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Abstract 

 
This report aims to improve the conditions at the danish train station, Hedehusene Station. We hope to 

do so in terms of illumination, with a focus on a light installation design with aesthetic properties. We 

go about this with our curriculum at Roskilde University in mind. Furthermore we make use of various 

methods while simultaneously accounting for them. Methods such as Interviews, Coloured Cognitive 

Mapping, Storyboard and Soft Design Science Methodology. In doing so we juggle the phases of the 

iterative design process, going back and forth whilst iterating versions of our proposed design. A 

design based on scientific theory about aesthetic properties and light, as researched and analyzed by 

us. Additionally the results of our questionnaire is processed and made into a diagram illustrating 

various chosen aesthetic properties, as seen and picked by the respondents asked at Hedehusene 

Station. These results are also taken into account, when designing our prototypes. Finally we discuss, 

conclude and evaluate our design and overall experience.  
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Indledning og problemfelt 

I dagens Danmark har offentlig transport en vigtig betydning. Den er til sammenligning af mange 

andre udviklede lande, kendt for dens gode infrastruktur, der sørger for, at en stor del af befolkningen 

kan transporteres på tværs af landet, uden behov for egen bil, og sørger i nogle tilfælde for hurtigere 

transport end personbil. Samlet set gør den danske offentlige transport det mindre attraktivt at benytte 

sig af personbil. Dette resulterer i mindre udskillelse af skadelige stoffer på miljøet, færre 

trafikproblemer i myldretiden, samt at samle befolkningen.  

Danmark som velfærdssamfund, er et land der bruger mange ressourcer på befolkningens velvære. 

Grundet vores veludviklede offentlige transportsystem, bruger mange danskere derfor en 

betydningsfuld mængde tid i det offentlige rum, og derfor er det relevant at sørge for en vis standard af 

rejsen er opretholdt. 

Der findes mange former for offentlig transport, og togene er en af de store spillere i landets 

infrastruktur, herunder s-toge, regionaltoge og metrostationer. Derfor er det mest relevant at fokusere 

på designet af det offentlige rum på togstationerne.  Samfundet udvikler sig i en enorm hast og det har 

en masse konsekvenser på teknologi så vel som mennesker. Nye problemer giver ny plads til 

bekymring, og ikke alle designs kan følge med tiden og virke forebyggende. Derfor er der behov for 

hele tiden at nytænke, redesigne og implementerer nye ideer, for at hverdagen kan fungere mest 

optimalt. Af samfundets væsentlige principper, er det grundlæggende formål at vi i fællesskab har 

ansvar for at opnå den maksimalt mulige effektivitet, balanceret med velværet af befolkningen. Som 

fællesskab ligger der derfor også et ansvar på kvaliteten af det offentlige rum. Ved kontinuerligt at 

optimere samfundet i trin med den teknologiske udvikling, samt den voksende viden om dens 

påvirkning af individet kan vi bruge den data til at blive ved med at forstærke og effektivisere 

samfundet.  

 

Vi vil prøve at finde en løsning der muligvis kan bidrage til at brugere af togstationer får en bedre 

oplevelse i det offentlige rum. Vi har valgt at takle denne problemstilling ud fra et designmæssigt 

grundlag, ved at undersøge hvordan det æstetiske aspekt i det offentlige rum, kan påvirke individets 

velvære. Dette gør vi ved både at samle empirisk data via spørgeskemaer, for at få et indblik i hvad 

befolkningen vægter mest positivt ved et givent designforslag, samt ved at inddrage eksperters 

meninger og studier der viser en sammenhæng mellem æstetik og velvære.  

Vi har valgt at vores projekt skal tage udgangspunkt i en specifik togstation, fordi det tillader en mere 

målrettet, individuel og dermed effektivt tilgang til bearbejdning af problemstillingen. Herunder har vi 

udvalgt Hedehusene togstation som en mere relevant station at tage udgangspunkt i, da stationen har 

betydelig værre belysning end mange andre stationer, og som derfor giver plads til forbedring. Man 

kan argumentere for at belysning på de danske togstationer, er en vigtig komponent når man taler om 
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velvære. Danmark er en stor del af året præget af dage med korte vinduer af dagslys. Der er mange 

rejsende tidligt om morgenen og eftermiddagen under myldretiden, som i vintermånederne 

hovedsageligt er mørklagte tidsrum. Dårlig belysning på stationerne, tilføjer også en 

sikkerhedskomponent der er meget relevant at diskutere når man snakker om velvære, da brugere 

kan opleve en nedsat tryghedsfornemmelse. Derfor har vi valgt at arbejde med en æstetisk 

lysinstallation, der både har til formål at forbedre fornemmelsen af de sikkerhedsmæssige forhold og 

derigennem velvære, samt den æstetiske oplevelse, i form af typen og designet af lysinstallationen.  

  

Projektet om Hedehusene er relevant på et metaplan fordi man kan bruge analyser, metoder og 

konklusioner til at drage paralleller til andre stationer i landet og måske endda udlandet. 

For at få en idé om et muligt udgangspunkt for designet af vores installation, vil vi starte med at 

undersøge Hedehusene station. Derefter vil vi indsamle vores empiriske data ved at snakke med 

brugerne på stationen. Vi vil også kigge på eksisterende empiri og inddrage det i vores design. 

Designet af vores lysinstallation baseres ud fra teori om design og æstetik, for at optimerer udførelsen 

af intentionen. Vi har udvalgt specifikke metoder fra vores første semester pensum om 

designbegreber og designvidenskab, som vi mener er mest relevante i forhold til at hjælpe os bedst 

muligt igennem designprocessen af en lysinstallation i det offentlige rum. 

Problemformulering 

Hvordan kan man designe en æstetisk lysinstallation til Hedehusene Station, der potentielt giver 

brugerne en æstetisk oplevelse og potentielt fremmer velvære? 

Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan ser Hedehusene station ud i dag? 

● Hvad er design og hvad er en iterativ design process? 

● Hvad er LED lys og hvordan fungerer det? 

● Hvad er en æstetisk oplevelse og hvad er en æstetisk egenskab? 

● Hvordan kan lys påvirke mennesker?  
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Semesterbindingen 

Design & konstruktion  

Vi vil ved hjælp af vores semesterbinding, i form af Design og Konstruktion, arbejde med at skabe et 

designforslag til vores projekt. Vi vil skabe en skitse af vores prototype og bruge den som 

udgangspunkt for videreudviklingen i designprocessen og dermed starte en iterativ process. Det er 

vores hensigt at vores design skal hjælpe med at skabe opmærksomhed, et tryggere miljø, samt en 

æstetisk oplevelse for brugerne, som befinder sig på Hedehusene Station.  

Design processen starter allerede ved vores første besøg på Hedehusene station. Her skal vi 

undersøge og vurdere hvor behovet er størst og eventuelt vil gøre mest gavn. Hedehusene station er i 

forvejen et stort design som skal analyseres. Vi vil bidrage med vores eget design og konstruktion, 

med hensigt på at implementere den på stationen. Vil vil benytter en rækker metoder fra faget til at 

effektivisere og optimere vores arbejdsproces.  

Subjektivitet, teknologi & samfund 

Vi vil gerne inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) som vores anden hoved dimension. 

STS er meget relevant i vores projekt, fordi det netop handler om mennesker og den måde vi omgiver 

os med teknologi. I vores projekt handler det om den teknologi der findes på Hedehusene Station og 

hvordan den påvirker brugerne. Dernæst handler det om hvilken teknologi vi kan tilføre, for at påvirke 

brugerne på en positiv måde. Vi designer vores artefakt for brugernes skyld, og vi inddrager dem i 

vores designproces for at det opfylder deres behov på bedst mulig vis. Det skal ikke bare være teknisk 

godt, det skal også passe til de bestemte brugere der er i området. 

Teknologiske systemer og artefakter 

Ud over de to andre fag, inddrager vi også en del teori fra faget Teknologiske systemer og artefakter. 

Det er relevant i sammenhæng med de to andre fag og for vores projekt. Vi vil skrive et afsnit om 

forskellige lysteknologier, for at kunne tage et reflekteret og overvejet valg om hvilken teknologi der vil 

egne sig bedst til vores artefakt, i form af en lysinstallation. Derudover vil vi gennemgå punkterne i 

TRIN-modellen for at beskrive og udvikle vores produkt. De tre fag hænger tæt sammen og er alle 

med til at et design og et produkt bliver så optimalt som muligt i forbindelse med vores 

semesterprojekt på Hum-Tek. 
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Metodeafsnit 

Gennem projektets forløb, arbejder vi med forskellige metoder og teknikker. Disse forskellige tilgange 

og metoder er brugbare i forhold til at danne overblik over projektets designproces. At have et overblik 

med fokus på design & evaluering, hjælper os med at navigere rundt i den iterative designprocess. Vi 

anerkender at man som projektgruppe, mere eller mindre altid befinder sig en iterativ designprocess, 

medmindre man sætter en komplet stopper for forbedring og optimering. Der er nemlig altid plads til 

en ændring et eller andet sted i sit produkt, og man kan derfor argumentere for at det er en udfordring 

i sig selv at opnå et punkt hvor produktet kan betegnes afsluttet. Dette diskuteres ydereligere, under 

afsnittet om Iterativ Designprocess.  

De metoder som vi anvender, består af således: 

● Interviews 

● Coloured Cognitive Mapping 

● Storyboard 

● Iterative Designprocess    

● Soft Design Science Methodology 

Interviews 

Vi vil skabe egen empiri ved hjælp af interviews. Vi vil benytte os af kvantitative interviewmetoder, 

frem for kvalitative. Det er baseret ud fra at vores målgruppe på Hedehusene station, består af 

rejsende som ikke har tid til et dybdegående kvalitativt interview, da de ofte har travlt idet de skal med 

tog der kører efter faste køreplaner, der gennemsnitligt har en kort ventetid. Derfor finder vi det mest 

relevant at benytte os af spørgeskema for at indsamle kvantitativ empiri, som det fremgår af citatet er 

den foretrukne form for kvantitativ dataindsamling et spørgeskema: 

”Spørgsmål, der drejer sig om hvor meget, er derimod typisk lettere at besvare ved hjælp af 

kvantitative redskaber, såsom spørgeskemaer.” (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 153) 

Vi vil i første omgang tage ud på Hedehusene Station og lave individuelle, hurtige og korte interviews 

med brugerne af stationen. I blandt vores spørgsmål, vil vi både komme ind på deres personlige 

mening om stationen generelt, men også mere præcist om hvordan de synes mængden og kvaliteten 

af belysningen er. Interviewet afsluttes med at spørge ind til eventuelle ændringer, som de synes der 

kan forbedre hedehusene station.  

Dernæst vil vi ud fra bearbejdelsen af de første interviews, bruge disse data til at udarbejde et 

designforslag, som implementerer nogle af disse forslag og som forbedrer lysforholdene. Derefter 
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udarbejder vi et spørgeskema, der har til formål at indsamle feedback fra brugerne om vores 

designforslag. Herigennem kan vi få en idé om hvor brugbar vores indsamling af empiri fra de tidligere 

interviews har været, til at skabe et produkt der stemmer overens med hvad brugerne vil have. 

