
 

 

Interaktiv Installation i Byrum 

Humanistisk-Teknologi 

2. Semester. 

 

 
 

 

Gruppens medlemmer: 

Emilie Rahbek Neess, Julie Egbo, Sif Sylvester Bang 



S2024791715 

2 

Semesterprojekt 
2. semester - forår 2020 

  

 

  

Eksamensgruppenr.: S2024791715 

  

Projekt(arbejds)titel:  Interaktiv installation i byrum 

  

Gruppens medlemmer: 

Emilie Rahbek Neess 

Julie Egbo 

Sif Sylvester Bang 

Vejleder: Majken Toftager Larsen 

Hold: Humanistisk-Teknologi B 

Dato: 02/06-2020 

  

  

 

 

Anslag: 70.374 

 

 



S2024791715 

3 

Abstract 

This project focuses on the possibility and process of creating an interactive light installation in 

Folehavekvarteret, an area of Copenhagen where there is already a focus on creating better 

lighting. 

The project focuses on the technological aspects of creating an interactive installation, as well as 

the process of creating the design itself. The focal point has been creating an installation that not 

only creates a meeting point for the residents but gives them a feeling of security and safety as 

well. We have incorporated the TRIN-model in order to get a closer look at the technological 

aspects of the design. In order to understand the link between light and the feeling of security and 

safety, we have included Bille’s study of “Homely Atmospheres and Lighting Technologies in 

Denmark”. To further discuss the possibility of installing our design of an interactive light 

installation, we discuss the technical aspects of the installation up against the experiential aspects 

in terms of safety and security. 
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1. Indledning 

Under dette semesterprojekt ønsker vi at skabe en interaktiv lysinstallation i et boligområde. 

Lysinstallationen skal være med til at skabe tryghed. 

Placeringen af vores lysinstallation har vi valgt ud fra Københavns områdefornyelser. Dette har 

vi gjort, da det har været svært for os, pga. Covid-19 pandemien selv at finde et område. Hvis vi 

skulle ud og vælge et område ud fra observation eller andre metoder, ville det ikke være 

repræsentativt, da der ikke er den normale folkemængde til stede. 

Derudover har vi valgt Københavns områdefornyelser, da de fokuserer på nuværende sociale og 

fysiske problemer, som kan forbedres. Nogle af disse problemer kan være de pejlemærker, som 

Områdefornyelsen har med i deres kvarterplan om Folehavekvarteret (se billede på side 7). 

Derudover har de nogle sociale og fysiske indsatser, som er med til at løfte udsatte boligområder.  

Vi har valgt at arbejde med et udsat boligområde, da vi ønsker at arbejde med en 

områdefornyelse. De forskellige områdefornyelser har oftest et fokus på udsatte boligområder. 

Områdefornyelser løfter bl.a. udsatte boligområder vha. tryghedsskabende initiativer. Vi vil, i 

dette projekt, gøre brug af områdefornyelsens belysningsplaner for Folehavekvarteret og bygge 

videre på dem. 

Vi valgte også området ud fra en tur, som vi gik i hele Folehavekvarteret. Inde ved alle de 

almene boligbyggerier synes vi ikke, at vi kunne se større forsamlingssteder, der var helt 

ubelyste. Da vi kom til Vigerslevparken åbnede mulighederne sig op, da det var et større 

forsamlingssted med en masse brugere. På baggrund af de allerede nævnte argumenter, har vi 

valgt at placere vores lysinstallation i Vigerslevparken, som ligger i Folehavekvarteret i Valby. 
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2. Problemfelt 

Vores vision er at skabe en lysinstallation, som gør det trygt at passere i de mørke timer og i 

nattelivet. Vi ville derfor finde en vej eller sti, der ikke alene mangler tilstrækkelig belysning, 

men også bliver hyppigt benyttet af områdets beboere. Disse to fokuspunkter har spillet en stor 

rolle i vores valg af område. 

Vigerslevparken forbinder vejene Vigerslev Allé og Landlystvej. Det er derfor optimalt for 

fodgængere og cyklister at passere gennem parken, i stedet for at gå og cykle ude på 

Hvidovrevej, som er en stor og trafikeret vej. 

Nedenunder kan man, på billedet til venstre, se hele Folehavekvarteret og Vigerslevparken, som 

er det store grønne område i billedet. På billedet til højre kan man se, hvor henne i 

Københavnsområdet, Vigerslevparken er placeret (parken er markeret med en rød pin). 

 

 

(Billedet til venstre er taget fra Københavns Kommunes kvarterplan, for Folehavekvarteret. 

Billedet til højre er taget fra Google Maps). 

 

Vi ønsker, at vores lysinstallation skal være interaktiv, dvs. at den skal være udstyret med 

afstandssensorer, der skal reagere på, at mennesker går forbi lysinstallationen. Vores installation 

kommer til at være stolper, som står med mellemrum langs siderne af stien. Vi ser gerne, at lyset 

skal skifte farve eller blive mere intens, når mennesker passerer lysinstallationen. Derved kan 

man også se på stolpernes farver, om der er andre på stien end en selv. Vi ville gerne have, at 

vores lysinstallation bliver koblet til det lys, som kommer fra vejen lidt derfra. Med dette kunne 
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lysinstallationen tænde, ligesom gadelamperne, når det bliver mørkt og slukke, når det igen 

bliver lyst. 

Vi er blevet inspireret af en interaktiv lysinstallation ved navn “Forest of light,” som Alexandra 

Instituttets Interactive Spaces Lab har implementeret i Vallensbæk, da den visuelt ligner det, vi 

har forestillet os med vores installation. Derudover er “Forest of light” også udstyret med 

sensorer, der reagerer på bevægelse, ligesom vi ønsker at have i vores egen lysinstallation. 

 

 

(Disse billeder er taget fra Interactive Spaces Labs egen hjemmeside). 

