. Den subjektive tryghed er interessant, da vores empiri peger 

på, at det er det subjektive der generelt kommer til udtryk både indenfor tryghed og utryghed. 

Den subjektive tryghed kan karakteriseres ved: 

-   “Det er en individuel følelse. Et psykologisk fænomen, hvor sikkerhed og tillid 

væves sammen i et mønster af overlappende følelsestilstande. Betragtet som 

tilstand, grundlægges den tidligt ved en succesfyldt interaktion med moderen – en 

grundtryghed 

-    Det er relationelt. Vi – mennesker – er sociale væsener. Vi opbygger relationer til 

andre mennesker. Vi danner venskaber. Hvis vi stoler på de mennesker, vi har 

relationer til, er vi trygge. 

-    På et grundlæggende niveau forudsætter tryghed tilhørsforhold. Tilhørsforhold kan 

knytte sig til tre forhold: et socialt opholdssted, identifikation med forskellige 

grupper og større etiske og politiske værdisystemer” (Støvring & Rudbeck, 2008: 

11). 

Hvis vi kigger nærmere på det relationelle, skal der ikke kun tages højde for relationer 

mellem mennesker, men også relationer mellem mennesker og byrum. Disse relationer 
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danner tilhørsforhold, hvilket også er en forudsætning for den subjektive tryghed (Støvring & 

Rudbeck, 2008: 11). Dette danner også belæg for utryghedtrekantens ene kriteri, om fravær af 

betryggende forhold, da manglen af socialt nærvær skaber utryghed. 

Tryghed kan findes i forskellige former, afhængig af hvordan det bliver anskuet. Med 

udgangspunkt i de ovennævnte tre kriterier for subjektiv tryghed, er det ikke kun det 

situationelle der tages højde for. Det kan spores helt tilbage til barndommen og vores 

opvækst, samt de relationer vi har dannet, og færdes med gennem livet (Støvring & Rudbeck, 

2008: 11). Vi har taget højde for at dette har en effekt på trygheden, men har af metodiske 

grunde, ikke kunne redegøre for brugernes barndom. 

Den objektive tryghed er også vigtig, da den kan siges at være mere målbar ved kvantitative 

data, såsom statistikker over overfald i området (Scherg, 2018 B: 2). Da den objektive 

tryghed måler på, i hvor høj eller lav grad et individ er i sikkerhed, kan man derfor heller ikke 

definere om objektiv tryghed er tilstede eller ej. Derfor defineres objektiv tryghed i hvor høj 

eller lav grad den er tilstede (Scherg, 2018 B: 2). 

For at identificere de forskellige former for utryghed hos vores informanter, vil vi redegøre 

for forskellige typer for utryghed. Inden for utryghed, er der tale om specifik og uspecifik 

utryghed, samt konkret og ukonkret utryghed. 

Specifik og Uspecifik 

Ved specifik utryghed, er man bange for at blive udsat for en bestemt kriminel handling, for 

eksempel overfald (Scherg, 2018 B: 3). Analyseres der på den specifikke utryghed, bliver 

utrygheden mere uspecifik. Her kan der knyttes barndomstraumer, eller andre grundlæggende 

følelser til den specifikke utryghed. Jo mere uspecifikt utrygheden bliver, jo mere retter den 

sig også mod generelle og underliggende områder (Scherg, 2018 B: 3). Uspecifik utryghed 

betegnes derfor, som en generel utryg grundstemning (Scherg, 2018 B: 3). 

 

Ukonkret 

Den ukonkrete utryghed er en bagvedliggende følelse af fare, som ofte forbindes med 

hverdagssituationer, og kan forekomme rædselsvækkende (Scherg, 2018 B: 4). Den ukonrete 
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utryghed er en lige-nu-og-her følelse, men den tager ikke udgangspunkt i en lige-nu-og-her 

oplevelse. Følelsen af fare er ikke konstant i hverdagen, men nærmere en passiv følelse i en 

given situation, hvor vi føler en uro eller bekymring (Scherg, 2018 B: 4). Den ukonkrete 

utryghed kan være knyttet til oplevelser der er sket i fortiden, eller forventninger eller frygt 

for, hvad der skal ske i fremtiden. Det kan for eksempel være, at der har været en kidnapning 

i medierne, og du derefter frygter for selv at blive kidnappet. Den ukonkrete utryghed kan 

både vise sig gennem hverdagssituationer, såsom ængstelse, men også som en mere specifik 

ukonkret utryghed, henvendt til specifikke situationer, såsom kidnapning (Scherg, 2018 B: 4). 

Inden for et kriminelt perspektiv kunne dette være en ukonkret utryghed, for at blive udsat for 

konkret utryghed, som er beskrevet nedenfor (Scherg, 2018 B: 4). 

 

Konkret 

Den konkrete utryghedsfølelse kan betegnes som værende noget situationelt (Scherg, 2018 B: 

4). Med andre ord er det en lige-nu-og-her følelse, der opleves kortvarigt afhængig af 

kontekst. Konteksten kan blandt andet være tid og sted. Konkret utryghed er derfor en 

utryghed, der bliver skabt grundet en eller flere situationelle faktorer. Den konkrete utryghed 

bliver derfor styret af udefrakommende faktorer, såsom en skygge fra et træ, et tilråb eller et 

overfald (Scherg, 2018 B: 4). 

Konkret utryghed påvirkes af, hvor sårbar individet føler sig i en given situation. Derfor vil 

personer med en høj situationsbestemt følelse af sårbarhed, for det meste også føle sig utryg. 

 

Inden for utryghed er både den konkrete- og ukonkrete utryghed vigtige begreber. Dette er 

grundet at den ukonkrete utryghed, kan være en afgørende faktor i forhold til om individer 

føler en konkret utryghed. Jo højere det enkelte individs hverdag er præget af ukonkret 

utryghed, jo større tendens er der til at netop individet vil føle en konkret utryghed og 

omvendt. Dette kan for eksempel være at en oplever et overfald, hvilket er en konkret 

utryghed, og dermed skaber en specifik ukonkret utryghed for overfald efterfølgende. 

Dog kan ukonkret utryghed være vanskelig for gruppen at indsamle viden om, da den 

ukonkrete utryghed kan have rødder i det enkelte individs opvækst. 
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Sårbarhed 

I det følgende afsnit, vil vi undersøge den konkrete utryghed nærmere. Det 

Kriminalpræventive råd sætter den konkrete utryghed i relation med kriminalitet, og definere 

den konkrete utryghed, som værende noget, der bliver påvirket af det enkelte individs 

sårbarhed. Derfor vil vi nu definere hvilke kriterier sårbarhed indeholder, for få et nærmere 

indblik i, hvad det vil sige at være præget af konkret utryghed (Scherg, 2018 A: 3). 

 

I teksten bliver der stillet nogle kriterier op, for at definere hvornår man føler sig sårbar. 