Skemaet skal designes til at kunne besvares på kort tid. Dette gøres ved kun at stille et enkelt generelt 

spørgsmål om hvordan brugeren ville beskrive det fremviste designforslag. Brugeren har så 

muligheden for at vælge mellem en række æstetiske erfaringer, der skal beskrive designet. Det skal 

igen foregå på Hedehusene Station, for at fange den samme målgruppe af brugere som vi interviewer 

i første omgang. Vi vil dernæst bearbejde vores besvarelser fra spørgeskemaet og indsætte dem i en 

grafisk præsentation. Dette giver en visuel forståelse af vores empiri, som gør det mere overskueligt at 

analysere på. Vi vil derefter bruge denne data som inspiration til vores videre forløb i 

designprocessen. 

  

Udover vores egne indsamlede resultater fra Hedehusene Station, vil vi også inddrage fagpersoner 

med relevant ekspertise inde for belysning, samt teori der understøtter vores interview metode. Her 

tænker vi at inddrage Lektor og forsker, Mikkel Bille, som beskæftiger sig med menneskets forhold og 

praksis over for materielle ting. Heriblandt er det især forholdet mellem belysning i offentlige rum og 

den atmosfære som lys kan være med til at skabe, som Mikkel Bille beskæftiger sig med. 

Derudover ønsker vi at bruge nogle af hans metoder, til udarbejdelsen af vores første interviewrunde 

af brugerne på Hedehusene Station.  

Mikkel Bille mener, at det handler om at skabe en god relation mellem interviewer og 

interviewpersonen. (Bille, M., forlæsning,14.10.2019, egne noter).  

Da vores interview fokuserer på det kvantitative empiri, vil vi forsøge at skabe en god relation igennem 

førstehåndsindtrykket. Dette gør vi ved at være imødekommende, undgå at presse på ved at opsøge 

brugeren, og ved at fange deres opmærksomhed ved øjenkontakt, for derefter at lade dem komme til 

os. Mikkel Bille nævner også at aktiv lytning er vigtigt for at etablerer en positiv relation til brugeren. 

Dette gøres ved at stille opfølgende spørgsmål, sonderende spørgsmål, og fortolkende spørgsmål.  

Coloured cognitive mapping (CCM) 

CCM er en teknik man bruger til at danne en grafisk præsentation, som bruges til at analysere 

grundlag og konsekvenser af en problemstilling. Derudover bruges teknikken også til at analysere mål, 

strategier, eventuelle tilgange og konsekvenser af valg.   

CCM hjælper med at forstå de problemer, som man ønsker at klare, mens man udvikler en delt 

forståelse mellem brugerne. En forståelse som kreativt identificerer alternative måder at tilgå 

problemstillingen. Målet ved benyttelse af CCM er, at udvikle designteorier om forbruget af et ønsket 

design-artefakt. (Pries-Heje, j. Venable, j. 19-9-2019, egne noter) 
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Vi vil gennem denne metode få gjort klart, hvilken vej vi vil gå med vores produkt. Vi skal tage stilling 

til de forskellige retninger vores design kan gå med produktet. Derefter skal vi tage nogle valg, som 

passer bedst, i forhold til retningen af vores projekt. Overordnet set er øvelsen god til, at hjælpe os 

med at danne overblik over problemstillingen, som vi ønsker at forbedre.  

 

Selve fremstillingen af et CCM foregår således, at vi først danner en cirkel som udgangspunkt i 

midten. I den cirkel skal vi have en problemstilling stående. En problemstilling som yderligere cirkler 

med konsekvenser peger ind mod, for at illustrere og tydeliggøre netop de konsekvenser, som 

problemstillingen skaber ved blot at eksistere. Problemstillingen i midten har både et positivt og 

negativt beskrivende tillægsord som udgangspunkt. Altså et modsætningspar som kan vendes på 

hovedet, afhængigt af om man kigger på konsekvenser eller løsninger til problemet. Det vil altså sige, 

at man fremstiller to versioner af samme udgangspunkt. En version med fokus på konsekvenserne af 

problemstillingen.  

Derefter en version med fokus på det positive udbytte, som en løsning af problemstillingen ville 

resultere i.  

Storyboard 

Et storyboard har til rolle, at fortælle hvordan vores produkt kommer til at fungere, eller 

designprocessen fra ide til færdigt produkt. Det er altså en teknik, som visuelt repræsenterer, hvordan 

et færdigt produkt kunne se ud eller anvendes. Det er derfor en teknik, som man kan bruge undervejs i 

designprocessen, uafhængigt af hvor man befinder sig i processen. Visualiseringen af produktet 

fremstår gennem tegninger, optagelser eller billeder. (Pries-Heje, J., 17-9-2019, egne noter) 

 

Ved benyttelse af storyboard-teknikken, får vi som gruppe visuelt illustreret, hvad vores produkt kunne 

komme til at være, hvor det kunne implementeres, hvilken sammenhæng det kunne benyttes i eller 

hvilken effekt det kommer til at have. Illustrationen kan derudover tydeliggøre eventuelle problemer 

ved vores ambitionsniveau.   
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Iterativ Designprocess 

 

 

(Figure 14.2, p. Simonsen, J. Bærenholdt, J. O., Scheuer, J.D., & Büscher, M. (2010) S. 204) 

Den iterative proces er central i design udvikling. Det gælder om at definere problemet, før vi finder 

løsningen. Denne model er ikke lineær men cirkulær, hvilket betyder at vi vil befinde os et sted i denne 

model, igennem hele vores arbejdsprocessen.  

“The overall intention of the design process is to foster a change from situation A to B” (Simonsen, J. 

Bærenholdt, J. O., Scheuer, J.D., & Büscher, M. (2010) S. 204).  

Modellen viser at man starter på punkt A, hvor der bliver fundet og defineret et problem i den 

nuværende situation. Derefter bliver ideer og visioner fremstillet i form af tegninger, fremlæggelse eller 

prototyper. I den første omgang vil man ikke nødvendigvis bruge designet i virkeligheden, men i stedet 

for vil designet evalueres få at finde ud af hvad der kan forbedres. Det vil så være den sorte pil, som 

går fra B til A.  

Det vil få os til punkt A hvor der vil forekomme ændringer på baggrund af feedback og eller 

emergens.(Simonsen, J. Bærenholdt, J. O., Scheuer, J.D., & Büscher, M. (2010) S. 204). Sådan en 

proces kan foregå i flere omgange indtil at designet får sin endelige form, og derfra vil den kunne 

bruges i den virkelige verden.  

SDSM - Soft Design Science Methodology 

I dette afsnit vil en model for Soft Design Science Methodology beskrives. Den går i dybden med den 

iterative designproces. Det skal siges, at der findes forskellige versioner af modellen, men essensen 

af indholdet er det samme. Modellen er i sig selv overordnet iterativ, mens den samtidig har løbende 

evalueringer. Den er derfor relevant for os at benytte, eftersom vi befinder os i en iterativ  

designprocess.  
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SDSM modellen består af 8 faser eller aktiviteter. De består af følgende: 

1. Learn about the specific problem 

2. Inspire and create the general problem and general requirements 

3. Intuit and abduce the general solution 

4. Ex Ante Evaluation (General) 

5. Design specific solution for specific problem 

6. Ex ante Evaluation (Specific) 

7. Construct specific solution 

8. Ex Post Evaluation 

 

1. Learn about the specific problem 

Det er i dette led, at man som forsker eller designer undersøger en problemstilling. Denne 

undersøgelse af- og læring om problemet, er generelt efterfulgt af en intensiv og dybdegående 

udforskning. Der er forskellige værktøjer der kan bruges til dette, som f.eks. CCM (Coloured Cognitive 

Maps), hvilket er en øvelse vi også har gjort brug af. Den dybdegående undersøgelse af 

problemstillingen ses generelt præget af værktøj med distinkte retningslinjer eller trin.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 81) 
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2. Inspire and create the general problem and general requirements 

I undersøgelsen om- og læringen af det specifikke problem, finder forskeren inspiration til en bredere 

forståelse af forskellige klasser af problematikker, som det specifikke problem præsenterer. Denne 

forståelse af problemerne kan blive formuleret som generelle krav til løsningen af ens problemstilling. 

Eftersom dette overordnet set er en kreativ og fantasifuld proces, har processen nu trådt ind i 

designområdet. Forskeren skal forestille sig hvordan andre situationer kunne være lignende eller 

anderledes. Forestille sig om den specifikke situation let kan generaliseres, ved blot at ændre på 

elementer ved problemstillingen. Denne form for designtænkning er abstrakt, selvom det har kreativ 

tænkning centraliseret. Det betyder at søgen efter en problemklasse vil gentages, ved søgen efter en 

løsningsklasse. Det er derfor at denne måde at tænke design på, er effektiv når det kommer til at 

behandle usædvanlige problemer. Problemer der redefineres i forhold til dets løsninger.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 81) 

3. Intuit and Abduce the General Solution 

I den forrige fase begynder man at danne et løsningsforslag til det generelle problem. Altså en klasse 

af løsninger. Sådanne generelle løsningsforslag er ofte et produkt af intuition og abduktiv begrundelse. 

En begrundelse som er baseret på observationer og fornuft. Når overvejelserne bevæger sig i retning 

mod en generel løsning, bliver tænkningen karakteriseret af to essentielle komponenter.  

Den første af disse komponenter er udforskende indlæringsstrategier. Sådanne strategier om læring 

arbejder i kontrast til udnyttende indlæringsstrategier, og sigter efter at bruge ressourcer på at opnå en 

opfindelse og innovation.  

Det andet komponent til måden at tænke på, er villigheden til at validere viden i fremtiden. 

Pålideligheden af denne design viden er på sin vis usikker på dette tidspunkt; så i SDSM, er design 

videnskaben hæftet fast på en fremtidig validering, frem for en kendt pålidelighed.  

Den kreative og udforskende måde at tænke på, vil interagere med konceptualiseringen af det 

generelle problem. Denne interaktion mellem løsningsformulering og problemformulering, er et 

generelt karaktertræk for usædvanlige problemer, hvis løsningsforslag har det med at definere 

grænserne for problemerne. (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 82) 

4. Ex Ante Evaluation (General) 

Mens en generel løsning til problemet fremstilles og finpudses, vil det samtidig presse en ny forståelse 

af det generelle problem frem. Derfor er formuleringen af det generelle problem og det generelle 

løsningsforslag interaktiv. Denne samvirkende interaktion manifesterer evalueringen af det generelle 

design, før noget reelt design er taget i betragtning.  