 

Vores installation vil vi, som sagt, indføre for at skabe tryghed, men også for skabe et sted, der 

kan drage borgere til. Vores målgruppe er primært de unge og voksne beboere i Folehaven, som 

er udenfor, når det er mørkt og som omgås i det valgte område. Dog mener vi ikke, at denne 

målgruppe forhindrer os, da de alle har samme primære interesse, nemlig at øge trygheden. 

Undervejs i projektet vil vi argumentere for forbindelsen mellem lys og tryghed, da det fylder 

meget i vores projekt. Derudover vil vi specificere udseendet på vores design og hvordan det 

teknisk hænger sammen. Vi vil derfor stræbe efter at arbejde iterativt med udviklingen af vores 

installation. Derudover vil vores teori ligge hos det tekniske, så vi kan finde ud af, hvordan en 

afstandssensorer virker og arbejder som helhed. Vores hovedfokuspunkt vil være det tekniske i 

lysinstallationen. 

Vi har valgt Folehavekvarteret, da trygheden er et primært fokuspunkt ifølge deres kvarterplan 

og områdefornyelse. I Folehavekvarterets kvarterplan, står der f.eks. om Vigerslevparken: 

“Efter mørkets frembrud oplever flere parken som mørk og utryg, da den ikke er oplyst 

og kun har få skilte at orientere sig efter.” 

(Københavns Kommune, 2018; 26). 
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”Vi drømmer om, at Vigerslevparken bliver en dejlig oase i byen med vilde planter og et 

sted, der er hyggeligt at færdes på alle tider af døgnet.” 

(Københavns Kommune, 2018; 27). 

Områdefornyelsen har lavet seks pejlemærker for kvarteret, som skal være med til, at 

Folehavekvarteret kommer op på samme niveau, som København. Dette skal ske inden 2030. 

 

(Dette billede er taget fra Københavns Kommunes kvarterplan, for Folehavekvarteret). 

 

Disse pejlemærker er de kerneproblematikker, der er i området. Her kan vi se, at øget tryghed er 

næst-højest på listen over, hvad der skal forbedres. 

For at områdefornyelsen kan komme i mål med dette pejlemærke, skal der ske fysiske 

forandringer, som kan have indflydelse på utrygheden. 

“... hvordan stærke relationer og beboers handlekraft i fællesskaber kan medvirke til en 

øget oplevet tryghed i kvarteret. For eksempel handler det om bedre belysning, beskæring 

af buske eller nedlæggelse af hegn.” 

(Københavns Kommune, 2018; 40). 

Det som områdefornyelsen bl.a. vil i Folehavekvarteret er at gøre det til et mere trygt område, 

både for beboerne generelt, men også til at færdes i. Nogle af de planer, som områdefornyelsen 

har ift. bedre belysning, skriver de bl.a. om i deres kvarterplan: 

“Ny indretning af de eksisterende byrum og mødesteder, og udviklingen af nye byrum kan 

udgøre lokale destinationer. Det er af afgørende værdi for det lokale byliv, for tryghed og 

for måden et kvarter fremstår og italesættes på.” 

(Københavns Kommune, 2018; 23). 
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Her vil områdefornyelsen lave en ny “indretning”. Dette kan bl.a. også være i form af belysning. 

 

Foruden områdefornyelserne, har vi valgt at gøre brug af København Kommunes årlige 

tryghedsundersøgelse, her den fra 2019. Københavns Kommune beskriver undersøgelsen 

således: 

“Københavns årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i forskellige aspekter af 

københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede politianmeldelser for borgervendt 

kriminalitet og udvalgte kriminalitetstyper” 

(Københavns Kommune, 2019; 4). 

Undersøgelsen, som er opdelt i områder, er baseret på spørgeskemaer sendt ud til borgerne. Her 

undersøges udviklingen i tryghedsfølelsen hos borgerne med start i 2009. Foruden statistikker på 

hvor mange, der føler sig utrygge i de forskellige områder, udspecificerer den også, hvilke 

områder, der skaber mest utryghed for beboerne (Københavns Kommune, 2019). Det er primært 

dette, vi har gjort brug af i forbindelse med vores valg af område til vores installation. 

Et interaktivt belysningsdesign kan være en god strategi for tryghedsskabende indsatser. Dette 

kan det bl.a. være fordi mange ikke føler sig trygge, når det er mørkt. 

“Efter mørkets frembrud er gadebelysning helt afgørende for, hvor trygge borgerne føler 

sig, når de går rundt i byens gader.” 

(Haslund, 2009). 

Derudover kan en interaktiv lysinstallation være med til at skabe noget andet liv i byrummet, end 

almindeligt belysning skaber, da farvers symbolik kan få bestemte følelser frem i os. 

Eksempelvis kan farven blå symbolisere tillid og stabilitet (Schjølberg, 2016). 
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3. Problemformulering 

Vi har valgt at lave en problemformuleringen, der lyder således: 

Hvilke virkemidler kan man arbejde med for at skabe tryghedsskabende belysningsdesign 

i boligområdet Folehaven? 

3.1 Arbejdsspørgsmål 

For at hjælpe med at besvare vores problemformulering, har vi udtænkt en række 

arbejdsspørgsmål. Formålet med arbejdsspørgsmålene er at opdele problemformuleringen i 

underemner, samt at uddybe besvarelsen med relevant supplerende information. 

Vores arbejdsspørgsmål lyder således: 

 

Arbejdsspørgsmål 1: 

Hvordan konstrueres interaktive elementer i en lysinstallation? Og hvordan virker de i 

vores design? Hvordan kan det understøttes af tekniske virkemidler? 

Vi har valgt at komme ind på ovenstående, da vores hovedfokuspunkt er de tekniske aspekter 

ved lysinstallationen. Derudover vil vi bruge arbejdsspørgsmålet til at koble projektet til den 

primære dimension, nemlig Teknologiske Systemer og Artefakter og derved få indsigt i, hvordan 

en lysinstallation og alle dens indre teknologier fungerer på den tekniske plan. Derudover vil vi 

komme ind på de utilsigtede effekter, en interaktiv lysinstallation kan have. 