Disse kriterier lyder som følgende: 

-       Hvis en person befinder sig i en situation, hvor de vurderer at der er høj risiko 

for at blive udsat for kriminalitet (Scherg, 2018 A: 3). 

-    Hvis personen vurderer, at der er alvorlige konsekvenser ved at blive udsat for 

kriminaliteten, enten følelsesmæssigt, helbredsmæssigt eller økonomisk (Scherg, 

2018 A: 3). 

-      Hvis personen oplever lav grad af kontrol, grundet den kropslige fysik eller 

mangel på flugtveje (Scherg, 2018 A: 3). 

 

Disse tre kriterier har en effekt på, om individet føler en sårbarhed, og dermed føler en 

konkret utryghed i en given i situationen. Da konkrete utryghed bliver påvirket af sårbarhed, 

har disse kriterier for sårbarhed, direkte indvirkning på, hvor utrygt individet føler sig 

(Scherg, 2018 A: 3). Det er igen vigtigt at hæfte sig ved, at disse sårbarhedskriterier er lavet 

ud fra en definition af utryghed rettet mod kriminalitet (Scherg, 2018 A: 3). Vi har empiri der 

peger på, at fordi det enkelte individ føler sig utryg ved at gå ud på stien, har de været der 

efter mørkets frembrud, grundet deres sårbarhed. Det vil derfor sige, at selvom sårbarhed 

siges at påvirke den konkrete utryghed, kan den også spille en rolle på den ukonkrete 

utryghed (Scherg, 2018 A: 3). 

Da vi vil bruge teorien til at analysere på, om folk er utrygge ved at gå på stien i Albertslund, 

vil vil vi tage udgangspunkt i subjektiv tryghed og de forskellige typer af utryghed. Dette gør 

vi med henblik på den konkrete- og ukonkrete-, samt den specifikke- og uspecifikke følelse 

af utryghed, da vores empiri tyder på, at det er forskelligt fra individ til individ, hvad der er til 

grunde for, at føle sig utryg. Dog kan der som tidligere nævnt være udfordringer i, at 
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indsamle viden om hvad der ligger til grunde for individernes specifikke-, uspecifikke- og 

ukonkrete utryghed. 

 

Diskursteori: 

Diskursteori har rødder i socialkonstruktivisme og er blandt andet formuleret af de to 

politiske filosoffer Ernesto Laclau og Chantal Mouffes. Socialkonstruktivisme tager 

udgangspunkt i, at det sociale er det bærende element i konstruktionen af verden (Pedersen, 

2012). Socialkonstruktivisme skiller sig af med den rene objektive måde at anskue ting på, 

men bygger på grundopfattelsen af, at alt erkendelse er socialt konstrueret. I stedet for at lave 

en vurdering ud fra ren objektivitet, så handler det om hvordan virkelighedens fremtræden er 

afhængig af den enkeltes erkendelse. Med andre ord underminerer Socialkonstruktivisme alle 

forsøg på at tillægge noget, et fundamentalt perspektiv eller forståelse. Dette gør også at 

virkeligheden og de samfundsmæssige fænomener kan forandre sig, og at det ikke er bestemt 

på forhånd, hvad der antages at være sandhed. Samfundsmæssige fænomener er produkter af 

historiske og sociale processer. Sproget spiller altså en væsentlig rolle, da erkendelse af 

objekter, sker gennem subjekter. Det kræver derfor enighed gennem sproget for at komme 

frem til en sandhed (Pedersen, 2012). 

 

I 1960 begyndte interessen for diskursbegrebet, som tager udgangspunkt i hvordan den 

sprogvidenskabelige strukturalisme kan bruges til at forstå sociale aktiviteter. Det var især 

filosoffen Michel Foucaults, som var med til at udbrede begrebet til flere humanistiske og 

samfundsvidenskabelige discipliner (Ifversen, 2019). Der findes ikke ét endegyldig bud på 

diskursteori, men mange har gennem tiden anskuet og fortolket Foucaults værker. Til forskel 

fra socialkonstruktivisme beskæftiger diskursteorien sig ikke med den enkeltes erkendelse 

som sådan, men derimod hvordan denne erkendelse er italesat, samt hvor stor en betydning 

denne italesættelse har på den almene anskuelse, inden for en kultur (Hansen & Sehested, 

2003). 

Alt omkring os er værdiladet og er begrebsliggjort ud fra hvordan det er italesat. 

Diskurs kan beskrives som ”en sammenhængende kæde af udsagn, fx i samtaler, fortællinger, 

udredninger, argumenter og taler.” (Den Store Danske, 2016) – dette kan anskues som 



              V1924809698

  

30 af 53 
 

forskellige grupper af ytringer som lægger sig til et begreb. Foucault lægger også vægt på, at 

det vi antager som værende indlysende og sandt, er bestemt af diskurser, som har hersket i 

den bestemte tid (Ifversen, 2019). Der kan altså findes flere diskurser om samme begreb, 

afhængig af det enkelte individs forståelse. Disse ytringer skaber handlinger i samfundet og 

skaber derved også virkeligheden eller verden. Derfor findes der også forskellige opfattelser 

af verden, da det enkelte individs diskurs nødvendigvis ikke stemmer overens med en andens 

(Hansen & Sehested, 2003). 

 

Foretages der en diskursanalyse, undersøges det hvordan diskurser er opstået, hvordan de 

påvirker den sociale adfærd, hvordan nye diskurser tager form og hvilke sproglige struktur 

diskursen består af (Ifversen, 2019). I diskursanalysen ser man nærmer på, hvordan 

forståelsen for et fænomen bliver sammensat af forskellige begreber. Altså rettes blikket på, 

hvilken måde en betydning skabes på. 

Inden for diskursanalyse er der to nøglebegreber: artikulation og hegemoni. 

Artikulation dækker over italesættelse og transformation af diskurser. Dette gøres for at 

fastlægge begrebers betydning. Diskurser kan anses som en række artikulationer, som 

forsøger at skabe entydighed i betydningen af begreber. De forskellige diskurser kan altså 

kun eksistere, når de er blevet artikuleret. Dette betyder også at de forskellige diskurser er 

åbne for forandring, og kan blive tildelt en ny betydning gennem artikulation, samt at alle 

eksisterende identiteter konstant kan modificeres. Diskursteorien hævder, at der ikke er noget 

eksisterende som ikke er blevet artikuleret: ”der er ingen adgang til noget der undgår en 

passage gennem en diskursiv artikulation, der per definition altid vil være specifik” (Hansen 

& Sehested, 2003: 43). 

Når et begreb har fået en entydig betydning, kaldes dette for hegemoni. Hegemoni dækker 

over den herskende diskurs der findes. Med andre ord hersker der nogle generelle 

bagvedliggende opfattelser om bestemte elementer, som er gennemgående. Der kan sagtens 

herske flere diskurser som er modstridende, men der vil være én diskurs som dominerer. 