Denne samvirkende evalueringsproces er karakteriseret som ‘Ex Ante’, da det sker før fremstillingen 

af det generelle design.  
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Faserne to, tre og fire er ultimativt karakteriseret af en disciplineret proces af design teoretisering.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 82) 

5. Design Specific Solution for Specific Problem 

Når forskeren har taget et valg og besluttet sig for bestanddelene af de generelle krav (fase 2) og et 

generelt løsningsforslag (fase 3), muligvis efter nogle iterationer baseret på evalueringen af det 

generelle design (fase 4), vil processen nu bevæge sig tilbage mod tænkning i den virkelige verden, 

for at søge efter et specifikt design forslag til det præcise problem. Denne opgave er overordnet set en 

analytisk søgen efter et bearbejdeligt sæt af overskuelige elementer, som er ledige og til mulighed for 

konstruktionen af løsningen. Specifikt dette løsningsforslag til designet, tilpasser sig det generelle og 

abstrakte design forslag, med hensigt på den virkelige verden og problemstillingen dertil.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 82 - 83) 

6. Ex Ante Evaluation (Specific) 

Der bringes nu den specifikke løsning til det specifikke problem tilbage til den virkelige verden. Altså 

det vil sige at der her opstilles og evalueres, med henblik på virkeligheden og hvor vi originalt 

undersøgte og lærte om den specifikke problemstilling.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s 83) 

7. Construct Specific Solution 

Et eksempel af det specifikke løsningsforslag fremstilles og sættes i kraft, mens udbyttet 

dokumenteres i forhold til hvor godt sammenspillet mellem det specifikke problem og den specifikke 

løsning. SDSM er hyppigt brugt i anledning af situationer hvor løsningsforslag bliver set som 

emergente og forsigtige. Det samme er tilfældet med iterativ udvikling og udvikling af prototyper.  

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 83) 

8. Ex Post Evaluation 

Eftersom at den konstruerede løsning kan være forsigtig i mange tilfælde, kan dets artikulation lede til 

en ny artikulering af det specifikke problem i den virkelige verden. Evalueringen af det endelige 

løsningsforslag kan muligvis tydeliggøre et nyt problem, og samtidig vil det nye problem lede til en 

artikulering af et nyt løsningsforslag.  

Hvis udbyttet af SDSM evalueringen er tilfredsstillende og succesrig, kan forskningen konkluderes. 

Skulle udbyttet ikke være det ønskede resultat, eller ikke være tilstrækkeligt tilfredsstillende, kan man 

påbegynde endnu en cyklus af SDSM modellen, hvis forløb vil fortsætte indtil det specifikke problem 

er forløst. Det er den iterative designproces. (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 83) 
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Teori 

Hvad er en æstetisk erfaring? 

Der findes flere forskellige teorier om æstetiske erfaringer. De to dominerende teorier er den 

affektorienterede og den indholdsorienterede. 

Den indholdsorienterede tilgang 

Denne teori omhandler indholdet i en æstetisk erfaring og bliver understøttet af Carroll Noël. For at 

karakterisere en æstetisk erfaring, skal man kigge på indholdet af den erfaring man vil undersøge. 

Indholdet i en erfaring mener han er genstandens egenskaber. Egenskaberne i en æstetisk erfaring 

kan overordnet kategoriseres som ekspressive, formelle eller æstetiske (Noël, C., 2015 s. 171). 

”So, on my account, one is having an aesthetic experience of an artwork just In case one is attending 

with understanding to the formal properties and/or the expressive properties and/or the aesthetic 

properties (or just one of them) of the artwork to the relevant spectator. That is, you are undergoing an 

aesthetic experience if you are attending to one or a combination of these features of the artwork with 

understanding.” (Noël, C., 2015 s. 172) 

Hvis man retter sin opmærksomhed med en forståelse mod mindst en af de tre egenskaber i et objekt 

eller en genstand gennemgår man en æstetisk erfaring (Noë, C.,l 2015 s. 172). 

Han snakker om værkets ”hvordan” altså hvordan en genstand udtrykker sin intention. Det er dette 

”hvordan” som man skal have en forståelse for. Han bruger et eksempel med en middelalder rustning.  

”When we appreciate the fearsomeness of a suit of medieval armor, we say we are appreciating it 

aesthetically. Why? Because we are appreciating the way in which the design of the ensemble 

facilitates its purpose, namely, intimidating the enemy” (Noël, C., 2015 s. 174) 

Den vil mange opleve som æstetisk, fordi vi værdsætter den måde, at formålet med rustningen 

kommer til udtryk på (Noël, C., 2015 s. 174). Værdsættelsen ligger altså i egenskabernes evne til, at 

skræmme fjenden og beskytte krigeren imod skarpe våben. Udtrykket er et resultat af de egenskaber, 

som værket er konstrueret af for at opfylde intentionen eller formålet. Resultatet kan påvirke værkets 

værdi, intentionen skal opfyldes på bedst mulig vis og så det er hver at rette opmærksomhed mod det. 

(Noël, C., 2015 s. 175). 

”Speaking summarily, on my view, when we experience an artwork aesthetically, we are attending with 

understanding to how the artwork works” (Noël, C., 2015 s. 175). 

Man skal altså have en tilstrækkelig viden om det værk eller objekt man kigger på, for at forstå 
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hvordan det virker og udtrykker sin intention eller formål ved hjælp af egenskaberne. Og det er altså 

egenskaberne i værket eller objektet, som danner grundlaget for en æstetiske erfaring. I vores tilfælde 

vil det være at folk skal forstå, at intentionen med vores installation er at gøre Hedehusene Station til 

et mere behageligt sted at opholde sig. Det gør vi ved hjælp af vores installation, hvor de æstetiske 

egenskaber vil komme til udtryk i form af lys, farve og den fysiske udformning af installationen. Vores 

lysinstallation vil vi gerne have besidder æstetiske egenskaber såsom: enhed, flot, elegant, balanceret 

og levende. Samspillet mellem egenskaberne i vores produkt og de mennesker der oplever det, er en 

æstetisk oplevelse. Menneskene på Hedehusene station har derefter potentielt gjort sig en æstetisk 

erfaring. 

Den affektorienterede tilgang 

Den affektorienterede tilgang forklarer en æstetisk oplevelse på en mere fænomenologisk måde og 

koncentrerer sig om hvad der sker når man har en æstetisk oplevelse (Noël, C., 1999 s. 170). 

“Speaking very crudely, the content-oriented account characterizes such experiences in terms of what 

they “contain.” It does not inform us about the nature of the “container” Affect-oriented accounts, 

metaphorically speaking, attempts to do just that” (Noël, C., 2015 s. 170). 

Det handler altså om essensen og væsenet i den æstetiske oplevelse og de menneskelige følelser og 

sindstilstande. Den bygger på den type opmærksomhed man retter mod et værk eller et objekt. 

” According to one very well-known version of the affect-oriented account and aesthetic experience is 

marked by the disinterested and sympathetic attention and contemplation of any object of awareness 

whatsoever for its own sake alone. Aesthetic experience is a form of attention. What sort of attention? 

Disinterested and sympathetic attention” (Noël, C., 2015 s. 170). 

Man skal rette sin opmærksomhed mod noget med en upåvirket interesse. En interesse uden et 

formål og med sympati for det man kigger på så man kan blive kontemplativ i forhold til det. Man skal 

lade sig guide af værket eller objektet for at kunne have en æstetisk oplevelse” (Noël, C., 2015 s. 

171). 

Egenskaberne i et værk eller et objekt er hjælpemidler til at beskueren er i stand til at have den rette 

type opmærksomhed og være i en bestemt sindstilstand og det er den det som skaber grundlaget for 

en æstetisk oplevelse (Noël, C., 2015 s. 172). 

I relation til vores projekt betyder det at vores installation skal guide folk til at føle intentionen nemlig at 

få en behagelig æstetisk oplevelse på Hedehusene station, fordi vores værk har æstetiske 

egenskaber, som folk forbinder med noget positivt. Egenskaberne i vores værk er ikke nok i sig selv 

for at skabe en æstetisk oplevelse, ifølge denne teori. 
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Æstetiske egenskaber 

Der er uenighed om hvordan man definerer æstetiske egenskaber. Flere forskellige teoretikere har 

forsøgt at beskrive dem og vi vil nu forsøge at skabe et overblik. 

Teoretikeren Allan Goldman har forsøgt at skabe et overblik ved at lave en liste over æstetiske 

egenskaber der kan være i et kunstværk: 

1. Rene værdi egenskaber: smuk, sublim eller grim. 

2. Formelle kvaliteter: Balanceret, tæt-strikket eller yndefuld. 

3. Følelsesegenskaber: Trist, glad eller sur. 

4. Adfærdsegenskaber: Livlig, dristig eller træg. 

5. Stemningsfulde egenskaber: Kraftfuld, kedelig eller underholdende.  

6. Repræsentative egenskaber: Livagtig, forvrænget eller realistisk. 

7. Anden-ordens perceptuelle egenskaber: Levende eller ren (ift. Farver eller toner) 

8. Historisk relaterede egenskaber: Original, modig eller afledt (Goldman, A. H. Cooper, D., 

2019 s. 125). 

” Most of the qualities listed are both relational and (partly) evaluative. In principle, it should be 

possible to analyze particular references to such properties (although not the properties themselves) 

into evaluative and descriptive components” (Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 126). 

De fleste af de ovenstående egenskaber er relationelle og kan i nogen grad evalueres. Det henviser til 

at beskueren har en opgave i at afgøre egenskaberne, frem for bare at konstatere dem. 

Samme tanke deler han med Frank Sibley, der mener at egenskaber er æstetiske når det kræver en 

såkaldt ”smag”, for at kunne opfatte dem. Egenskaber som rødhed og firkantet-hed, er ikke æstetiske 

fordi det ikke kræver smag at konkluderer om noget er rødt eller firkantet. Tristhed, balance og 

realisme kommer ikke lige så tydeligt til udtryk og kræver derfor denne menneskets smagsevne til at 

blive opfattet (Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 125). 

”..aesthetic properties are those that require taste to be perceived. Ordinary perceivers do not see 

sadness, balance, power, and realism in artworks as readily as they perceive redness or squareness” 

(Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 125). 

En anden teoretiker ved navn Monroe Beardsley kigger på evalueringen af et værk eller objekt. 

Egenskaber er ofte negative eller positive og de egenskaber evaluerende, kan have betydning for 

værkets eller objektets æstetiske værdi. Egenskaber der lægger an til en sådan bedømmelse, er 
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æstetiske egenskaber. (Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 125). 

”They are those that contribute to the aesthetic values of artworks (or, in some cases, to the aesthetic 

values of natural objects)” (Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 125). 

Allan Goldman skriver også at relationen mellem egenskaberne kan have betydning for om de er 

æstetiske eller ej. Hvis en egenskab kan evalueres, så kan andre egenskaber i relation til den 

egenskab være positive eller negative. (Goldman, A. H. Cooper, D., 2019 s. 126). 

Noël Carroll inddeler æstetiske egenskaber på en anden måde. Han taler om de ekspressive 

egenskaber hvor nogle af underkategorierne er emotionelle egenskaber og karakteregenskaber. Ikke-

antropomorfe egenskaber. Nogen af dem er gestalte egenskaber; forenet kaotisk eller balanceret. 

Andre er ”smags” egenskaber; vulgær, skrigende eller spraglet. Til sidst er der dem han kalder 

reaktionsegenskaber; sublim, smuk eller spændingsfyldt. Han understreger at de ovenstående 

kategorier ikke dækker over alle æstetiske egenskaber. (Noël, C.,1999, s. 190) 

Han har også en anden vigtig pointe i forsøget på at definere de æstetiske egenskaber: 

”Aesthetic properties are different from the properties that interest physicistss. Physicists are 

preoccupied with the quantitative properties of things – their weight, mass, velocity length, and so on. 