 

Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvordan kan lys fremme følelsen af tryghed, og hvordan kan det fremme 

brugeroplevelsen i et bestemt byrum? 

Dette arbejdsspørgsmål fokuserer på vores sekundære fokuspunkt i vores projekt, nemlig 

tryghed. Vi ønsker her at gå i dybden med aktørerne, såsom Folehavens beboere og 

Områdefornyelsen, som vi vil arbejde med vha. Folehavekvarterets kvarterplan og Københavns 

Kommunes årlige tryghedsundersøgelse fra 2019. Dette vil hjælpe os med at designe et produkt, 

som har en betryggende effekt på flest mulige brugere. 

Arbejdsspørgsmål 3: 
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Hvilke elementer skal inddrages i en interaktiv installation for at gøre den tiltrækkende 

og tryghedsskabende? Og hvordan virker det i praksis? 

Vi har haft kontakt med en aktør, som specialiserer sig indenfor interaktionsdesign. Her vil vi 

benytte os af hans viden indenfor interaktive installationer for at finde ud af, hvad der skal til for 

at drage beboerne i området til parken. 

 

3.2 Semesterbindingen 

Dette semesterprojekt er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter. Projektet 

indløses i denne dimension ved, at vi bl.a. arbejder med de teknologiske artefakter og systemer, 

der er i en interaktiv lysinstallation. Vi arbejder ydermere med, hvordan man sammensætter de 

forskellige dele i lysinstallationen, så vi får et mere dybdegående indblik i dens opbygning. 

Derudover vil vi også inddrage de to andre dimensioner fra HumTeks basisuddannelse. Dette er 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund, samt Design og Konstruktion. 

 

Design og Konstruktion hjælper os med den iterative designproces og fremstillingen af vores 

designløsning. Denne dimension er ikke den primære, som vi vil gøre brug af, men den er en stor 

del af vores opgave, da den er med til at indramme vores design. 

 

I dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund vil vi kun gøre brug af relevante metoder, 

som vi vil bruge til understøttelse af vores endelige design. Det vil sige, at der med denne 

dimension udelukkende er fokus på metoder, som også er med til at skabe en forståelse af 

Folehavekvarteret som område. Vi vil gøre brug af metoder som observation, interview og 

Tryghedsundersøgelsen. 
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4. Begrebsafklaring 

Områdefornyelse: 

En områdefornyelse er en gruppe af mennesker, som er i tæt samarbejde med områdets 

beboere og områdets forskellige aktører. En områdefornyelse er til for at kunne skabe 

helhedsorienterede fysiske forandringer. Disse fysiske forandringer skal også være med 

til at skabe nye sociale effekter. Områdefornyelsens projektperiode foregår over fem år 

(Københavns Kommune 2018). 

Den områdefornyelse, som vi har fokus på i dette projekt, er Folehavekvarterets. 

 

Kvarterplan: 

De mål som Områdefornyelsen sætter sig sammen med områdets beboere og aktører, går 

videre til Københavns Kommune. Det er nu kommunen, der står for at lave en 

kvarterplan, sammen med beboerne og aktørerne. 

I kvarterplanen er der bl.a. beskrevet, hvor mange penge, der skal bruges på hvert projekt. 

Når kvarterplanen er blevet færdig, skal den godkendes, både lokalt og politisk. 

Når godkendelsen er gået igennem, fungerer kvarterplanen som en oversigt over 

Områdefornyelsens projekter, som skal være færdig inden for de fem år, som er deres 

projektperiode (Københavns Kommune 2018). 

Den kvarterplan, som vi har fokus på i dette projekt, er Folehavekvarterets. 

 

LED: 

Light Emitting Diode også kaldet en lysdiode (Vestergård, 2012). Vi kalder det både for 

en lysdiode og en LED diode. 

Dette er vigtigt at pointere, da der både er noget der hedder en LED pære og en LED 

diode. Disse to ting er vidt forskellige. 
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5. Afgrænsning 

Ud fra Tryghedsundersøgelsen ses det tydeligt, at kriminalitet spiller en stor rolle i forhold til 

beboernes tryghed. Vi har dog valgt ikke at undersøge midler for nedsættelsen af utryghed i 

forbindelse med kriminalitet, ej heller fokusere på at mindske mængden af kriminalitet i 

området. Vores fokus holdes på den interaktive installations tekniske aspekter, samt brugen af 

lys som tryghedsskabende faktor. 

 

Derudover har vi valgt at afgrænse programmeringen af lysinstallationen. Da campus har været 

lukket, har vi ikke kunne få den vejledning, der har været nødvendig for at skabe en så 

kompliceret kodning. Vi vælger derfor udelukkende at kigge på de simple aspekter af kodningen, 

eksempelvis at få en LED til at tænde, når en sensor opfanger bevægelse, og ikke på den 

yderligere kodning, som går ud over det, vi har haft i TSA kurset på første semester. 

 

6. Metode 

Da vi ønsker at skabe et mere attraktivt og trygt område, vil vi stræbe efter at inddrage de 

borgere, der kan få glæde af området. Vi har derfor valgt at benytte os af resultaterne fra 

Københavns Kommunes årlige Tryghedsundersøgelse. 

Ved at benytte os af den allerede besvarede undersøgelse, sikrer vi, at borgerne modtager et 

professionelt og gennemtænkt spørgeskema, hvor mange beboere i forskellige samfunds- og 

aldersgrupper bliver adspurgt. 

 

6.1 Designprocessen 

I designet af en lysinstallation, som både skal virke tiltrækkende og tryghedsskabende, er der 

mange værdier, der skal inddrages. Som tidligere nævnt spiller eksempelvis farve, intensitet, 

placering og modtagelse fra beboerne en stor rolle, når det kommer til projektets succes. Det er 

derfor vigtigt at skabe en struktureret designproces, der både inddrager vigtige elementer og 

aktørerne. Selve processen har vi valgt at dele op i tre faser, med formål at overskueliggøre 

processen, samt give en tydelig og slavisk handlingsplan: 
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1. Observation og analyse af området. 