Disse hegemonier kan veksle afhængig af tid og sted. En diskurs kan opfattes for at være så 

hegemonisk, at kontingensen glemmes og den bliver objektiv. Med kontingens menes der 

muligheden for at diskursen kunne have været anderledes. Når en diskurs bliver objektiv, kan 

det anses som værende en kerne af betydning som lægger sig til et begreb. Denne kerne kan 

være så stærk, at diskursen kan virke uforanderlig (Hansen & Sehested, 2003: 43). 
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Analyse 

Analyse af byrummet 

Med udgangspunkt i de 12 kvalitetskriterier fra Jan Gehl, samt vores empiri, vil vi foretage 

en analyse af byrummet. Vi har valgt at benytte billeder fra det udvalgte stykke af stien, og 

sammenligne disse med de 12 kvalitetskriterier. Dette har vi gjort, da et godt byrum skal leve 

op til de 12 kvalitetskriterier. Herefter kan byrummets kvalitet vurderes. Dette kan blandt 

andet ses i Svarres rapport om de 12 kvalitetskriterier (Svarre, 2016). Her hæfter vi os 

specielt til kriterie nummer to, som tidligere beskrevet, omhandler beskyttelse mod 

kriminalitet og vold. Ud fra vores teori om utryghed, ses det som en afgørende faktor for 

følelsen af tryghed, at de ikke føler sig udsat for kriminalitet og vold. Vi vil komme nærmere 

ind på kriterie to senere. 

 

Til at starte med vil vi tage udgangspunkt i de kvalitetskriterier der dækker over beskyttelse. 

Stien lever som udgangspunkt op til det første kriterie, som omhandler beskyttelse mod trafik 

og ulykker, da det udvalgte område på stien er isoleret fra store veje. Dette er gjort for at 

adskille den hårde og bløde trafik på vejene, som var en del af Albertslunds Kommunes 

byplan fra 1960-1970’erne. 

Det kan dog diskuteres om der opstår nogle problemer i form af andre transportmidler på 

stierne, såsom knallerter, cykler, el-løbehjul med videre. I en artikel fra 2007 i Albertslund 

lokalavis, er der flere beboere der udtaler sig om, at de finder det utrygt at deres børn skal 

færdes på stierne, grundet kørsel på knallert (Albertslund Posten, 2007). Dette leder op til 

kvalitetskriterie nummer tre, der omhandler beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger, 

såsom støj, lugt, støv, vind og vejr. 

Da de adspurgte i artiklen påpeger, at de bliver chikaneret af knallerter på stien, taler det 

derfor imod at stien lever op til kvalitetskriterier nummer tre, da en knallert bidrager med støj 

og lugt. 
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Fra ovennævnte artikel bliver larmen også omtalt:  

”(…)Der er gået sport i, at drengene kører rundt og larmer på knallerterne. Nogle 

gange helt til klokken 23-24 om aftenen. Vores børn vågner ved larmen, og det skaber stor 

utryghed i området.” (Albertslund Posten, 2007). 

Dog lever stien op til kvalitetskriterie nummer tre, da den ligger isoleret fra biler, og dermed 

bilernes støj og lugt. Dog har vi evidens der tyder på, at nogle mener der stadig, forekommer 

ubehagelige sansepåvirkninger på stien, grundet de køretøjer der stadig kan benyttes på stien. 

 

 

Inden for de næste seks kvalitetskriterier som omhandler komfort, har vi valgt at bruge 

billeder fra det valgte område på stisystemet, og sammenlignet med de forskellige kriterier. 

Stien lever i høj grad op til det første komfortkriterie, muligheder for at gå. Som det kan ses 

på billederne af stien, er det udvalgte område bredt og har plads til både cykler og 

barnevogne. Desuden er stien uden huller og er jævn, hvilket gør det nemmere at færdes på 

stien, uanset alder og behov. Der ses også en bænk på billedet af stisystemet, hvilket får stien 

til at leve op til anden og tredje kriterie for komfort, nemlig muligheder for at stå og ophold 

samt muligheder for at sidde. 

De næste kriterier der omhandler mulighed for at se og mulighed for at tale og høre, lever 

området også op til. Den rige natur i området, er med til at modvirke støj, samt bidrage med 

noget interessant at kigge på. Som beskrevet i teorien går de to kriterier i høj grad op i, om 

der er mulighed for at sidde ned sammen og tale, samt at sidde mulighederne er placeret 

således, at der er noget interessant at kigge på. Da bænken er placeret foran det grønne 

område, får det den udvalgte sti til at leve op til disse kriterier. 

 

Det sidste komfortkriterie der omhandler muligheden for udfoldelse og aktiviteter, opfyldes 

gennem legepladsen, som ligger i forlængelse af den sti gruppen har udvalgt. Vi har desuden 

observeret at der tages en masse tiltag på stien, som skal bidrage til at skabe aktivitet i 

området. Dette er nedenstående billede et eksempel på. Her ses et billede af en planche der er 

placeret på stien, med overskriften ”velkommen til biotopia”. Her fremstilles forskellige 

muligheder for hvordan det enkelte individ kan skabe mere natur og biodiversitet, både 

hjemme og ude. Gennem vores empiri bliver det også bekræftet, at der er andre udfoldelser 

og aktiviteter tilstede på stien: 
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”(…)jeg er forbavset over hvor lidt (læs: skrald) der ligger her. 

Det er pæne områder. Og så synes jeg det er imponerende at de gør så meget ud af det. Der 

er så 

mange træer, og heroppe er der åbenbart, hvor nogle skoleelever, har sat nogle træer hver 

især. 

Hvor der er en tegning på, det er sådan fantastisk at de inddrager børnene i det” (Bilag 3). 

 

Her kan det ses, at der om dagen er en del aktiviteter og tiltag, hvilket gør stien attraktiv for 

de interesserede borgere. 

De sidste tre kvalitetskriterier omhandler herlighedsværdier. Her har vi gennem vores empiri 

fundet evidens på, at rigtig mange af de interviewede finder byrummet smukt og dejligt at 

færdes i, - i dagtimerne. Ved spørgsmålet om hvad personerne synes om omgivelserne, blev 

der blandt andet svaret: ”de er rigtig dejlige” og “(...) jamen altså, det er jo dejligt grønt, der 

er meget natur ik” (Bilag 10). Mange af de interviewede personer har en positiv oplevelse af 

de æstetiske kvaliteter og sanseindtryk i dagtimerne. 

 

I henhold til kriterie 11, som omhandler oplevelsen af at nyde positive aspekter af klimaet, 

tager byrummet ikke synderligt hensyn til de varierende vejrforhold. Dette ses, da den åbne 

sti ikke giver mulighed for at søge ly mod regn og vind. Til gengæld har vi i projektgruppen 

observeret, at mange alligevel nyder at færdes på stierne, på trods af den kolde årstid vi 

befinder os i. 