The aesthetic dimension is qualitative” (Carroll N 1999 s. 190). 

De æstetiske egenskaber kvalitative og ikke kvantitative. Æstetiske egenskaber er respons-afhængige 

fordi de kræver menneskets ”sensibilitet” at blive opdaget. (Noël, C.,1999, s. 191) 

De forskellige teoretikere er på sin vis enige om deres overordnede definition af æstetiske 

egenskaber. Æstetiske egenskaber er subjektive, kvalitative og kan variere i intensitet. De er 

afhængige af en beskuer for at være til. 

Afgrænsning i feltet: 

Vi har valgt lave vores produkt ud fra den første teori ”den indholdsorienterede tilgang”. Det har vi fordi 

den passer bedst til emnet Design og konstruktion hvor vi vil designe vores produkt med fokus på 

indholdet i vores design og æstetiske egenskaber. Ud fra dette vil vi designe vores produkt med de 

æstetiske egenskaber vi har snakket om. Så det forhåbentligt vækker de samme eller nogen andre 

æstetiske egenskaber i vores design når andre beskuer det.  

Hvad er design? 

Design er noget som mennesker gør. Man kan sige at den naturlige process, hvor tingene går sin 

gang er det modsatte af design. Design er meningsfyldt og knyttet til et behov. Design og udførelse er 

to adskilte aktiviteter, hvor design kan bo i hovedet, som en idé, og konstruktionen finder sted ved 
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udlevelsen af den idé. Man skelner mellem abstrakt idé og instans, hvor instansen er det produkt som 

idéen rent faktisk bliver omdannet til når den konstrueres. 

Design findes overalt. Møbler, styresystemer, opgaver, fremgangsmåder og selv processer er design. 

Selv den tur man går til skole om morgenen. Man vælger hvilken vej man går og på hvilken måde. 

Hele vores projektforløb er også noget vi som gruppe har designet. Design karakteriseres som noget 

nyt og målrettet. Man går fra en situation til en anden for at opfylde et behov eller for at forbedre 

situationen. Design handler altså om forandring. Design afhænger af kreativitet og man skal kunne 

tænke ud af boksen for at nytænker måder at gøre ting på. Man skal kunne forestille sig forbedringer 

eller løsninger. Det er meningsløst at designe noget der ikke er behov for. Designprocessen starter 

med et behov eller et problem der skal stilles eller løses. Mennesker identificerer dem og begynder 

idegenereringen inde i hovedet på det abstrakte plan. Efterfølgende skal ideen realiseres og ende 

med et produkt. Produktet demonstreres og testes for hvor tilfredsstillende den opfylder kravene. 

Resultaterne bearbejdes og man starter en iterativ process hvor man forbedre sit design indtil at det er 

fyldestgørende (Pries-Heje, J., 11-9-2019, egne noter). 

Design science research 

Alan R. Hevner, som er skaber af Information Systems Research, er professor i Information Systems 

and Decision Sciences på University of South Florida’s College of business administration. Information 

Systems Research har til opgave at give viden, som bliver brugt til at implementere 

informationsteknologi, i ledelses sammenhænge og organisatoriske sammenhænge. Indenfor det felt 

bliver forskere delt op i to felter. (Hevner A., March S., 2003, s. 111-113)  

Det ene er adfærdsvidenskab og det andet er designvidenskab. Forskellen mellem de to er, at i 

designvidenskab kigges der på området med teknisk videnskab og i adfærdsvidenskab kigges der 

med fokus på socialvidenskab. Ingeniørverdenen er det sted som designvidenskaben kommer fra, 

hvor designvidenskaben har til formål at udarbejde nye redskaber, til at analysere eller designe idéer, 

artefakter og handlemåder. Det område bliver delt op i fire forskellige slags artefakter: Konstruktion, 

sammenhænge, metoder og modeller. (Hevner A., March S., 2003, s. 111-113) 

Naturvidenskabelige forskningsmetoder har skabt adfærdsvidenskaben, som bliver brugt til at 

udarbejde hypoteser og teorier. Disse hypoteser og teorier forsøger at forudsige menneskelige 

fænomener inde for organisationer, og derefter se om de kan passe ved brug af empiri. (Hevner A., 

March S., 2003, s. 111-113) 

Det er sådan at der ikke kommer noget ud af ingenting. Artefakter bliver skabt af behov og bliver lavet 

ved brug af helt eller delvist eksisterende teorier. Når en designer skaber et artefakt bliver 

vedkommende nødt til at inddrage sin egen viden, erfaring, kreativitet eller intentioner. (Hevner A., 

March S., 2003, s. 111-113)  
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Teorier har i de fleste tilfælde et område som de bliver udviklet i, men de kan ligeledes anvendes i 

andre.  

Når en teknologi bliver skabt har den til formål at udføre en funktion og løse et eksisterende problem. 

En ny teknologi kommer derfor i en evalueringscyklus, hvor den først bliver sendt til evaluering. 

Derefter bliver der videreudviklet på teknologien, med fokus på feedback fra evaluering, så 

teknologien bliver forbedret. Denne proces kan den nye teknologi gå igennem flere gange, indtil at 

teknologien kommer til sin endelige form. Sådan en proces skaber iterationer, som har til formål 

forbedre designet hver gang. (Hevner A., March S., 2003, s. 112) 

Design Science Researchs opgave er at sikre sig, at der bliver brugt begge grene af Information 

Systems Research, når der skal designes et artefakt. (Hevner A., March S., 2003, s. 111-113)  

De to grene er Knowledge Base, som bliver dækket af Designvidenskab, og Environment, som bliver 

dækket af Adfærdsvidenskab. Det er vigtigt at der bliver brugt begge grene til at designe artefaktet, for 

at opnå den bedste effekt. Det kan risikeres at hvis der kun bliver brugt f.eks. Adfærdsvidenskab, vil 

fokus være for stort på teori og skabe et gammeldags produkt. Hvis der kun bliver brugt 

Designvidenskab risikeres det, at der bliver designet en flot artefakt, som ikke kan bruges i 

virkeligheden. (Hevner A., March S., 2003, s. 111-113) 

 

Model 1 Alan R. Hevners 3-cyklus model.  (Pries-heje 09.oktober.2019, egne noter) 

Det som Knowledge står for i modellen, er alt den viden som bliver samlet tidligere, i forhold til det 

bestemte arbejdsområde. Sådan en viden kan stamme fra forskellige steder. Det kan være noget der 



 

 

21 

har været arbejdet på tidligere, eksisterende teorier eller baggrundsviden. Den information bruges til at 

skabe og afprøve et artefakt. (Hevner A., March S., 2003, s. 113) Environment i modellen står for de 

informationer som er blev samlet for det bestemte arbejdsområde.  

 

Empiri 

Hvordan lys kan påvirke mennesker? 

Lys kan have en påvirkning på menneskers måde at bevæge sig rundt i et rum på. Lys kan guide os, 

hvor vi færdes. Det kan f.eks. understøtte et gåsti eller en retning i et lokale eller et område på samme 

måde som møbler og inventar kan. Lys skaber fokus, men lys kan også virke modsat og dæmpe 

fokus. (Lys og adfærd, lysviden.dk).  

 

Lyset har også stor påvirkning på hvordan vores humør er. Hvis det er en dag med skyfri himmel og 

høj sol, kan det gøre de fleste mennesker i godt humør. 

“Lysets indvirkning på vores humør og velbefindende. Reduceres de lysmængder vi får, kan det give 

anledning til depressioner, stress og vinterdepressioner. Lys anvendes derfor også aktivt til 

behandling af personer med vinterdepression.” (Lys og helbred, lysviden.dk) 

Så derfor kan vore lysinstallation potentielt fremme velvære og forhindre depression grundet mangel 

på lys.  

 

Den naturlige belysning i dagtimerne har stor betydning på menneskers velvære. 

“Dagslyset varieres fra time til time og fra sted til sted i mængde og fordeling.” (Boyce, P. R., 2014, s. 

29) 

I kraft af at der er begrænsede mængder dagslys i Danmark, er godt kunstlys en vigtig faktor og 

forudsætning for vores hverdag og trivsel. Ligesom optimering af kunstlyset er af afgørende betydning 

i det industrialiserede samfund, som vi i dag lever i. Kunstlys kommer vi ikke udenom, særligt ikke på 

vores breddegrader, men det skal benyttes med omtanke, og adgang til dagslys skal til hver en tid 

prioriteres højt. Både i forhold til økonomi og trivsel er dagslyset nemlig den bedste og mest 

hensigtsmæssige lyskilde. (Lysets biologiske virkninger, lysviden.dk)  

 

En ting der også har stor betydning på hvordan lyset kan påvirker mennesker er hvordan vi skaber 

omstændighederne i vores sociale interaktioner. F.eks. når vi vil skabe hygge. 

“For at opnå hygge skal mængden af lys være tilstrækkelig så en gruppe af mennesker kan skabe 

øjenkontakt med hinanden, samtidig med ikke at oplyse rummet fuldstændigt.” (Bille, M. & Sørensen, 

T. F., 2007, s. 275)  
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I et interview med Mikkel Bille fortæller han os om nogle af de kulturelle ting danskere har med lys. 

 

“Vi er født og opvokset i Danmark, så det ville være ikke unaturligt hvis der havde stået et stearinlys 

herinde selvom det er helt bims at have partikelforurening midt om dagen, fordi vi kan sagtens se 

hinanden, så vi behøver faktisk heller ikke at have lyset tændt herinde for at kunne se hinanden heller 

vel. Altså det er ekstremt kulturelt at vi overhoved har det” (Interview med Mikkel Bille). 

 

Et eksempel på hvordan kombinationen af naturligt lys og kunstigt lys bruges er på de københavnske 

metro stationer. 

Metrostationernes belysning i dagstimerne bliver suppleret med brug af kunstigt lys, som skabes ved 

brugen af refleksioner til at fordele direkte hvidt lys, for at undgå monoton belysning, specielt om 

natten. Det kunstige lys er desuden designet til ikke blot for at belyse det indre af metrostationer, men 

også for at oplyse stationen på overfladen. 

 

 “Om natten kommer lyset, fra metroens stationsområdet under jorden, op gennem de samme 

glaspyramider, der giver dagslys mulighed for at belyse stationen i dagtimerne. Denne udstråling af lys 

får pyramiderne til at skille sig ud på gadeniveau som lysskulpturer, der er på linje med metroens 

retning, hvilket også hjælper rejsende med at orientere sig inden de går ind på stationen.” (Bille, M. & 

Sørensen, T. F., 2007, s. 279) 

  

Det er også vigtigt at når man snakker lys også snakker om farven på lyset. 

“Brugen af farver forandrer og influerer verden og den måde mennesker relaterer til det.” (Bille, M. & 

Sørensen, T. F., 2007, s. 270) 

Den hvide farve er en af de mest behagelige farve at bruge i lys. 