2. Behov og input fra aktører. 

3. Design og udvikling af lysinstallationen. 

 

Fase 1: 

Som tidligere nævnt valgte vi området ud fra en observation af Folehavekvarteret. Stien bliver 

brugt i både dagslys og mørke og er udsmykket med bænke, der inviterer beboerne til at opholde 

sig der. Dog er stien slet ikke belyst, og gadelamperne fra hovedvejene når ikke ind til stien, da 

træer og buskads dækker for det. 

I forbindelse med valg af område, kan en mørkeanalyse foretages. Denne udpeger steder med 

mangelfuldt lys, blændende lys, stor kontrast mellem lys og mørke, osv. (Udlændinge-, 

Integrations- og Boligministeriet, u.å.; 6). 

Således afsluttes første fase af processen. 

 

Fase 2: 

Idet vores projektets fokus bl.a. er at øge trygheden hos beboerne, er det både relevant og vigtigt 

at få deres input. Beboerne kan først og fremmest inddrages ved deltagelse i en 

tryghedsundersøgelse, hvor de, uden kendskab til projektet, præsenterer deres oplevelser og 

holdninger til utryghed i området. Resultaterne heraf kan derefter sammenlignes med 

mørkeanalysen for at sikre, at område og vision lever op til beboernes egne behov. 

Til selve idéerne og designet af lysinstallationen, skal borgernes input også tages i betragtning. I 

den forbindelse er det relevant at undersøge forskellige metoder til borgerinddragelse. Der er 

mange forskellige muligheder, alt efter antallet af deltagere og formål med inddragelsen. I dette 

tilfælde vil udviklingsrum, caféseminarer eller workshops være en god mulighed. Alle disse kan 

inkludere enkelte til mange deltagere, og fokuset er på indsamling og udvikling af viden og idéer 

(Teknologirådet, u.å.). Ved at give deres input, vil borgerne føle sig mere inkluderede, og dette 

vil bidrage til ejerskabsværdien (se afsnit 5.4). 

Udover borgerne er det vigtigt at inddrage de relevante aktører i processen. Kommunerne har 

ofte retningslinjer, der skal følges, når det kommer til installeringen af installationer og lys. 

Derudover er det vigtigt at lave aftaler i forhold til driften. I projekter som dette, er det vigtigt, at 

nogle er ansvarlige for driften af lysinstallationen, hvis der skulle opstå problemer. 
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Sidst skal eksperter indenfor lys og interaktive projekter inddrages, så de kan udpege 

muligheder, styrker og svagheder ved de idéer, der fremlægges (Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriet, u.å.; 10-13). 

Når dette er gjort, kan projektet fortsætte til tredje fase. 

 

Fase 3: 

Sidste fase består af udvikling af designidéerne og lysinstallationen i sig selv. 

Beboernes idéer sammenlignes og holdes op imod eksperternes input. På baggrund af dette og 

lysinstallationens placering, kan selve designet udvikles og installeres. De borgere, der har 

bidraget til idéerne, kan afslutningsvist evaluere lysinstallationen, og nødvendige tiltag kan tages 

på baggrund af dette. 

Grundigt gennemarbejdning af alle faserne og samarbejde mellem alle aktører kan sikre, at 

lysinstallationen bliver realiseret og bidrager positivt til byrummet. 

Således afsluttes designprocessen. 

 

6.2 Observation 

Vi har valgt at benytte os af metoden observation for at kunne få et indblik i, hvilken rolle 

Vigerslevparken og stien i sig selv spiller i Folehavekvarteret. Vi ønskede at se, hvor mange, der 

benyttede sig af stien både om dagen og om aftenen. 

Under vores observation har vi brugt metoden som den totale observatør. Med dette menes der, 

at vi ikke interagerede med nogle af dem, vi observerede. Samtidigt vidste dem, som vi 

observerede heller ikke, at de bliver observeret. Med den totale observatør er der kun fokus på 

observation. 

Dette afsnit om observation er inspireret af teksten Feltroller of feltrelationer. Deltagende 

observation: Introduktion til en forskningsmetodik (s. 99-130). Skrevet af Kristiansen, S., 

Krogstrup, K. (1999). 
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Den 27. og 28. marts besøgte vi Vigerslevparken. Vi lavede to observationer, en om dagen og en 

om aftenen. Vores ønske var at observere området både i dagslys og i mørke. 

På trods af omstændighederne med Covid-19, blev stien benyttet af mange mennesker om dagen. 

Fodgængere og cyklister, familier og vennegrupper, der spillede fodbold opholdte sig i Parken. 

Vi var i parken og på stien i ca. én time fra kl. 13:30. 

 

D. 28. marts besøgte vi parken i mørket, fra kl. 19:00 – 19:30. I løbet af denne halve time, 

passerede 18 mennesker os på stien. Disse var primært hundeluftere eller par. 

Lyset fra hovedvejene nåede ikke stien, og der var derfor næsten fuldstændig mørkt, med 

undtagelse af et enkelt hus, hvis lys nåede stiens begyndelse. 

 

Vi valgte bl.a. denne sti (se bilag 2), da vi oplevede, at manglen på lys skabte utryghed. Da vi 

ikke interagerede med brugerne på stien, for at fastholde rollen som den totale observatør, er det 

vores egen følelse af utryghed, vi har taget udgangspunkt i. Vi observerede, at stien stadig bliver 

benyttet i mørke og ser det derfor som en relevant placering for vores lysinstallation. 

 

6.3 Interview med Tobias Ebsen 

Vi har lavet et telefoninterview med Tobias Ebsen, som arbejder for firmaet Yoke. Dette 

interview fandt sted d. 26 maj og varede omkring 20 minutter. 