 

Det sidste kvalitetskriterie, som vi vil holde op imod vores udvalgte stykke af stien, er kriterie 

to som omhandler beskyttelse mod kriminalitet og vold. Med udgangspunkt i mange af de 

andre kriterier, kan dette kriterie anses som mindre konkret eller ikke direkte observerbart, da 

det handler om tryghed på stierne. Det kan derfor også være vanskeligt, udelukkende ud fra 

observationer og sammenligninger af byrummet, at konkludere hvorvidt byrummet lever op 

til dette kriterie. Der findes dog konkrete faktorer til stede i kriteriet, som beskriver aktivitet 

og lys på stien. Vi hæfter os ved, at mange af de forbipasserende vi interviewede, ikke 

forventer at blive udsat for kriminalitet og vold i dagtimerne.  
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Dette udleder vi, da vi gennem vores interviews har fundet frem til, at mange mener at stien 

er et dejligt sted at være. Derfor kan det udledes, at byrummet i høj grad lever op til mange af 

de øvrige beskrevet kvalitetskriterier. Til gengæld kan vi se på aktiviteten af stien, som vi har 

observeret gennem vores optælling, at brugen af stien falder markant om aften (bilag 11). Til 

gengæld peger vores empiri også på, at mange mener at stierne stadig bliver benyttet efter 

mørkets frembrud: 

 

”(…) der er mange mennesker om dagen her, der går forbi her og skal cykle 

forbi. Så det ikke fordi der ikke er mennesker, eller der er brug af vej, det er 

der. 

I: om dagen eller om aften? 

D: bare begge”. (Bilag 9). 

 

Det er forskelligt fra individ til individ, hvorvidt aktivitet på stien spiller en rolle for, om de 

føler sig utrygge eller ej. Der kan ydermere være andre grunde til, at folk ikke er lige så 

meget ude om aften. Dette kan være grundet at de fleste generelt foretrækker at blive 

indendørs, når mørket falder på og den udendørs temperatur falder. 

På det udvalgte stykke af stien er der en lygtepæl til stede. Vi har gennem vores interviews 

fundet frem til at det er forskelligt fra individ til individ om de mener der er nok lys på det 

pågældende sted vi har placeret os. Her et eksempel fra en dame og herre der er ude og gå 

aftentur: 
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“I: Ville du også gå her alene om aften? 

H: ja, det gør jeg også 

I: Det gør du også. Hvad synes du om omgivelserne omkring stien? 

H: De er udmærkede 

I: udmærkede 

H: Jeg har aldrig oplevet noget problem 

I: nej, hvad synes du om belysningen på stierne? 

00:54 

H: De er også okay. Det er meget flot 

I: ja 

H: Det er nok. Der er lys over det hele 

D: ikke for meget, ikke for lidt” (Bilag 8). 

 

Ovenstående er et eksempel på empiri vi har indsamlet, som finder belysningen på stien 

tilstrækkeligt. Hertil findes der dog også empiri som peger på, at alle ikke har det på samme 

måde: 

 

“Altså det lys der er her det er jo ikke... altså det er jo natbelysning alle vegne synes 

jeg og så er det kun hver 5. lampe der er tændt ik, det synes jeg. Det bryder jeg mig 

ikke om. Altså det skal være mere oplyst før jeg tør at gå igennem her om aften. Og så 

også fordi jeg ser dårligt i mørke, så det gør også at altså... så går jeg ikke igennem 

her” (Bilag 6). 

 

Ud fra ovenstående kan det altså tyde på, at der hersker delte meninger om, hvorvidt stien er 

til at bruge efter mørkets frembrud, samt om der er lys nok på stien. 

Derfor har vi i gruppen reflekteret over, hvorfor der er så mange delte meninger omkring 

aktiviteten og brugen af byrummet. De delte meninger kan relateres til den ukonkrete 

utryghed, da byrummet lever op kvalitetskriterierne, men der stadig hersker delte meninger, 

om hvorvidt de føler sig utrygge eller ej, når de færdes på stierne. Brugen af stien er derfor 

forskellig for individerne, uanset om der er aktivitet eller ej, samt om der er dagslys eller 

mørke. 
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De brugere, hvor der hersker en større ukonkret utryghed, har også en tilbøjelighed til at 

mene at der er for mørkt og øde. Dem, som er mindre præget af ukonkret utryghed, har 

tilbøjelighed til at mene, at lyset og aktiviteten på stien i højere grad er tilstrækkelige. 

 

Som tidligere beskrevet, skal der ifølge Svarre og Gehl tages flere, hvis ikke alle vinkler 

inden for byskalaen og kvalitetskriterier i betragtning for at opnå det gode byrum. Når vi 

anskuer vores valgte stykke sti med Jan Gehls 12 kvalitetskriterier, har vi gennem vores 

empiri fundet evidens for, at stien ud fra et positivistisk synspunkt, lever op til de fleste af 

kvalitetskriterierne. Dog er der implikationer der tyder på, at nogle faktorer underminerer 

dette. Et eksempel er køretøjer på cykelstien, som er til gene for nogle. Desuden hæfter vi os 

ved kriterie to, som omhandler det trygge byrum. Her vurderes det, at der er lys på stierne, 

men at det er forskelligt fra individ til individ, om de mener lyset er tilstrækkeligt. Objektivt 

lever byen altså op til kriterie to, men da dette kriterie, ud fra ovenstående, er en subjektiv 

holdning, er det svært at vurdere om alle mener at byrummet lever op til kriteriet.  

 

Analyse af vores informanters utryghed 

Vi vil i nedenstående sammenligne vores indsamlet empiri med vores teoretiske grundlag om 

utryghed. Dette gør vi for at identificere om brugerne af stien kan kategoriseres som værende 

utrygge. 

 

Først er det værd at bemærke, at vi gennem vores empiri har fundet evidens for, at der er 

forskel på hvilken form for utryghed de forbipasserende på stien føler. Der er en væsentlig 

forskel på om vi interviewer vores informanter om dagen, eller om aftenen. Nedenstående er 

et eksempel på et interview vi foretog på stierne om dagen: 

 

I: hvad med omgivelserne her, hvad synes du om dem? 

“D: de er rigtig dejlige 

I: går du her også når her er mørkt 

D: nej aldrig 

I: aldrig? 
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D: aldrig! 

I: hvordan kan det være? 