 

“Hvidt lys manipulerer ikke bare rummets størrelse, og refleksionen af lys, der kommer ind i hvert rum, 

det har også et socialt og 'værdifuldt' aspekt, idet det - i sin opfattede neutralitet - fremstår som 

fraværende den 'særegenhed og tingslighed' i det boede hjem, som det plejede at være. Det kan dog 

argumenteres for, at lys er det, der frembringer farve, og forskellige typer og lysformer skaber 

forskellige oplevelser af farve, og afspejler oplevelsen af tingene anderledes.” (Bille, M. & Sørensen, 

T. F., 2007, s. 270)  

 

 

 

Delkonklusion 

Ved hjælp af denne empiri omkring lysets påvirkning på mennesker og hvordan lys kan være med til 

at skabe omstændighederne i vores sociale relationer, kan vi, når vi designer vores produkt, finde ud 
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af hvilke aspekter vi skal fokuseres på, for at gøre vores lysinstallation behagelig at opleve, blandt 

andet ved at gøre lysets farve hvidt, da det er den mest behagelige farve. Vi har fået en opfattelse af 

hvordan lys påvirker mennesker og derved hvordan vi kan designe vores lysinstallation til at give den 

mest positive påvirkning og skabe gode sociale omstændigheder.  

Farvetemperatur  

Alle lamper udgiver en slags af varmen som bliver kaldt farvetemperatur. Sådan en temperatur måles i 

kelvin (K) på en skala mellem 0 til 11.000K. Hvis kelvin værdien er lav, så vil lyset toner været gul-rød, 

men hvis værdien er høj, så vil lyset have hvide-blå toner. Farvetemperaturer ændres også i løbet af 

dagen når solen er fremme. Om morgenen vil den have en værdi på omkring 3.000K, ligesom en 

glødepære. Et sted, som nordisk himmellys, har værdige på omkring 8.000- 11.000K. Midt på dagen 

er kelvin værdien på omkring 5.500. Det vil normalt være sådan, at man ikke vil bruge en lyskilde med 

værdier over 3.500K, som en indendørs belysning. (Blomsterberg, I., Hvass, M., Forskellige elpærers 

lyskvalitet) 

RA-værdige 

RA-værdige er den værdi, som bestemmer hvor effektiv en lyskilde er, til at gengive farver. Den 

bedste farvegengivelse har en RA-værdi på 100, hvilket også er kendt som dagslys. (Glødelampe, 

Den Store Danske)  

Lysteknologier 

Vi har kigget på en række forskellige lysteknologier, for at bestemme om hvilken der egner sig bedst til 

vores lysinstallation.  

Halogenpærer 

Opbygningen af en halogenpære er stort set den samme som glødepærens. Inde i halogenpærers 

glaskolbe er der neutral gas og en tråd, som er lavet af den holdbare tungsten, Wolfram. Reaktionen, 

der sker inde i kolben, er at Wolfram skaber elektrisk strøm, som derefter afgiver hvidt lys og 

varmeenergi. Det er normalt for glødetråden, at den vil fordampe og sætte sige på indersiden af 

kolben, i form af et sort lag (sværtning) efter et stykke tid. Ved at gøre mængden af tungstensgassen 

større og tilføje halogen gas, skaber man en halogencyklus. Cyklussen reducerer fordampning af 

partiklerne, som tungsten udgiver, og mindsker derfor sværtning inde i glaskolben. Dette gør at 

lysudbyttet bliver mere konstant. Ved at have de egenskaber i en halogenpære, får man en lampe, 

som har længer levetiden end glødelamper. Lyskvaliteten i halogenpæren er derfor konstant, og 

ændre sige ikke i løbet af dens funktionalitet, som skyldes den stabile halogencyklus.  Sådan nogle 
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pærer findes oftest i form af 230V, og kan derfor kobles ind i en netspænding uden at skulle bruge en 

transformator. Der findes også halogenpærer, som bruger elektrisk spænding, nemlig kun 12V. Til 

sådan en pære skal man bruge en transformator så den kan kobles på en spænding på 230V. Der 

findes forskellige typer halogenlamper, som ud over forskellen i volt, også har forskel i levetiden. 

Afhængig af modellen, vil en levetiden være mellem 2.000 og 4.000 timer. (Halogenpærer, Medialys)  

Med mindre man monterer en transformator med mulighed for lysdæmpning, kan en pære holde til 

mere og virke i længere tid.  En halogenpære har en RA-værdi på omkring 99, som næsten er det 

bedste. (Glødelampe, Den Store Danske) 

LED pærer 

LED er en forkortelse for Light Emitting Diod, som er en lysdiode. En lysdiode virker på den måde, at 

der bliver sendt strøm fra en elektrisk tilledning, anoden, til den anden elektriske tilledning, katoden. 

Det gør at der kommer spænding, som udgiver lys. (Diode, Den Store Danske) 

LED-pærer deles op i to grupper. Den første gruppe er retningsbestemt, også kaldet spots. Den anden 

er ikke-retningsbestemt. Retningsbestemte er dyrere i pris, men har en længere levetid end f.eks. 

halogenspots. Spotlys bliver mere koncentreret på et område. De ikke-retningsbestemte LED er 

dyrere end sparepærer, men hvis man vælger at investere i LED-pærer, som har energimærke på A+, 

vil den bruge mindre strøm og leve længere. LED-pærer kan også fås i bedre farvegengivelse end 

sparepærer. 

Levetiden for LED-lamper ligger mellem 15.000 og 60.000 timer eller mellem omkring 625 og 2.500 

dage, hvilket kun er når lampen konstant er tændt. Det at LED har så lang en levetid, og er lille i 

størrelsen, gør at der er mange muligheder til at lave forskellige løsninger til og hvordan man kan 

bruge lys. Der er fordele i at bruge LED-pære, i form af at de ikke skal skiftes ud så ofte, såsom 

halogen- og glødepærer. En anden fordel ved at købe LED-pærer er, at den har en RA-værdi mellem 

80 til 95. (NY PÆRE -hvad skal jeg vide, før jeg køber?, Energistyrelsen) 

Lysrør 

Et lysstofrør er et glasrør, som indeholder inaktive gasser og kviksølvdamp under lavt tryk. I begge 

ender af glasrøret er der placeret to elektroder, og selve glasrørets indvendige side er belagt med et 

fluorescerende pulver. Processen i glasrøret gør, at når der kommer spænding i røret, bliver 

elektronerne sendt fra elektroden igennem røret. Ved kontakt med kviksølv atomerne, bliver der frigjort 

energi i form af ultraviolet stråling. Det fluorescerende pulver optager stråling og afgiver den som 

synligt lys. Det er de kemiske sammensætninger, som bestemmer hvilken farve gengivende 

egenskaber lysstofrør har. (Lysstofrør, Den Store Danske) 
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Sparepærer 

Sparepærer er en opfindelse der kombinerer de bedste egenskaber fra pærerne uden at man bliver 

nødt til at udskifte selve lampen. Sparepæren er i princippet et lysstofrør der er designet og fremskabt 

med tanken om, at udskifte almindelige glødelamper. Man har tilpasset designet til alle de gamle 

armaturer, som originalt var blevet lavet til glødelamper. 

I forhold til lysstofrør, så er forskellen, at sparepæren er bukket og snoet til at forme sig som 

glaskoblen fra glødepæren, samtidig med at der er indbygget en forkobling i soklen. Selve soklen har 

to typiske størrelser E27 og E14, men pæren kan fås i mange forskellige størrelser, former og farver. 

En sparepærer har en levetid på 6.000 til 10.000 timer og en RA-værdi mellem 80 og 90, som er 

typisk i energimærke A. Det kan være et problem at bruge sparepærer steder, hvor temperatur falder 

under 20 grader, da pærens lysstyrke og levetiden forringes. (NY PÆRE -hvad skal jeg vide, før jeg 

køber?, Energistyrelsen,) 

Delkonklusion 

I vores produkt ville vi gerne benytte os af LED pære grundet af at det er den teknologi, som har de 

egenskaber med de værdier som, passer bedst til den opgave den skal opfylde for os. Det er vigtigste 

for os at egenskaber som liv tide og farvetemperatur har de værdier, som passer bedst. Levetiden er 

meget vigtige grund af at det skal være muligt for pære at lyse i flere år ud at blive skiftede. 

Farvetemperatur skal gøre at pæren skal give følelse af dagslys. LED pære har liv tiden op til 60.000 

timer hvis den bruges konstant. Farvetemperaturen på LED pære ligger mellem 2.650K til 6.500K og 

det svarer til at kunne give lys som svar til en hverdage sol lys. (Blomsterberg, I., Hvass, M., 

Forskellige elpærers lyskvalitet)  

Det er de to egenskaber som vi vil meget gerne fokuserer på i vores produkt.  

Hvordan ser Hedehusene station ud i dag? 

Vi har besøgt Hedehusene station flere gange både om dagen og om aftenen. Når der var lyst for 

bedre at kunne se detaljer og konstruktioner bedst muligt. Om aftenen efter at solen var gået ned, for 

at kunne sætte os ind i brugernes oplevelse af stationen når der ikke er dagslys. Det er netop på disse 

tidspunkter, at vores lysinstallation bliver aktuel, da tanken er at den skal være med til, at kompensere 

for det manglende naturlige lys, ved hjælp af kunstig belysning. Det er også efter mørkets frembrud at 

stationens udtryk kan virke mindst interessant og negativt.  

 

Hedehusene station er en station, som ligger lidt øde i forhold til andre stationer. Den er primært 

udendørs og der er ikke meget lys udenfor solskinstimerne. Den type lys der er, er meget sterilt og 

bidrager ikke til andet godt, end at man kan se lige under stolperne det er monteret på. Disse forhold 
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er med til at bidrage til en kedelig eller dyster stemning. Der er ikke gjort meget ud af stationen. Der 

findes nogle tiltag som allerede gør sig gældende, når man kigger på det æstetiske udtryk og 

stemningen på stationen. Valg af materialer og designet af de forskellige elementer på stationen, 

udgør tilsammen stationens æstetiske udtryk. Det æstetiske udtryk spiller også en rolle i forhold til 

brugernes oplevelse på stationen. Hedehusene station er en trinbræt station, en station hvor der 

kommer gennemkørende toge. Det spiller også en rolle i det samlede billede, det kan virke voldsomt 

at toget passerer i så høj fart og stationen kan føles mindreværdig hvis toget ikke har behov for at 

stoppe. Det er den også da der ikke er lige så mange brugere men de bruger der benytter den har 

ikke gavn af at blive påmindet om at stationen og området er mindre attraktivt. 

 

 

Her kan man se at der er sat nogle få overvågningskameraer op. Det har betydning for stationens 

samlede udtryk da folk bliver gjort opmærksomme på at de bliver overvåget. Det kan både skabe en 

behagelig følelse af tryghed, men for andre en følelse af ubehag blandt andet fordi man kan stille sig 

selv spørgsmålet “hvorfor er der behov for overvågning?”. Skiltene af overvågningskameraer fungerer 

ligesom et reelt overvågningskamera. Overvågningskameraer er nødvendige for at kunne stille 

kriminelle til ansvar. Men det kan øge behovet for at have muligheden for at lede tankerne og 

opmærksomheden hen på noget andet, for eksempel en æstetisk lysinstallation. 
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Der er ringe vedligeholdelse af Hedehusene station. Cykelstativerne var meget beskidte og et stort 

antal var i stykker. Der var 2 opholds kabiner på den mest benyttede perron. Den ene var svært ramt 

af hærværk. Den ene glasvæg var itu og alle lamper var også ødelagte, den var dermed ubrugelig. 