Formålet med dette interview var at få en dybere forståelse for det tekniske i en interaktiv 

lysinstallation. Derudover kunne vi, igennem dette interview, få ekspertviden indenfor det 

interaktive felt. Vi ville gerne spørge Tobias om den interaktive installation, “The Wave”, som 

har stået ude på Ophelia Plads, i København, over adskillige gange. Dette skyldes, at vi blev 

misinformeret om, at Tobias havde viden om “The Wave” og havde været med til udviklingen af 

projektet. 

Eftersom at Tobias ikke rigtig kender til “The Wave”, begyndte vi at snakke mere om Yokes 

installationer om hans tanker omkring dem. 

Da det ikke har været muligt at mødes med Tobias, har vi derfor lavet et interview med ham, 

over telefonen. Vi startede ud med at lave en interviewguide. Disse spørgsmål er meget konkrete 

og har fokus på det tekniske, samt designprocessen. 
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“En interviewguide er et script, der strukturerer interviewforløbet mere eller mindre 

stramt. Guiden kan enten indeholde nogle emner, der skal dækkes, eller være en 

detaljeret rækkefølge af omhyggeligt formulerede spørgsmål.” 

(Kvale, et al., 2009; 151). 

Spørgsmålene som vi havde lavet til Tobias, var med henblik på at få et overordnet overblik over 

hvem han var og hvilken rolle han havde spillet i udviklingen af den interaktive lysinstallationen. 

Derudover skulle spørgsmålene også give os mere viden om det tekniske (udviklingen) og de 

efterfølgende effekter af installeringen (se interviewguiden i bilag 3). 

 

7. Empiri 

7.1 Interview med Tobias Ebsen 

Under interviewet fandt vi ud af, at Tobias ikke havde været med til at designe “The Wave”, men 

kendte nogle af dem, som har designet den. Han har bidraget til ”The Wave” med lidt af det 

tekniske og en smule af programmeringen. 

Vertigo, som er det firma, der har lavet “The Wave,” brugte nogle af Tobias' komponenter, som 

han har lavet til Yokes egne installationer. 

Noget af det som Vertigo har genbrugt i “The Wave,” er f.eks. en kontrolenhed, som gør, at man 

kan styre LED’erne individuelt. Denne kontrolenhed lavede Tobias til et helt andet projekt, men 

Vertigo valgte at inkorporere den i “The Wave”. 

Eftersom at Tobias ikke kendte mere til “The Wave” end han gjorde, blev interviewet meget 

spontant og det samme gjorde vores spørgsmål. Vi spurgte bl.a. om følgende: 

 

- Hvordan er jeres designproces? 

Yokes designproces kom meget an på deres kunde. I Yoke laver de installationerne på 

bestillinger. Yoke får nogle forskellige retningslinjer, som installationen skal leve op til. 

Hele designprocessen, kommer derfor meget an på, hvor frie tøjler, deres kunder giver dem. 

Når de går i gang med designprocessen, starter de med at tage udgangspunkt i placeringen af 

installationen. Her er det vigtigt at man forholder sig til omgivelserne og den stemning, som 

stedet i forvejen har. Yoke har f.eks. lavet en installation der hedder “Abbey Life”. Denne 
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installation skulle stå på klosteret i Esrum (Yoke A, 2018). Klosteret havde ikke mange 

virkemidler, som Yoke kunne arbejde med, og de havde heller ikke meget plads. Derfor måtte 

Yokes tilgang til designprocessen gå hen og blive meget abstrakt. 

Tobias nævnte, at det er vigtigt for dem, at installationerne ikke skal fortælle noget med ord, men 

i stedet med stemning og lys. 

 

- Har I oplevet nogle negative konsekvenser ved jeres installationer? 

Tobias mener ikke, at der har været nogle direkte negative konsekvenser eller udfordringer med 

deres installationer. Yoke går meget op i at formidle tingene på den rigtige måde, og der bliver 

derfor oftest taget rigtig godt imod deres forskellige installationer. 

Det eneste, der har været lidt af en udfordring, har været på nogle af de installationer, der har 

stået udenfor. Der har enkelte gange været hærværk, i form af graffiti, på enkelte af deres 

installationer. Det har derfor været vigtigt at installationerne består af modstandsdygtige 

materialer, så de ikke ligeså nemt kan gå i stykker. 

Her kom Tobias også ind på, at konteksten af installationen har meget at sige. Yoke har lavet 

nogle interaktive installationer, som har skulle udstilles på museer. På museer opfører folk sig 

ordentligt, og installationerne behøver derfor ikke være lige så modstandsdygtige, som hvis de 

skulle stå udenfor. 

 

- Hvad har I gjort for at promovere jeres installationer? 

Noget af det, som Yoke har gjort for at promovere deres installationer er, at de sender 

informationer og/eller pressemeddelelser ud på deres egen hjemmeside og til forskellige 

samarbejdspartnere, som de har haft igennem forløbet af udviklingen og installeringen af 

installationen. Derudover gør de også brug af åbningsarrangementer. Disse finder sted, hvor 

installationerne er placerede. 

De gør ikke brug af TV kanaler. Dette vil sige, at de ikke ringer til f.eks. TV2 eller DR for at 

promovere deres installationer igennem nyheder eller andre tv medier. 
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8. Områdefornyelsen, Kvarterplanen og Tryghedsundersøgelsen 

Vi har valgt at designe en interaktiv lysinstallation til Folehavekvarteret. For at udvælge et 

specifikt område, tog vi udgangspunkt i både Folehavekvarterets områdefornyelse, samt den 

årlige tryghedsundersøgelse, foretaget af Københavns Kommune. 

Vores mål var at finde et område, som generelt ses som utrygt. Vi vil derefter skabe en 

installation, som både er tiltrækkende for borgerne i området, samt skaber mere tryghed for 

områdets brugere. 