D: fordi det kan jeg ikke lide, jeg er sikker på der ligger en eller anden og ligger på lur efter 

mig.” (Bilag 6) 

 

Her ses det tydeligt, at informanten kun tager stilling til omgivelserne lige-nu-og-her, og 

finder dem dejlige. Hun svarer efterfølgende at hun er bange for, at der er nogle der ligger på 

lur efter hende, men kun om aftenen. Det kan vurderes, at vores informant først tænker over 

dette, efter vi spørger hende om, hvorvidt hun også bevæger sig ud om aftenen. Der kan 

identificeres en specifik ukonkret utryghed i vores informant, da hun er bange for at blive 

udsat for en kriminel handling, gennem en utryghedsaktivator. Det kan dog være svært at 

påpege, da dette ville kræve mere viden om informantens konkrete utryghed, hendes 

generelle utrygge grundstemning og hvilke utryghedsaktivatorer, der bliver berørt. 

Om aftenen blev vi hyppigere mødt med en konkret utryghed. Dette er nedenstående 

interview et eksempel på, som er foretaget om aftenen. 

 

“Det er lidt skummelt i stopper os op, for at spørge om i må filme os og spørge om nogle 

spørgsmål. 

I: okay så det fordi vi... 

D3: Nej det, ikke bare, du ved, ikke lige på hvem det er, du ved, bare lige på den her sti, lige i 

det mørke område af stien.” (Bilag 9) 

 

Her ses et eksempel på en specifik konkret utryghed, da vores informanter finder det utrygt, 

at vi stopper dem op, for at snakke med dem. Dermed forekommer vi selv som 

utryghedsaktivator på vores informanter. Dette er gennemgående i vores interviews, hvor vi 

møder mest konkret utryghed når det er aften. Endnu et eksempel, viser at en kvinde føler sig 

meget utryg om aftenen, selvom hun om dagen synes at stierne er meget hyggelige: 

 

“I: kunne du forestille dig nogle løsninger til, hvordan der kunne blive mere trygt? 

D: altså jeg ville jo... jeg synes det kunne være rart at der var åbent, selv altså, om dagen 

synes jeg jo at det er hyggeligt med alt det grønne ik... men altså, det kan være det bare er 

mig. Altså, jeg er også bekymret, jeg har en 17-årig der cykler her om aftenen, og om natten 
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igennem det hele... jeg synes godt, man altså, bare det der at man kunne se nogle - nogle 

boliger eller et eller andet, det kan man ikke herfra.” (Bilag 5). 

 

Det er også værd at fremhæve, at der var mange der var skeptiske over at skulle blive 

interviewet. Vi fik fornemmelsen af, at folk gerne hurtigt ville videre om aftenen. Dette 

gjorde vi grundet at mange mennesker drejede væk fra, hvor vi opholdt os (Bilag 12). Dette 

kan både skyldes, at de ikke havde tid, ikke vil være en del af et interview, eller potentielt 

følte sig utrygge ved at blive henvendt til om aftenen, ligesom det tidligere interview er et 

eksempel på. Dette kan understrege at den konkrete- og specifikke utryghed har en effekt for 

individerne på stierne, da det kan være en utryghedsaktivatoren, at møde andre individer på et 

mørkt område. Vores informanter udtaler: 

 

“D2: Jeg plejer altid lige at høre musik hele vejen. 

I: okay 

D4: Det kan godt være sådan fordi... for eksempel, jeg tror flere af os bare hører musik, fordi 

så det svære sådan at holde øje med, skal vi sige omgivelserne mens du bare høre musik, 

fordi så er du i dine egne tanker.” (Bilag 9) 

 

Her er det tydeligt, at når de snakker om omgivelserne om aften, har vores informanter et helt 

andet syn på hvordan omgivelserne fremstår. I efterfølgende spørgsmål om, hvorfor de ikke 

synes at omgivelserne er rare, svarer de: ”stille veje, skov”. Dette er evidens for, at der er 

forskel på oplevelsen af omgivelserne, når det er lyst kontra mørkt, da mange af vores 

informanter vi har interviewet i dagslys, nævner netop disse faktorer, når de bliver spurgt 

hvad de synes der er rart ved omgivelserne. Vi har dog også fundet evidens gennem vores 

empiri, at nogle ikke tænker omgivelserne som værende utrygge uanset mørke eller dagslys. 

Nedenstående er et eksempel på dette: 

02:09 “I: Så du bruger også stierne, når det er mørkt?  

K: Ja, det gør jeg også. Jeg er ikke bange for mørke, overhoved. Overhoved ikke, overhoved 

ikke” (Bilag 3) 

Dette er et interview med et par som har boet i Albertslund i mange år. De fortsætter 

interviewet med at fortælle, at det er et dejligt område, og at de ikke er bange for at bevæge 

sig rundt i området på noget tidspunkt af døgnet. Vores to informanter i ovenstående 
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interview er et eksempel på subjektiv tryghed, der knytter sig til relationen mellem 

mennesker og byrum. 

Vi kan efter vores analyse identificere, at der hersker mange former for utryghed på stierne. 

Flere af vores informanter føler en specifik ukonkret utryghed, knyttet til kriminalitet. 

Utrygheden opstår ved frygten for at blive udsat for en kriminel handling i fremtiden, hvis de 

bevæger sig ud på stien om aften. Dette ses i høj grad at være grundet de historier de har hørt 

fra familie, venner eller gennem medierne. Det er dog ikke alle vores informanter der føler 

sig utrygge på stien, men tværtimod føler sig trygge og glade for omgivelserne. Der er 

empirisk evidens for, at opfattelsen af omgivelserne ændrer sig fra mørke til dagslyset. Dette 

er på trods af at vi tidligere har foretaget en byrumsanalyse, som viser at det valgte stykke sti 

i høj grad lever op til kvalitetskriterierne for et godt byrum ud fra et positivistisk 

udgangspunkt. Vi har derfor i gruppen reflekteret over, hvad der kunne være årsagen til, at 

der stadig er flere der ikke tør benytte sig af stien. Vi har derfor valgt at kategorisere brugerne 

af stien, for at skabe et overblik. 

 

Typer på og udenfor stien 

Ud fra vores empiri kan det udledes, at der en stor mangfoldighed af brugere på stien. Dette 

er både hvordan stien bliver brugt, men også hvordan den opleves. Derfor har vi valgt at 

inddele de forskellige mennesker i kategorier, for at danne et overblik over de forskellige 

mønstre vi har observeret. Vi har lavet fire overordnede kategorier: Super utrygge, utrygge, 

trygge og de modige. Nogle brugere af stisystemet, vil muligvis tilhøre to eller flere af 

kategorierne. Dette skyldes at kriterierne for at føle sig utryg er subjektiv, samt at hvor 

modtageligt individet er, kan spille en rolle for, hvor udsat det enkelte individ føler sig. 

Derfor har vi lavet kategorierne ud fra de besvarelser, vi fik i de semistrukturerede interview, 

som ikke tager hensyn til hvor modtageligt et individ er. 