Den anden var præget af manglende rengøring og der lå cigaretskodder over det hele. Graffiti rundt 

omkring leder opmærksomheden hen på kriminelle grupper der raserer stationen. Op mod næsten 

halvdelen af lamperne omkring selve perronerne virkede heller ikke som man kan se på det sidste 

billede. Alle de ting er med til at bidrage til potentielt dårlige oplevelse. En ting er sikkert, de bidrager 

ikke til nogen positive. Der bare endnu en grund til at der er behov for en lysinstallation der potentielt 
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kan give brugerne en positiv æstetisk oplevelse. Man kunne have valgt at lave en installation i 

tunnelen da forholdene også var dårlige der og de generelt har et ry for at være ubehagelige. Vi har 

valgt selve perronen fordi det er her at menneskene bruger størstedelen af tiden og dermed potentielt 

kan have den største effekt. Brugerne skal også have tid til at observerer vores installation uden at 

komme forsent til afgangen på deres tog. Der vil være større chance for at de retter deres 

opmærksomhed mod vores installation hvis de alligevel står ved siden af den, frem for hvis de bare 

passerer den i tunnelen. 

 

Vi gjorde os en masse observationer, for at finde ud af hvad der var behov for og hvor der var behov 

for det. Vi snakkede med en del mennesker, da vi var der om aftenen. Vi spurgte dem blandt andet 

om, de synes der var behov for noget ekstra lys. Nogle mente at der var et behov, mens andre 

svarede at det ikke manglede, men at det heller ikke ville skade. Vi spurgte dem også om deres 

mening om stationens udsende. Der var ingen positive svar på den front, da halvdelen brugte 

tillægsord som; grim, dyster og ubehagelig, hvilket er direkte negative indtryk. Den anden halvdel var 

mere neutrale og havde hverken godt eller dårligt at sige. De brugte ord som; kedelig og udtryksløs.  

Disse indledende interviews gjorde vi for, at vores projekt kunne have et udgangspunkt i relevans til 

stedet og brugerne. Senere går vi over til kvantitative interviews, for at få nogle mere præcise data, 

som vi kan bruge til visuelt feedback. Det var endnu et led i den iterative process. 

Vi observerede at mange havde hovedtelefoner i ørene og stod på deres telefoner. Det så ikke ud til 

at nogen havde lyst til at stå at kigge sig omkring og funderer over livet. Måske brugte de deres 

teknologiske artefakter til at glemme hvor de var. Langt de fleste stiller sig ved en af de to 

informationstavler uden nødvendigvis at kigge på dem. De fleste virkede til at have timet deres 

ankomst med toget. Der var kun 2 personer ud af 12 der ventede i mere end 5 minutter. Noget kunne 

tyde på at de ikke havde lyst til at opholde sig på stationen i særlig lang tid. Der var mest oplyst ved 

informationstavlerne så måske var det en af grundene til at de stod der.  
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Vi kan konstatere at belysningen er ringest i områderne mellem pælene med lys i og det fik vi 

bekræftet af flere brugere på stationen. Vores konklusion var derfor at vi skal lave et design der 

passer til det sted ud fra de muligheder der er, nemlig mellem to stolper med ca. 5 meters mellemrum. 

Det var starten på vores iterative process.  

 

Her er en hurtig skitse der visualiserer hvor vores design skal befinde sig. Lyset mellem de to sorte 

lamper der kaster lys ned på jorden, skal forestille vores installation. 
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State of the art: Et eksempel fra den virkelige verden 

HafenCity, Hamburg i Tyskland, er en del af byen som før i tiden har været en havn. I løbet af de 

sidste par år, har HafenCity gennemgået store urbane renovationer. En af de udviklinger er nemlig 

metrostationen HafenCity University. 

Stationen har i november 2012 fået 

installeret en ny lysinstallation, hvis design 

kombinerer havne-udseendet, som 

dominerer i dette område. Der er blevet 

taget højde for elementer og materialer 

såsom metaldele, som ofte bliver brugt i 

havne områder samt transport containere. 

Selve lysinstallationen er præcis den 

samme dimension, som en standard 

container og vejer endvidere 6 tons pr. stk. 

(Subway Station HafenCity University, Hamburg, Germany,  

2012 lichtplanung.com)  

 

I artiklen skrevet af Aaron Seward, nævner 

han et citat fra en af designer, Christian 

Raupach:   

 

“We took our inspiration from the brick 

façades of the warehouses changing their 

appearance due to daylight, and the steel 

hulls and modules of transport containers 

changing their colors with the seasons”  

(HafenCity Subway Station, Hamburg, 

Germany, archlighting.com).  

 

Lysinstallationen består I alt af 12 ophængte lysbokse, som illuminerer en hel perron. Der er monteret 

280 RGB farveskiftende LED lys i hver af disse lysbokse. Det gør at der er forskellige farver af lys, 

afhængigt af hvilket tidspunkt på dagen det er. Lysboksene har en indstilling, hvor de informerer og 

dermed oplyser om, hvornår toget stopper og hvornår det kører gennem. Sådan en lysinstallation kan 

påvirke hvordan folk på stationen på daværende tidspunkt har det. (Subway Station HafenCity 

University, Hamburg, Germany, 2012, lichtplanung.com). 

 

 

Container light show installation at HafenCity University subway 

station. Image by Andrea Schulte-Peevers / Lonely Planet 

www.lichtplanung.com 
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På baggrund af vores teoriafsnit om æstetik, mener vi at HafenCity station er et eksempel på en state 

of the art der besidder æstetiske egenskaber. Egenskaber såsom elegance, enhed, flot, balanceret, 

smuk, overvældet, moderne, glad, livlig, underholdende. De forskellige æstetiske egenskaber påvirker 

og fremhæver hinanden. Det at der lyset fra lamperne bliver reflekteret på væggene gør, at det bliver 

balanceret, men også at det bliver elegant. Selve lysinstallation har et indbygget system, som kan 

ændre på farverne. Denne egenskab kan give en række æstetiske oplevelser; oplevelser 

karakteriseret af livlighed, eller en følelse af at blive underholdt og eller at være glad.  

Der eksisterer derudover samtidig negative æstetiske egenskaber, i lysinstallationen på HafenCity 

Station. Nogle syntes at ophold på stationen kan være overvældende, grundet lysinstallationen 

egenskaber. Herunder eksempelvis størrelse eller intensitet. Vi kan konkludere på baggrund af os 

selv, at de æstetiske egenskaber, potentielt vil komme frem hos andre mennesker. Vi vil bruge state of 

the art til at inspirer os selv i produktion af vores design udkast.  

 

Analyse og evaluering 

CCM og Storyboard 

Ud fra vores analyse og undersøgelse af Hedehusene station, kom vi frem til et behov og en 

problemstilling. Vi syntes der manglede noget på stationen, da den så trist ud og var ligefrem 

ubehagelig at være på.  

Vi benyttede CCM ved at indsætte en problemstilling i en bobbel, den lød som følgende:  

Det er utrygt...trygt at befinde sig på hedehusene station på tidspunkter uden tilstrækkelig belysning.  

For først at definere problemet, arbejdede vi med de røde kasser. Vi opstillede en række 

konsekvenser ved denne problemstilling, som f.eks. fysisk og psykisk ustabilitet, da det påvirker 

brugernes velvære. En anden konsekvens er, området bliver mindre attraktivt og brugen af offentlig 

transport bliver potentielt nedsat. Det betyder mere privat transport, mere udledelse af CO2 hvilket er 

dårligt for klimaet.  

Vi fik altså gennem denne metode illustreret, at der er et problem, som har en række konsekvenser 

der er betydningsfulde nok til at få opmærksomhed.  

Næste skridt i metoden foregik således, at vi vendte kortet og brugte modsætningerne til det centrale 

ord i hver boks. Hermed kunne vi nu se de positive effekter, ved at tage hånd om den opstillede 

problemstilling.   

 

For at arbejde løsningsorienteret kiggede vi på de mulige årsager til problemstillingen. Årsager som 

f.eks. mistillid til andre mennesker som følge af kriminalitet. Fantasier om realistiske scenarier. Ringe 

vedligeholdelse af stationen. Og til sidst utilstrækkelig belysning. Ved at vende kasserne så de bliver 
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til bobler (ligesom med konsekvenserne) får vi et overblik over de mulige løsninger. Vi kunne 

konstatere at det gav mest mening at arbejde med løsningen om mere belysning på området. Det er 

den løsning som relaterer sig bedst til vores overemne, Design og konstruktion, og dette års semester.  

 

Selvom vi har arbejdet os væk fra begrebet utryghed har vores metode og undersøgelse stor 

relevans. Vi fandt nogle retningslinjer og vi definerede et problem som vi kunne arbejde med. Ud fra 

resultaterne udarbejder vi et storyboard for at vise hvordan vores design fungere og konsekvenserne 

heraf. Storyboardet består i en brugerrejse for en person ved navn Bente. Den forløber som følger:  

 

Bente skal på arbejde en morgen, hvor solen ikke er stået op endnu. Hun kommer for sent ud af 

døren og når ikke sit tog. Det betyder at hun skal vente i længere tid på toget end forventet. 

Stemningen på stationen som følge af især mørket, påvirker hende og hun bliver utryg. Hun er 

efterfølgende påvirket at stationens indtryk og det gør hende ineffektiv på arbejdet. Den 

følgende nat kan hun ikke sove og derfor melder hun sig syg den næste dag. I mellemtiden 

bliver der installeret mere lys. Næste gang hun tager toget har hun haft en positiv oplevelse og 

hun er mere effektiv på arbejdet.  

 

Storyboardet gjorde at vi kunne se visionen med vores projekt og produkt i et større samlet billede. 

Det gjorde det mere overskueligt. Selvom vores problemformulering af ændre sig siden har vi brugt 

metoden til arbejde med vores designproces. 

TRIN-Modellen 

Vi anvender TRIN-modellen fra vores fag Teknologiske systemer og artefakter. TRIN-modellen er 

udarbejdet på Roskilde universitet i forbindelse med linjen Humanistisk-Teknologisk bachelor af 

underviserne: Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen i faget Teknologiske 

systemer og artefakter. TRIN-modellen har til formål at analysere og beskrive en teknologi på en 

gennemgående måde, med hovedvægt på de teknisk-videnskabelige aspekter. Den består af 6 trin 

der alle har til formål at beskrive emner der omhandler en teknologi. De 6 trin kan gennemføres 

uafhængigt af hinanden og vi vil gennemgå alle trinene for vores første design konstruktion. Det vil vi 

gøre for at inddrage kurset Teknologiske systemer og artefakter, fordi det giver mening at bruge i 

forbindelse med de to andre kurser og vores projekt. (Jørgensen, N., 11-11-2019, egne noter) 

1) Teknologiens indre mekanismer og processer 

De indre mekanismer og processer er de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til 

at opfylde teknologiens formål. I vores teknologiske design forløber det sig således: 

Der bliver tilført elektricitet til ledningerne som binder LED pærerne sammen. Der bliver skabt 

en spænding i pærerne som kaster lys fra sig. Elektricitet -> Strøm ledelse -> spænding -> Lys 
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2) Teknologiens artefakter 

Vores lysinstallation består af en rækker artefakter. En stang af metal, ledning, LED pærer. 