 

Som allerede nævnt, er området vi har valgt, en sti i Vigerslevparken i Folehavekvarteret. Ud fra 

Københavns områdefornyelser kan vi se, at der allerede er fokus på at øge trygheden i 

Folehavekvarteret. Dette kan skyldes, at “Nye tal fra Politiets Tryghedsindeks placerer 

Folehaven helt i bund i hovedstaden. Det sker, selv om der generelt er mindre kriminalitet end 

gennemsnittet i København” (Mølskov, 2015). Selvom artiklen er ældre, er det netop disse 

pointer, der fremhæves i kvarterplanen. 

 

Formanden for afdelingsbestyrelsen i 3B i Folehaven, Willy Sørensen, udtaler følgende om 

tryghedsproblemet i Folehaven: 

“Det er nemlig ikke bare kriminalitet, der giver utryghed. Han peger på, at en bedre 

belysning, som dog er på vej, og andre tryghedsskabende foranstaltninger, kan være en 

del af løsningen.” 

(Mølskov, 2015). 

Området er derfor optimalt for vores projekt, da der ikke kun er fokus på at øge trygheden, men 

specifikt at øge trygheden vha. bedre belysning. 

 

8.1 Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse - 2019 

I 2017 vedtog Københavns Kommune et tryghedspartnerskab med Folehaven. I 

tryghedsundersøgelsen beskrives et partnerskab således: 

”I Københavns Kommune har vi særligt fokus på de lokalområder, hvor der er behov for 

særlige, områdebaserede indsatser for at øge trygheden og mindske den borgerrettede 
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kriminalitet. Dette arbejde er bl.a. forankret i lokale partnerskaber, der inddrager 

borgere og lokale aktører i udviklingen af lokalområdet” 

(Københavns Kommune, 2019; 108). 

Undersøgelsen har til formål at finde ud af, hvor, hvornår og hvorfor borgerne i bestemte 

områder føler sig utrygge. I Folehaven blev 850 spørgeskemaer udsendt til beboerne. 199 

(svarende til 23%) af borgere besvarede og tilbagesendte spørgeskemaet, hvilket gør, at 

resultaterne er baseret på et lille antal borgere fra området, hvor der i alt bor 2186 personer 

(Københavns Kommune, 2019; 124-125). Vi har ikke mulighed for at få udspecificeret hvem der 

besvarer spørgeskemaerne, i forhold til eksempelvis alder, køn eller etnicitet. Vi vælger dog 

stadig at tage udgangspunkt i undersøgelsen, idet Københavns Kommune har valgt at se tallene 

som en pålidelig repræsentation af tryghedsfølelsen i området. Ligeledes ville vi ikke kunne få 

dette udspecificeret, hvis vi selv valgte at udsende spørgeskemaer, da de ville være anonyme. 

I undersøgelsen har 26% af borgerne svaret, at de føler sig utrygge i aften/nattetimerne. Selvom 

dette tal er faldet siden 2018, er tallet stadig væsentligt højere end gennemsnittet i hele 

København (se bilag 1). Derudover har 52% af borgerne i området svaret, at der er specifikke 

områder i nabolaget, hvor de føler sig særdeles utrygge ved at færdes. De nævner primært 

pladser/torve, samt på stier (Københavns Kommune, 2019; 124-125). 

Det er netop dette, der har medført, at vi har valgt en ikke-belyst sti i Vigerslevparken (se bilag 

2). 

 

8.2 Lys og tryghed 

I vores projekt har vi valgt at designe vores interaktive lysinstallation, så den på bedst mulig vis 

kan fremme trygheden hos borgerne i området. 

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd (DKR) spiller belysning en væsentlig rolle for både tryghed 

og forebyggelsen af kriminalitet. 

I Folehavekvarteret fortæller borgerne, at kriminalitet og bandekonflikter er med til at skabe 

utrygge områder i nabolaget (Københavns Kommune 2019; 125-126). Ifølge DKR mindskes 

kriminalitet med 21% på gader og veje, hvor der er arbejdet på gadebelysningen (DKR, u.å.). Det 

er derfor optimalt at lave en lysinstallation som middel til at fremme trygheden i området. 

Det Kriminalpræventive Råd fortæller følgende om tryghedsskabende belysning: 
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“En jævn belysning, som ikke blænder, og uden generende lys fra andre kilder i området, 

er det bedste. Lys for fodgængere og cyklister eller på steder, man opholder sig, bør have 

god farvegengivelse og være rar og behagelig” 

(DKR, 2014; 8). 

Hertil oplyser DKR, at det er vigtigt, at lyset ikke skaber “blinde” områder, som potentielt kunne 

fungere som skjulesteder, hvilket mindsker følelsen af tryghed. 

 

I rapporten Lys på livet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, anses lys som et 

vigtigt element i byrummet. I rapporten fokuseres der på ét område i Taastrup Kommune, hvor 

der skal laves ny belysning. På baggrund af en mørkeanalyse og beboernes egne værdier, kunne 

belysning i byrum opdeles i fire hovedværdier. Disse værdier har vi inddraget i vores projekt, for 

bedst muligt at sikre, at projektet bliver en succes. På nedenstående skema ses en forklaring af de 

fire værdier, samt vores syn på det i forbindelse med den interaktive lysinstallation i 

Folehavekvarteret. Hovedværdierne og beskrivelserne er citeret fra side 9 i rapporten. 

 

Hovedværdi Beskrivelse Installation i Folehaven 

Orienteringsværdi ”Orienteringsværdien 

omfatter forhold, der har med 

overskueligheden og 

trygheden i et område at gøre. 

En god belysning kan betyde, 

at man på afstand kan aflæse 

sti og vejforløb, man kan se 

andre personer og se, hvilke 

aktiviteter, der foregår på ens 

vej gennem området” 

Vi har valgt at placere vores 

installation på stien i 

Vigerslevparken, netop fordi 

den ikke er tilstrækkeligt 

oplyst. Vi ønsker at det skal 

være nemmere at orientere 

sig, hvilket bl.a. er med til at 

skabe tryghed. 
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Fællesskabsværdi ” Fællesskabsværdien 

vedrører mulighederne for at 

mødes og være sammen i 

området. Belysning kan 

bidrage til og understøtte et 

boligområdes sociale liv” 

Vi har som mål at skabe en 

installation, der skaber 

spænding og nyt liv i området 

og som gør, at beboere i alle 

aldre kan nyde den i 

fællesskab. 