 

De super utrygge er betegnelsen for dem, som helt undgår stien, - både dag og nat. De er 

begrænset i deres færden i Albertslund, fordi de skal planlægge hvilke ruter de føler sig tilpas 

på. Denne type mennesker, har vi ikke empirisk evidens for, men vi må antage at der findes 

denne slags type, da vi er kommet frem at der findes elementer på stien, der er 

utryghedsskabende. 
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Anden kategori dækker over de utrygge, der kun benytter stien om dagen. Dette kan skyldes 

deres egen utryghed, eller andres. I vores interview beretter en kvinde om, at hun kun 

benytter stien om dagen, da hendes børn er utrygge på hendes vegne, hvis hun benytter stien 

om aftenen (Bilag 1). En anden kvinde giver udtryk for at hun heller ikke bruger stien om 

aftenen, mest fordi hun bor i den anden ende af byen, men også på grund af at mørket 

skræmmer hende:  

“D: ja, men om dagen synes jeg at her er dejligt 

I: så det er mørket der sådan. 

D: det er mørket der skræmmer mig. Altså jeg ville ikke gå herover om aftenen. Så skulle det 

kun være hvis jeg skulle mødes med nogle andre, altsåå” (Bilag 5). 

Damen lader sig derfor styre af sin utryghed i mørket, og bruger ikke stierne om aftenen. 

 

De trygge benytter stien døgnet rundt, og har ikke skænket utryghed en tanke. I kategorien er 

der både folk der synes byrummet er af høj kvalitet og derfor bruger stien til fornøjelse, samt 

folk der benytter den til at komme fra A til B. Som for eksempel en mand, som har boet i 

byen i mange år, og derfor ikke bliver påvirket af hverken mørke eller fortællinger om 

området: 

 

“M: jeg er ikke bange for noget. Selvom det er lige her i de højhuse herover der har været 

skyderier i så. Jeg har boet her så mange år så. Jeg kender det jo og jeg tror også de kender 

mig, så det. Det gør sgu ikke noget.” (Bilag 7). 

 

De modige er fjerde kategori. De modige betegner de mennesker der føler sig utrygge på 

stien, men stadig bruger den på trods af dette. I vores interviews kunne vi høre at flere har det 

på denne måde. Her var der flere der brugte teknologiske hjælpemidler, for at abstrahere fra 

utrygheden. I et interview med en gruppe drenge lød deres svar således, da de blev spurgt om 

de gik på stien alene, og hvorfor det var utrygt: “Det kan godt være sådan fordi... for 

eksempel, jeg tror flere af os bare hører musik, fordi så det svære sådan at holde øje med, 

skal vi sige omgivelserne mens du bare høre musik, fordi så er du i dine egne tanker.” (Bilag 

9). 
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Ved at inddele folk i kategorier, skaber vi et overblik over de adfærdsmønstre de forskellige 

grupperinger har. Dette kan hjælpe os med at se på hvilke typer, der bliver påvirket at den 

diskurs, som vi har fået fornemmelsen af, at der er i Albertslund. 

 

Diskursanalyse 

Ud fra ovenstående analyse af utryghed, tyder meget på, at den ukonkrete, specifikke 

utryghed er stor årsag til at folk vælger at blive inden døre. Meget tyder på, at den ukonkrete 

specifikke utryghed blandt andet opstår i folk, via de historier, de har hørt om området. Disse 

historier skaber frygt for selv at blive udsat for en kriminel handling. Derfor har vi i gruppen 

valgt at undersøge dette nærmere gennem en diskursanalyse. Formålet med diskursanalysen 

er, at analysere hvorvidt der findes empirisk evidens for, om diskursen påvirker individernes 

oplevelse af byrummet. For eksempel udtaler en ældre dame sig om, at hendes børn har sagt, 

at hun ikke må gå visse steder på stien, når det er blevet mørkt: 

 

(00:59) 

“I: hvad med om aftenen, går du så også den her vej? 

D: nej, jeg må ikke gå i Birkelundsparken for mine børn om aftenen 

I: okay, hvorfor må du ikke det? 

D: jamen fordi at her er mørkt... ja, men ikke, altså jeg er ikke bange for det, men de synes 

bare ikke om det. 

I: nej, hvorfor tænker du at de ikke synes om det? 

D: gamle damer og *fniser* altså jeg har jo heller aldrig min mobiltelefon fordi at hvis der 

kommer, og det gør der jo alle steder, det er jo ikke kun her jo, vel 

I: så er det, det der med at man sådan er alene på stien om aftenen? 

D: ja, ja og folk kan gemme sig og... komme listende frem og sådan noget ik.” (Bilag 1). 

 

Selvom damen ikke selv har oplevet noget, som giver hende grund til at føle sig utryg, undgår 

hun alligevel at gå på stien, grundet den diskurs som er blevet artikuleret af hendes børn til 

hende. Derfor ender hun også i kategorien ‘utrygge’, selvom hun ikke giver udtryk for at hun 

føler sig utryg, så kan hun godt forstå hvorfor hun burde være utryg, hvilket fører til at hun 
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går en anden vej om aftenen. Selvom hun ikke selv føler sig direkte påvirket af diskursen, 

ender hun stadig med at ligge under for den, da diskursen stadig har påvirket hende, igennem 

hendes børn. Utrygheden bliver altså plantet af andre faktorer end individets erfaringer, og på 

den måde bliver det en konstrueret virkelighed, som hele tiden vil ligge i baghovedet, når hun 

bevæger sig ud på stien om aftenen. Denne tendens beskriver en anden yngre mand også: 

 

“M: ja det kan der godt være, men altså, men også fordi man hører lidt om Albertslund, nu 

har vi boet her i et par år, og tænker jo lidt det der med at, man har hørt om grupperinger 

der står... jeg har dog ikke oplevet nogen for at være helt ærlig, så det er ikke sådan at jeg 

går og er bange når jeg går hjem og det er mørkt, men, det ligger da i mig, hvad nu hvis der 

er en gruppering, hvad skal jeg så gøre? det tænker jeg da over når jeg går hjem, for 

eksempel hvis jeg har været ude om aftenen 

(02:23) 

I: ville du måske føle dig mere tryg hvis der var mere lys? Ville du så være mindre bange for, 

hvis der stod nogle? 

M: der ville jo stadig kunne her, der ville jo være helt øde her, altså så det ville være 

ligegyldigt om der var lys eller ej, det er jo kun hvis der kommer nogle forbi samtidig, at de 

ville kunne se hvad der foregår.” (Bilag 2). 

 

Selvom manden selv starter med at lægge vægt på, at lys kan afhjælpe en del af utrygheden 

på stien om aftenen, vil det stadig ikke kunne ændre på, at han bliver påvirket af diskursen for 

området. Selvom at han, ligesom den ældre dame, ikke har erfaret nogle af de hændelser han 

har hørt om selv, ligger det stadig i hans tanker og skaber frygt for hvad der kunne ske. På 

den måde føler han sig stadig utryg om aftenen, ligegyldig hvor meget stierne bliver belyst. 