Derudover består den også af viden omkring materialer og lodning.  

3) Utilsigtede effekter 

Den tilsigtede effekt er at lampen kaster lys fra sig. De utilsigtede effekter er de effekter, som 

ikke med sikkerhed kan forudsiges. En utilsigtetet effekt er forhåbentlig at folk får en æstetisk 

erfaring ved at vores produkt er til stede. Brugerne bliver glade. Et større antal mennesker 

benytter stationen. Mindre kriminalitet ved stationen. Negative utilsigtede effekter kan være 

sådan noget som hærværk eller at folk synes den er grim og burde fjernes. Brugerne bliver 

sure. Færre mennesker benytter stationen.  

4) Teknologiske systemer  

Teknologiske systemer drejer sig om den sammenhæng og de systemer som vores teknologi 

befinder sig. Vores teknologi hænger sammen med togstationen hvor hensigten er at den skal 

implementeres og forbedre udtrykket. Den hænger sammen med døgnet og vejret, da mangel 

på naturligt lys skaber behovet for kunstigt lys. Den hænger sammen med produktionen af de 

forskellige materialer samt transport, sammensætning, opsætning og implementering. 

5) Modeller af teknologier 

Ud fra vores teori om æstetiske egenskaber og vision om lysinstalationens udseende har vi 

skabt en model af vores design i form af en skitse som man kan se i næste afsnit. 

6) Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Hvad er med til at fremme udbredelsen af vores teknologi og hvad er med til at bremse 

udbredelsen. Feedback og undersøgelse. Alt afhængig af hvad brugerne af Hedehusene 

station synes om vores produkt har det stor betydning for udbredelsen. Økonomisk prioritering 

spiller også en rolle, hvor mange penge har staten til dette område.  
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Første design forslag 

 

Dette var vores første udkast til en prototype. Den bestod af en stang af metal, som skulle hæftes 

mellem de to lamper, der er allerede er på stationen i forvejen. Vi kunne konstaterer at det var der 

behovet for lys var størst. Det var samtidig også der, at der var bedst plads til udfoldelse på stationen. 

Det gav os de bedste rammer for at designe. Røret var beklædt med ringe af LED lys hele vejen rundt, 

som er 3 cm brede. Afstanden mellem LED ringene er der 10 cm. På den måde undgik vi at lyset 

skjulte mellemrummene, som skulle resultere i at vi fik den visuelle effekt, fra forholdet mellem lys og 

mørke. Vi skabte denne prototype ud fra teori om æstetik, og fra vores viden om lys.  

Vi konkluderede at hvidt lys empirisk set har størst betydning for velvære. Med vores model er det nu 

muligt at analysere og evaluerer, om den besidder de æstetiske egenskaber vi havde tiltænkt.  

Det var svært at designe ud fra et æstetisk grundlag, da æstetik er subjektivt og kræver at det enkelte 

individ er villig til at deltage og være til stede. Vi skabte vores udkast til det første designforslag, med 

fokus på en konstruktion med nogle æstetiske egenskaber:  

Enhed, fordi det bandt stationen sammen og udfyldte tomrummet mellem lamperne.  

Flot, elegant og balanceret, fordi den havde runde kanter, symmetri og fordi størrelsesforholdene 

mellem installationens artefakter var i harmoni med hinanden og artefakterne den var monteret på.  

Levende, fordi den stod i kontrast til resten af stationen med en fremmed form og fordi effekten som 

de mørke mellemrum mellem lyset illustrerede et mønster. Vores design besad disse egenskaber, 

men det kom ikke tydeligt nok til udtryk. Vi må konkludere at resultatet ikke var fyldestgørende. 

Analyse af spørgeskema  

Vi startede med at besøge Hedehusene station og snakkede med nogle mennesker. Vi undersøgte 

empiri om lysets påvirkning på mennesker, for at finde ud af om der er en sammenhæng mellem lys 

og velvære. Vi undersøgte empiri om lysteknologi for at finde ud af hvordan vores design konstrueres 
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bedst muligt, rent teknisk. Vi undersøgte også teori om æstetik, for at være i stand til at få 

installationen til at opfylde intentionen om at give folk en æstetisk erfaring. På baggrund af disse 

metoder idegenererede, iterererede og skitserede vi vi vores første designforslag.  

Vi tog herefter igen til Hedehusene Station, en aften hvor solen var gået ned, for at vise dem vores 

designforslag. Vi havde endvidere udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bad brugerne om at udfylde. 

Vi bad dem sætte kryds ud fra de ord, som de syntes passede bedst til vores designforslag.   

❏ Smuk 

❏ Grim  

❏ Vild  

❏ Balanceret  

❏ Yndefuld  

❏ Moderne  

❏ Trist  

❏ Glad  

❏ Elegant  

❏ Livlig  

❏ Træg  

❏ Kedelig  

❏ Underholdende  

❏ Simpel  

❏ Behageligt 

❏ Intet af ovenstående  

Alle ovenstående ord er egenskaber som et kunstværk eller et objekt kan besidde og de er alle 

æstetiske. Blandt mulighederne er der både æstetiske egenskaber som vi mener at vores design 

besidder og nogen som vi ikke mener at vores design besidder.  

Spørgeskemaets korte opsætning var grundet tidspres, som ikke tillod os at foretage en tilstrækkelig 

kvalitativ indsamling af empiri. Spørgeskemaer er derudover i de fleste tilfælde hurtigere at analysere 

og rapportere. (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 153-154). 

I det kommende afsnit vil vi analysere resultaterne fra vores spørgeskema. Vi adspurgte i alt 31 

personer, men af dem var det kun de 19 der ønskede at deltage. Ud fra deres besvarelser har vi 

indsat deres svar i diagrammet herunder: 
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Vi bruger undersøgelsen som inspiration til vores næste design konstruktion. Ud fra undersøgelsen 

kan vi se at rigtig mange synes at den er simpel, hvilket kan være med til at sløre de andre æstetiske 

egenskaber som vi gerne ville have at den skal besidde. Egenskaber som smuk, yndefuld og 

behagelig så vi gerne at en større procentdel havde set i vores design. En del krydsede også “kedelig” 

og “trist” af. Vi så gerne at det kun var positive æstetiske egenskaber at vores produkt besad så det 

kunne associeres med noget positivt og skabe en god oplevelse. På den måde har den potentielt 

størst chance for at fremme velvære. Det vi kan bruge undersøgelsen til er altså at se at der er en 

tendens til at brugerne ikke ser de egenskaber som vi ønskede i den grad vi havde håbet. Vi vil på 

baggrund af vores erfaringer fra denne undersøgelse og arbejde fra ide til produkt, udarbejde vores 

næste design konstruktion. (Observationer, bilag) 

Under udførelsen af vores spørgeskema-interviews blev vi dog hurtigt bevidste om, at de folk vi 

adspurgte kom med de samme svar, og vi blev bevidste om at det nok også ville være nogenlunde de 

samme svar vi fik jo flere vi spurgte. Vi hæfter os ved Kvale og Brinkmanns afsnit omkring loven om 

faldende udbytte:   

”I almindelige interviewundersøgelser er antallet typisk 15 +/- 10. dette antal skyldes en kombination 

af den tid og de ressourcer, undersøgelsen råder over, og loven om faldende udbytte (et øget antal 

respondenter vil ud over et vist punkt resultere i mindre og mindre ny viden).” (Kvale, S. & Brinkmann, 

S., 2014, s. 167)  
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Så det vil sige, at trods den lave mængde af antal spurgte mennesker, kan man alligevel bruge dataen 

til noget, på grund af loven om faldende udbytte. Det skal forstås således, at et øget antal af spurgte 

mennesker i længden kun vil resultere i mindre og mindre ny information. Samtidig ser vi, at der er en 

væsentlig gruppering af observationer i diagrammet, hvilket vil sige at der herskede en overordnet 

enighed blandt respondenterne. Denne enighed, som allerede så tydeligt kan ses formet i vores 

undersøgelse, peger i retning af hvor spørgeskemaet havde endt, hvis der havde været et større antal 

af undersøgte.  

Andet design forslag: 

Da vores første designforslag ikke var fyldestgørende, vendte vi tilbage til vision og designfasen, som 

set fra figur 14.3 i afsnittet om Iterativ Designproces. Først og fremmest udviklede vi vores design på 

grundlag af teori om æstetik. Derudover fik vi på baggrund af spørgeskemaet om observationer fra 

Hedehusene Station, udvundet nogle retningslinjer, som vi fandt inspiration hos til at udvikle et nyt 

designforslag.  

Med vores nye design er der to punkter i TRIN-modellen som har ændret sig:  

Teknologiens artefakter 

3 matte rør af plexiglas, ledning, LED pærer, viden. 

Modeller af teknologier 

Ud fra vores nye erfaringer og iterationer har vi lavet en ny model i form af tre dimensionelle grafisk 

visualisering.   
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Analyse og Evaluering af andet designforslag: 

I det andet udkast til et designforslag prøvede vi at fokuserer på de æstetiske egenskaber, elegant, 

simple, moderne og balanceret, da det var de egenskaber som blev valgt af de fleste. Den æstetiske 

egenskab, balanceret, kan i modellen ses ved at kigge på plexiglas rørende, som snoes symmetrisk 

rundt om hinanden med samme afstand mellem hvert rør. Ved at der er symmetri i vores 

lysinstallation, vil vi gøre det nemmer at se de elegante og simple æstetiske egenskaber. Som det er 

blevet nævnt i lysteknologi afsnittet, vil vi gerne bruge LED som lyskilde. Det er en nyere lysteknologi, 

som giver en moderne historisk æstetisk egenskab, ved kombination af andre elementer i 

lysinstallationen.  

I teoriafsnittet er det vist, at en æstetisk oplevelse, ikke nødvendigvis afhænger af mængden af 

æstetiske egenskaber. Alene at øge intensiteten af de æstetiske egenskaber, kan potentielt øge 

chancen for at have en æstetisk erfaring. Med intensiveringen af de æstetiske egenskaber er der en 

større chance for at folk lægger mærke til dem. 

Selve designet skulle fremstilles ved at sno tre rør rundt om hinanden. Tre rør som skulle bestå af en 

form for plastik, med hensigt om at have en mat belysning. Inde i rørene vil der være en LED kæde, 

som vil give den nødvendige belysning. Det kommer til at være en lysinstallation, som samarbejder 

med eksisterende lamper på stationen. Rørene skulle igen monteres samme sted, som vi så i det 

første designforslag. Det skal monteres mellem de to eksisterende lysinstallationer, på baggrund af 

samme logik som det første udkast. Samme logik, da intet er ændret på Hedehusene Station siden 

sidste iteration. Det er nemlig mellem de to eksisterende lysinstallationer, at der er størst mangel på 

lys. 