Oplevelsesværdi ”Oplevelsesværdien 

indbefatter den atmosfære, 

visuelle komfort og tryghed, 

som belysning kan være med 

til at skabe. Lys skaber 

stemning og atmosfære. 

Afhængig af lysets retning, 

farve, intensitet mv. kan 

belysning bidrage til at skabe 

meget forskelligartede 

stemninger og oplevelser, 

herunder påvirke oplevelsen 

af tryghed eller utryghed” 

Ved brug af farver og 

sensorer, ønsker vi at gøre 

installationen til en 

anderledes oplevelse, end 

hvad man ofte ser på stier. Vi 

ønsker at installationen har en 

tillokkende effekt og bliver 

en oplevelse for de 

besøgende. 

Ejerskabsværdi ”Ejerskabsværdien har med et 

steds identitet at gøre. 

Ejerskabsværdi angår den 

rolle som belysning har i 

forhold til følelsen af at høre 

til et sted, at føle sig hjemme 

og være glad eller måske oven 

i købet stolt heraf, som fx et 

særligt mønster på en mur. 

Derved bidrager 

ejerskabsværdien også til det 

at drage omsorg for et sted, at 

passe på det og virker derved 

præventivt i forhold til 

hærværk” 

Ud fra vores observation kan 

vi konkludere, at stien er 

hyppigt benyttet af områdets 

beboer. Vi ønsker at bringe 

mere liv til området ved at 

skabe en installation, som 

beboerne synes om og kan 

være stolte af. Ydermere 

ønskes lyset at drage 

mennesker til, der er bosatte 

uden for Folehavekvarteret. 

Dette bidrager til beboernes 

ejerskabsfølelse, da 

Folehaven i så fald bliver et 

mere attraktivt sted. 
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9. Teori 

9.1 TRIN-modellen 

Vi vil benytte os af TRIN-modellen, da modellen, som teori, er et godt værktøj til at beskrive en 

teknologi, hvor det primært er teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter, der bliver 

beskrevet. 

TRIN-modellen er ikke en metode. 

“TRIN-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, man kan lægge vægt 

på, når man analyserer og beskriver teknologierne. Vi kalder hvert aspekt for et trin…” 

(Jørgensen, 2019). 

TRIN står for: Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen, 2018). 

Denne model er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, som alle er 

forskere og forelæsere på Roskilde Universitet (Jørgensen, 2019). 

De definerer modellen på følgende måde: 

“Teknologisystemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på 

opfyldelse af menneskelige behov.” 

(Jelsøe, 2019; 3). 

Vi ser, at det vil være fordelagtigt at komme ind på alle seks trin. Vi mener dog ikke, at alle trin 

er relevante for vores projekt på nuværende tidspunkt. Vi har derfor valgt primært at fokusere på 

trin 1-3. 

Trinene 1-3 omhandler alle de teknologiske dele, som der er inde i lysinstallationen, samt hvad 

der er positivt og negativt ved dem. Under alle trinene vil vi gå meget i dybden med hvert enkelt 

artefakt. Vores indgangsvinkel vil, i alle trinene, være rettet mod det tekniske. 

 

Vi har valgt ikke at gå i dybden med trin 4, 5 og 6, som lyder: 

Trin 4: Teknologiske systemer. 

Trin 5: Modeller af teknologier. 

Trin 6: Teknologier som innovation (drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier).  
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Disse tre trin har vi valgt ikke gå i dybden med, da vores installation ikke er helt derhenne i 

designprocessen, hvor vi ville være klar til at udvikle og udstille den. Derfor har vi valgt kun at 

tage fat i de trin, som omhandler teknikken i vores lysinstallation. 

 

Trin 4 går i dybden med de mere generelle og overordnede “større” teknologier, som ligger til 

grund for installationen. Derudover undersøger trin 4 også  de fordele og ulemper, der kunne 

være i forbindelse med lysinstallationen. Vi vil ikke gå i dybden med dette trin, da trin 3 går i 

dybden med de utilsigtede effekter, som minder meget om fordelene og ulemperne. Trin 4 går 

dog længere i dybden, end trin 3, men som allerede nævnt er vores lysinstallation så kort inde i 

designprocessen, at det ville være svært for os, allerede nu, at se fordelene og ulemperne ved 

selve lysinstallationen på et så dybdegående niveau. 

 

Trin 5 går i dybden med mere end én ting. Dette trin går ud på at præsentere ens teknologi. Dette 

kan være i en model eller i en visuel præsentation. Vi kommer derfor lidt ind på trin 5 i vores 

produkt. Den hovedpointe, der ligger til grund for, at vi ikke går helt i dybden med trin 5 er, at 

dette trin også omhandler hvert artefakt i ens teknologi og kigger på, hvad man kan gøre for at 

udvikle dem enkeltvis. Dette kan vi ikke gøre, da vores lysinstallation, som allerede nævnt, er så 

kort inde i designprocessen, som den er. 

 

I trin 6 går man mere i dybden med ens teknologi, end i trin 4 og 5. Her kigger man bl.a. på 

hvilke andre produkter, end dem man har valgt at bruge, der kunne tages i brug. Man går også 

nærmere ind og kigger på aktører. Her rejser man spørgsmålet om, hvilke aktører, der kunne 

være med til at gøre ens teknologi bedre og gøre, at den kunne komme bredere ud til 

befolkningen. Her kan man også kigge på de aktører, som er imod ens teknologi og vil forhindre 

den med at udvikle sig. 