 

Diskursen omkring Albertslund kan også opfattes på en anden måde. I følgende eksempel 

fortæller en mand en historie, om dengang fem-seks personer brød ud af fængslet: 

 

”Mand: jamen belysningen der er fin, men det er det her stykke herfra og så op til 

fængslet ik og det der over det er altså bagindgangen til fængslet hvor at. det er den lukket 

afdeling her over ikke hvor de kørte en gummiged igennem for nogle år tilbage. Der boede 

jeg her også ik. Så skal du se og jeg boede på den lille vej der over ik, der var fyldt med politi 
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og hunde ik, men ved ud hvad de gjorde? De løb jo derover, der stak jo en fem-seks stykker af 

de ikke lige fik fat i med det samme. Men ja altså det er sgu hyggeligt nok, jeg har boet her i 

40 år så (…)” (Bilag 7). 

 

Vores informant fortsætter med at fortælle, at han nyder at bo i området og at han ikke er 

bange for at bevæge sig ud om aften, da han har boet i området i mange år. Her ses også et 

eksempel på subjektiv tryghed, der knytter sig til relation til mennesker og byrum. Vores 

informant har dannet et tilhørsforhold til området, samt en relation til menneskene i området. 

Dette er til trods for, at han har oplevet og hørt om episoder i området, som henvender sig til 

den konkrete utryghed. Denne mand er et eksempel på en tryg person, som ligger i den trygge 

kategori, da han er klar over at der hersker en diskurs i Albertslund, men samtidig ikke bliver 

påvirket af det. Han bringer selv fængslet på banen, som en slags utryghedsaktivator, for at 

understrege, at han på trods af disse historier, føler sig tryg. Hans fortælling om området er 

med til at artikulere diskursen om Albertslund. 

Den herskende diskurs kommer fra historier og fordomme om Albertslund, det er dog 

forskelligt hvordan det påvirker individet. 

07:05 

“I: Men hvad vil, hvad er grunden til for at du ikke vil have at dine børn skulle vokse op her? 

K: Det er fordi, tænker jeg, at der er så meget kriminalitet og stoffer. Altså nu kan vi se det. 

Hvis nu jeg går ud ad min dør, ikke ud til roskildevejen, men ud på den anden side, der ligger 

der patroner fra lattergas, altså det er kontinuerligt. Det er spandfulde og nogle gange er det 

også de helt store der ligger der. Så ligger der joint papir, pakker, og jeg kan se at de sælger 

det åbenlyst. Det er så meget rart, så kan man forklare sine børn at det skal de ikke gøre. Det 

er der også hvor jeg kommer fra, men her er der lidt et parallelt samfund. Ja, det er sådan 

lidt forskellige fra hvad jeg er vant til. Det var så lidt en lang historie. Jeg troede bare at det 

var 2 spørgsmål.” (Bilag 3). 

I ovenstående eksempel ses det hvordan en kvinde beskriver den herskende diskurs i området 

med billedsprog, hvilket er med til at artikulere diskursen om Albertslund. Beskrivelser som 

spandfulde og jointpapir der flyder på hvert et gadehjørne, skaber et billede af hvordan 

Albertslund ser ud. 
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Gennem diskursanalysen har vi fundet frem til, at der hersker en overvejende negativ diskurs 

om området. De samfundsmæssige fænomener, der hersker på stien, er et produkt af historier 

og sociale processer i Albertslund. Den negative diskurs om, at Albertslund er et utrygt sted 

at opholde sig om aftenen, er både skabt af folks erfaringer, medierne, kommunen selv, og 

ikke mindst historier fra området. Som beskrevet tidligere, gør Albertslund kommune det 

muligt at komme med på områdevadring, for at udpege de trygge og utrygge områder. 

Allerede dér bliver der skabt belæg for, at folk bør føle sig utrygge, da der tydeligvis er en del 

utrygge områder i Albertslund. Den diskurs der er blevet skabt omkring Albertslund 

Kommune, er altså en betydningsfuld utryghedsaktivator for stisystemerne. Tendensen til 

utryghed er altså skabt, allerede inden at brugeren selv har erfaret utrygge situationer. 

 

Diskussion 

Gennem vores empiri har vi fundet evidens for, at omgivelserne opleves forskelligt fra dag til 

aften. Derfor er det interessant at diskutere vores teori omhandlende Jan Gehls 12 

kvalitetskriterier. Vi har i gruppen reflekteret over den empiri vi har indsamlet, som giver 

tydelige eksempler på, at nogle af de kriterier der er med til at skabe et godt byrum i 

dagtimerne, betegnes som værende utryghedsskabende, om aftenen. Dette kan for eksempel 

ses i nedenstående citat fra en informant på stien: 

“D: altså jeg ville jo... jeg synes det kunne være rart at der var åbent, selv altså, om dagen 

synes jeg jo at det er hyggeligt med alt det grønne ik... men altså, det kan være det bare er 

mig... altså, jeg er også bekymret, jeg har en 17 årig der cykler her om aftenen, og om natten 

igennem det hele... jeg synes godt, man altså, bare det der at man kunne se nogle - nogle 

boliger eller et eller andet, det kan man ikke herfra. 

I: så der skulle være mere åbent? 

D: ja lige her ja 

I: okay 

D: men ja, det er jo bare mig hehe, men om dagen synes jeg at her er dejligt” (Bilag 5) 

 

Her omtaler vores informant, at hun finder naturen dejlig om dagen, men at det også er 

naturen, som får hende til at føle sig utryg om aften. Her henvises der til flere af Jan Gehls 
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kvalitetskriterier, hvor der bliver lagt vægt på, at det grønne i byrummet er afgørende for at 

skabe det gode byrum. Dette bliver understreget i kriterie 12, som omhandler oplevelsen af 

æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk. Dette bliver eksemplificeret med rig natur. 

Kriteriet er en af grundene til at damen går tur i lige præcis det område om dagen, da hun 

oplever naturen som et positivt sanseindtryk. Det er dog samtidig også det kriterie, der virker 

som en utryghedsaktivatorer, som bevidst får hende til at gå et andet sted hen om aftenen. På 

den ene side, kan der diskuteres hvorvidt kvalitetskriterierne i nogle tilfælde har en modsat 

effekt og kan virke som ‘utryghedskriterier’. Altså, om de elementer som får byrummet til at 

leve op til kvalitetskriterierne på stien om dagen, går hen og bliver til de elementer som 

virker utryghedsskabende, når mørket falder på. 