De æstetiske egenskaber vi i første omgang prøvede at skabe vores design ud fra var: Enhed, flot, 

elegant, balanceret og levende. Vi mener selv at have bevaret dem i dette design og endda 

intensiveret dem. Det betyder at vi i højere grad er tilbøjelige til at have en æstetisk oplevelse og 

derfor vil andre mennesker også være det. Som udgangspunkt bestod vores design af hvidt lys på 

baggrund af empirien om lysets påvirkning på mennesker. Denne model har et blåt lys for at 

fremhæve flere æstetiske egenskaber. Man kan arbejde med forskelligt farvet lys og tilmed 

farveskiftende lys, alt efter formålet med installationen. 

I forhold til den iterative process vil de altid være muligt at forbedre sit design. I vores projekt ville 

formålet være at finde den præcise balance mellem den æstetiske oplevelse og velvære. 
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Diskussion 

Bør vi prioriterer lysinstallationer som vores? Og hvilket samfund er det vi får med sådan 

lysinstallationer?  

 

Lysinstallationer findes i mange former og afskygninger. De er en nødvendighed for, at vi kan 

navigerer på steder og på tidspunkter hvor naturligt lys ikke bidrager. Kunstig belysning er altid en 

installation i en eller anden form og det er også et design. Lyset på togstationer har til formål at lyse 

stedet op på den pågældende station. Lysinstallationen afhænger af forholdene på stationen. Hvis den 

f.eks. er indendørs, er der nogle andre behov end hvis den er udendørs, men begge steder er der 

behov for lys. Udendørs stationer har naturligt lys fra solen og månen og lysinstallationen fungere som 

et supplement til det. Stationen vil stadig synes mørkere om natten end en indendørs station der er 

oplyst 24 timer i døgnet. Lysinstallationer kommer vi altså ikke uden om. Men hvad med at gøre dem 

æstetiske? Tendenser i storbyer rundt omkring i verden peger i samme retning. Design og æstetik 

hænger i højere grad sammen. Storbyer er præget af turisme hvilket er godt for samfundets økonomi 

og derfor i statens interesse. For at imødekomme turisme bliver der lagt vægt på det æstetiske udtryk 

rundt omkring i byerne. Turister og borgere skal forundres, forbløffes og fornøjes. 

København er en stor turistby og det skal den blive ved med at være. København skal kunne leve op 

til storbyer rundt omkring i verdenen, så turisterne fortsat kommer hertil for at se den lille havfrue. For 

at byer kan opretholde det gode ry, er det ikke kun attraktioner og seværdigheder, der skal være af en 

vis kvalitet. Turen til og fra de steder skal også leve op til samme kvalitet. Man ser allerede at der er 

gjort mere ud af stationer længere inde i byen end stationer længere væk. Og stationer i storbyer med 

større økonomi virker nogen steder, som kæmpemæssige kunstinstallationer som for eksempel i 

HafenCity, som tidligere beskrevet i opgaven. Stationen bliver en seværdighed i sig selv og lokker 

endnu flere turister til. Byen udvider sig hele tiden og det er kun et spørgsmål om prioritering, i forhold 

til hvor pengene bliver brugt. Ældre ting kan også indeholde æstetiske egenskaber og der skal 

vurderes hvornår noget er værd at bevare. Men hvis stationen skal være funktionsdygtig, skal den 

som minimum holdes ved lige og i nogle tilfælde helt eller delvist rekonstrueres. Når man snakker om 

togstationer, er det ofte de stationer, som er blevet økonomisk prioriteret, der i dag står som 

eksempler, på æstetiske designs til værdsættelse. Hovedbanegården har altid været et knudepunkt i 

Københavns infrastruktur. Designet er inspireret af de 2 foregående hovedbaner med de ikoniske 

træbuekonstruktioner i loftet og er præget af tidens midler, hvor de fremtrædende materialer er 

mursten, skifer og granit, med et væld af dekorationsdetaljer. Designet har stået forholdsvis uændret 

siden dets opførsel i 1911, men er løbende vedligeholdt og optimeret i forhold til samfundet og dets 

teknologiske udvikling, i form af butikker, elektricitet og billetautomater.  

Stationer som Hedehusene har ikke haft samme prioritering og står slet ikke lige så stærkt i en 

æstetisk fremstilling, for tiden den er blevet opført i. Derfor er der større behov for en renovering eller 
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en foretagelse af nogle æstetiske tiltag, for at gøre stationen mere populær og indflydelsesrig. Hvis 

alle stationers design blev moderniseret, i en grad som passede til stationen, ville landet som helhed 

have et stærkere indtryk. Det ville skabe et billede af velstand og velvære.  

 

“Og den anden tilgang det er sådan en social tilgang der siger jamen hvis man installerer nyt lys i et 

boligområde f. eks. så har folk også sådan en oplevelse af at der bliver gjort noget for dem, altså at vi 

er noget, så derfor begynder der at være sådan en fællesskabsfølelse og det er den 

fællesskabsfølelse og uformelle overvågning som folk ligesom har fordi nu er der jo blevet gjort noget 

så skal vi sikre os at de der ikke ødelægger det dernede. Og det er den fællesskabsfølelse som faktisk 

er med til at sænke kriminaliteten.” (Interview med Mikkel Bille)  

 

Som lektor Mikkel Bille har undersøgt i nogle af sine studier, viser det sig at fællesskabsfølelsen bliver 

forstærket, i de områder der bliver gjort noget for. Det at der bliver gjort nogle tiltag i ens område, 

styrker fællesskabet da de har noget nyt at værne om og det styrker velvære. Derudover har man 

også fundet ud af at den fællesskabsfølelse sænker kriminaliteten i det område hvilke fremmer 

velvære i endnu højere grad.  

Et andet perspektiv er, at det ville blive mere attraktivt at rejse med offentlig transport. Det ville det 

fordi det bliver mere interessant, da borgere potentielt ville være tilbøjelig til at gøre det for 

oplevelsens skyld. Andre borger der har brugt undskyldninger som at det er kedeligt eller status 

nedværdigende, kan ikke længere bruge undskyldningerne i samme grad. Det betyder at flere 

potentielt vil benytte sig af offentlig transport. Det har en række klimatiske fordele, da færre folk ville 

bruge privat transport som f.eks. forurenende biler. Det kunne potentielt resultere i mindre CO2 og et 

bedre klima. Mindre forurening har også en effekt på borgers sundhed. Derfor bør byer i høj grad 

forsøge at gøre offentlig transport attraktivt, med den bedst mulige oplevelse på alle parameter, 

herunder også det æstetiske udtryk. 

Togstationer er dybt implementeret, højt prioriteret og meget anvendt af mange mennesker fra både 

ind- og udlandet. Vi mener at æstetiske lysinstallationer bør prioriteres, da der alligevel skal være 

nogle kunstige lyskilder på alle stationer. Derfor er det oplagt at sætte et æstetisk præg, ved at 

kombinerer de to ting. Vi ville potentielt få et samfund med en højere grad af fornøjelse, 

eftertænksomhed og værdsættelse. Samfundet ville potentielt være præget af mindre kriminalitet og 

CO2 udledning. Samfundet ville derfor fremstå stærkere, hvilket potentielt kan have positive psykiske 

fordele for samfundets borgere, såvel som turister.  

 



 

 

41 

Konklusion 

I vores projekt har vi arbejdet med at designe en æstetisk lysinstallation, der potentielt skulle være i 

stand til at give brugerne en æstetisk oplevelse og potentielt fremme velvære. Ud fra feltarbejde, 

observationer og interviews på Hedehusene station, fandt vi ud af at stationen havde et ubehageligt 

udtryk på baggrund af manglende vedligeholdelse og manglede belysning en stor del af døgnet. Der 

er ikke gjort meget ud af det æstetiske udtryk. Der er behov for en lysinstallation som optimerer 

stationen og brugernes oplevelse. Design findes overalt og det er knyttet til et behov. Design er 

forandring og kræver kreativitet og nytænkning. Design er også en proces, der starter som en ide og 

derefter bearbejdes den ide til et produkt. Design er afhængig af en evaluerings cyklus også kaldet 

den iterative proces, for at opfylde behovet tilstrækkeligt. Vi har været igennem denne proces gennem 

hele projektet og er det på sin vis stadigvæk.  

LED lys er en lysdiode som virker ved at man tilfører strøm til den ene tilledning, anoden til den anden 

elektriske tilledning, katoden. Forholdene skaber en elektrisk spænding som udgiver lys. LED pære er 

bedre til at gengive farvet lys og er økonomisk fordelagtige, i forhold til andre lysteknologier. På 

baggrund af denne viden kan vi konkludere, at LED er den lysteknologi som passer bedst til vores 

design.  

Ud fra teorien om æstetik, fandt vi ud af at æstetik er subjektivt og det at have en æstetisk oplevelse 

afhænger af det enkelte individ. I forhold til den indholdsorienterede tilgang, kan vi konkludere at man 

har en æstetisk oplevelse, hvis man retter sin opmærksomhed imod æstetiske egenskaber i et værk. 

Derfor har vi skabt et designforslag, med henblik på at den skulle indeholde nogle æstetiske 

egenskaber. Vi kan konkludere ud fra vores egen erfaring, at designet indeholdte nogle af de 

æstetiske egenskaber vi havde håbet. Nogle af de egenskaber blev bakket op af brugere på 

Hedehusene station i vores spørgeskema. 

Lys påvirker mennesker og kan skabe og fjerne fokus fra forskellige ting. Det har betydning for vores 

velvære og velbefindende og mangel på lys kan give anledning til depressioner og stress. Kunstig 

belysning er en vigtig faktor og forudsætning for vores trivsel og lys kan være stemningsskabende. 

Derfor har vi valgt lys som en central del af vores design. 

Ved at kombinere disse data har vi skabt et design forslag med formål at løse vores problemstilling. 

Ved at have en fysisk model er det muligt at evaluere og analysere. Vi fandt ud af at de æstetiske 

egenskaber kunne forstærkes, så designet blev endnu mere fyldestgørende. Spørgeskemaet er ikke 

omfattende nok til at konkludere ud fra. Vi burde have foretaget nogle længere, mere dybdegående 

kvalitative interviews. Vores designproces har gjort det muligt for os at konstruere et designforslag 

som vi kunne arbejde og evaluere på ud fra vores viden. For at vores design opfylder behovet bedst 

muligt kunne vi blive ved med at iterere og skabe nye design forslag. Design forslag som besidder 

endnu flere æstetiske egenskaber, eller har lige nøjagtig den rette mængde æstetiske egenskaber, til 

at chancen for en æstetisk oplevelse er størst. Vi kunne også arbejde med at intensivere de æstetiske 
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egenskaber endnu mere, alt dette ved at gennemgå den iterative process og foretage interviews. 

Lysinstallationer som vores bør prioriteres da de har en række positive konsekvenser. 
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