Da vi har empirisk evidens for, at diskurs har en stor indvirkning på brugerne, kan der på den 

anden side diskuteres hvorvidt det er diskursen, som har skabt utrygheden, samt om 

kvalitetskriterierne vil have en positiv effekt på byrummet på alle tidspunkter af døgnet, hvis 

diskursen ikke var negativ. Modsat er det interessant at se på om de kvalitetskriterier, som 

bliver ‘utryghedskriterier’ om aftenen, er én af grundene til den generelle diskurs i området, 

også om dagen. Hvis dette er tilfældet, kan diskursen så skabe en ukonkret utryghed hos folk 

på alle tidspunkter af døgnet? På den måde medvirker utryghedskriterierne til en diskurs, som 

påvirker den ukonkrete utryghed generelt. Uanset hvad, er der tale om en diskurs der hersker 

i området. I forlængelse af dette, kan det diskuteres hvorvidt det egentlig er muligt at skabe et 

godt byrum, hvor folk føler sig trygge, så længe der hersker en diskurs i området. Kræver et 

trygt byrum, derfor en diskursændring? For at ændre diskursen, vil det kræve at identificere 

samtlige diskurser i området, for på den måde at vende diskursen til noget positivt. Kan dette 

overhovedet lade sig gøre, da der kan findes flere diskurser om samme begreb, afhængig af 

det enkelte individs forståelse? Dermed er det forskelligt hvor meget det enkelte individ 

bliver påvirket af deres egen forståelse. Det er derfor også individets egen forståelse, som er 

grundlæggende for, hvordan diskursen bliver artikuleret. 

I og med at vores projekt taget afsæt i så meget subjektivitet, er det svært at diskutere hvad 

der kan have en indflydelse på, hvad der holder diskursen i live. Derfor tager vores 

diskussion udgangspunkt i refleksioner. 
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Konklusion 

Gennem analysen kan vi konkludere, at der ikke kan skabes et trygt byrum alene på baggrund 

af Jan Gehls 12 kvalitetskriterier. Gennem vores empiri og teoretiske fundament, har vi 

fundet ud af, at det valgte område på stien, lever op til mange af kvalitetskriterierne rent 

objektivt, alligevel findes der evidens for, at folk er utrygge. 

Vi kan gennem vores analyse konkludere, at det er mere end blot det gode byrum, som skaber 

et trygt byrum. Dette kan vi konkludere, da vi har fundet ud af, at diskursen om området har 

en betydelig indvirkning på utrygheden. Ud fra vores analyse, kan det tyde på, at der hersker 

en hegemonisk diskurs omkring stisystemerne i Albertslund. Vi har herefter diskuteret om 

diskursen har skabt utrygheden eller om utrygheden har skabt en diskurs - eller om det er en 

selvforstærkende effekt der påvirker hinanden. Grundet diskursen kan det være svært præcis 

at definere hvad der skal til, for at opnå det gode byrum, da virkelighedens fremtræden er 

afhængig af den enkeltes erkendelse. Det kan dermed være vanskeligt præcis at udpege alle 

individers enkelte definition af, hvad der er utryghedsskabende. Vi kan dog konkludere, at 

oplevelsen af de samme omgivelser, ændre sig afhængig af hvornår på døgnet de bliver 

anskuet. I forlængelse af dette, kan det konkluderes at der ikke kan skabes et byrum uden 

nogle former for utryghed, da det vil kræve at der skulle tages højde for det enkelte individs 

subjektive utryghedsfølelse. På samme måde skal der tages hensyn til hvordan byrummet 

designes, så kvalitetskriterier ikke får en effekt som utryghedsaktivatorer efter mørkets 

frembrud. Vi er i gruppen opmærksomme på, at vores resultat bærer præg af de teorier der er 

taget udgangspunkt i. Tages der et objektivt syn på rapporten, ses det tydeligt at vores 

motivationen for at skrive projektet, faktisk har været påvirket af en diskurs om Albertslund. 

Det kan diskuteres hvorvidt at projektgruppen selv har været med til at artikulere en diskurs 

om utryghed i Albertslund. Vores valgte teori og empiri kan derfor være farvet af denne 

diskurs allerede fra start. Opgavens empiri er afgørende for resultatet, da vi kun kan tage 

udgangspunkt i netop de informanter vi har adspurgt. Hvis vi havde adspurgt andre 

informanter, havde resultatet måske set anderledes ud. Da projektets empiri er indsamling af 

individuelle følelser, har vi i projektgruppen reflekteret over om det samme resultat kunne 

udledes hvis vi foretog endnu en undersøgelse af nye informanter på stien. Motivationen for 

vores undersøgelse, er som tidligere nævnt grundet vores egen diskurs om Albertslund. Vi 
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har efterfølgende diskuteret om vores spørgsmål i vores interviews bærer præg af, at vores 

diskurs om Albertslund var negativ ladet. 

 

Perspektivering 

I vores projektarbejde er vi blevet opmærksomme på flere nye problemstillinger, der gør sig 

gældende for videre arbejde med rapporten.  

I gruppen finder vi diskursen der hersker over Albertslund meget interessant, da vi igennem 

rapporten har manglet dybdegående empiri af hvilken slags tryghed eller utryghed der skabes 

i byrummet. Ved videre arbejde, er det muligt at udarbejdet flere dybdegående interviews, for 

at få en forståelse for hvilken slags diskurs der hersker. At komme til kende for, hvad præcis 

den herskende diskurs består af, kan afhjælpe problemstillingen ved utrygheden på stierne. 

Ved at forstå denne diskurs, kan Albertslund kommune gøre en indsats for at ændre denne. 

Diskursen omkring utrygheden i Albertslund, bliver derfor nødt til at kigges på med andre 

øjne. 

Hvilken indflydelse ville diskursen have på brugeren, hvis stisystemerne ikke lå isoleret fra 

den hårde trafik? 

Stisystemerne er isoleret fra den hårde trafik, og giver derfor en mangel på socialt nærvær. 

Hvis stisystemet får et re-design, og en struktur af stierne bliver ændret til at fokusset er, at få 

systemet til opholde sig i byrum, hvor der var mulighed for et socialt nærvær, såsom huse, 

tætliggende veje, med videre. Hypotesen er derfor, at stisystemerne nu er i betryggende 

forhold at færdes i, hvor at kriminalitet potentielt ikke kan opholde sig i. Men er dette nok? 

Derfor mener vi, at der skal tages mere højde for, hvad den specifikke ukonkrete utryghed 

skyldes. Forståelsen af dette, kan spores til hvilken diskurs der hersker, da de potentielt 

forekommer ved individets subjektive grundfølelser, og ikke hvor stisystemet er placeret. 

De dybdegående interviews kunne også give os en anden viden. Interviewene kunne give os 

viden, om brugerens specifikke ukonkrete utryghed. I denne opgave har vi været afgrænset i, 

at få en viden om hvor modtageligt individet af stien er, samt hvilken uspecifik utryghed der 

kan ligge til grunde, for brugerens nuværende utryghed. Med denne viden, kunne der 

potentielt dannes et mønster, hvor individets subjektive grundfølelser, ligger til grunde for 

utrygheden på stien, og dermed gjorde diskursen sekundær.  
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