Hvis vi skulle arbejde videre med vores interaktive lysinstallation, ville det være interessant at 

tage fat i de sidste tre trin. Dette kræver dog mere viden om det tekniske, end vi har på 

nuværende tidspunkt. 
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9.2 Lys som tryghedsskabende faktor 

Lyset går hen og bliver tryghedsskabende, når der er overvejet flere ting end bare, hvor det skal 

stå. Der skal bl.a. tænkes på farvetemperatur, altså om det er varme eller kolde farver, god 

lyskvalitet og visuel orientering. 

Ifølge Lys på livet er andres tilstedeværelse en vigtig faktor i følelsen af tryghed. Her spiller lyset 

i sig selv en afgørende rolle. Når et byrum er dårligt oplyst, vil mørket gøre området utrygt, idet 

rummet flyder sammen, og det kan være svært at orientere sig. Dette fratager lysten til at bevæge 

sig ud i rummet, som derfor vil ligge øde hen om aftenen. Dette skaber en ond cirkel, hvori 

følelsen af utryghed selv forstærkes således: 

“Går man ikke ud, fordi det er mørkt, og man er utryg, er der færre mennesker udendørs. 

Er der få eller ingen mennesker udendørs, har andre heller ikke lyst til at gå ud. Omvendt 

finder de fleste mennesker det tryghedsskabende, at der er andre mennesker udenfor på 

veje, pladser og stier, når det er mørkt” 

(Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, u.å.; 5). 

Derved kan et veloplyst område bidrage til livet i byen og skabe et attraktivt område, som virker 

tillokkende til beboerne. 

Derudover er det vigtigt, at man i lyset skal kunne genkende hinanden, kunne se hinandens 

ansigter og genkende omgivelserne (Levi, u.å.). 

 

9.3 “Living with light” 

Lys og følelsen af tryghed har gået hånd i hånd i lang tid, helt tilbage til middelalderen, hvor det 

var obligatorisk at have lys på sig, hvis man tilbragte sig udenfor i nattetimerne. Under 

middelalderen blev der også indført gadebelysning i Paris’ gader, så det var nemmere at 

identificere forbigående og dermed øge tryghed blandt den franske befolkning. Gadebelysning 

har dermed i lang tid været en måde at indføre ro og orden i byen, og det er også derfor, der er så 

meget efterspørgsel på bedre belysning den dag i dag. Det er også derfra, at vi forbinder ubelyste 

og mørke steder som områder hvor fare, vold og uro befinder sig. 

Mikkel Bille refererer til Böhmes begreb om “atmosphere” i sin udgivelse ”Homely atmospheres 

and lighting technologies in Denmark: living with light”, som er skrevet i 2019. Atmosfære er 

ikke et begreb, som er let at definere, da atmosfære ikke er et fysisk fænomen, men rettere noget 
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rumligt og abstrakt. Det første man skal tage i mente, når man skal forstå begrebet atmosfære, er 

opmærksomheden på sig selv overfor de andre ting i ens omgivelser, altså den samtidige 

tilstedeværelse af subjektet, som er mennesket og objektet, som er omgivelserne. Derfor kan en 

atmosfære fortolkes forskelligt fra person til person, da det omhandler ens egen opfattelse af en 

bestemt omgivelse. På dansk har vi to versioner af begrebet “atmosphere”, nemlig ordene 

“stemning” og “atmosfære”. Her fortolker Bille ordet, stemning, som noget der opstår, når der er 

flere end én selv til stede. Hvorimod med ordet atmosfære menes der, at det kun er én selv 

overfor omgivelserne. Her er ikke flere personer til stede end en selv. Det er også derfor det 

kaldes “hyggestemning” eller “feststemning”, da det er gældende, at der er flere tilstede end en 

selv. I forlængelse med dette beskriver Bille, at lys i sig selv er noget atmosfærisk og spiller en 

stor rolle i henhold til, hvordan folk opfatter/oplever et bestemt sted. Man ser f.eks. at 

teaterinstruktører og scenografer hyppigt bruger lys og farver for at skabe en bestemt atmosfære 

eller følelse hos publikum. 

Bille pointerer også, at man efter indførelsen af nye LED teknologier, ser flere der gør brug af 

“urban” lys (altså utraditionel lys, som f.eks. gør brug af farvede lys) i arkitektur, som en måde at 

skabe en bestemt atmosfære. 

Dette afsnit om atmosfære er inspireret af teksten Homely atmospheres and lighting technologies 

in Denmark: living with light. Bloomsbury Academic. (Kapitel 2 og 4). Skrevet af Bille, M. 

(2019). 

Vi kan på baggrund af ovenstående kapitel forstå vigtigheden i følelsen af tryghed og den direkte 

forbindelse mellem lys og tryghed. Vi vil også stræbe efter at bruge farvede lys med en 

forhåbning om, at bringe en følelse af tryghed frem i brugerne af vores lysinstallation. 
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10. Analyse 

10.1 TRIN-modellen 

Før vi går i gang med TRIN-modellen, vil vi gennemgå om det ydre på lysinstallationen. 

Stolperne, som danner selve skallen af lysinstallationen, skal være af rustfrit stål. Stolperne skal 

kunne tåle at stå ude i alt slags vejr og det er derfor vigtigt, at de ikke ruster. 

Derudover skal der være afskærmning i stolperne, så der ikke er åbent ind til de indre 

mekanismer. Afskærmningen gør også, at der ikke kommer forskelligt snavs ind, som kræver 

unødvendig rengøring og vedligeholdelse. Her vil vi gøre brug af brudsikkert plexiglas. 

Dette kaldes også for polycarbonat. Denne slags plexiglas (plast) kan såvel bruges indendørs, 

som udendørs. Derudover er det plast, der er meget svært at slå i stykker (Plastbutikken.dk, u.å.). 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer. 

- Her vil vi redegøre for, hvad der sker fra lysinstallationen aktiveres af menneskelig 

aktivitet, til de er forbipasseret. Herunder vil vi samtidig redegøre for, hvilke dele 

lysinstallationen består af, og hvordan de arbejder sammen. 

For at lysinstallationen kan vise, hvordan den fungerer, skal der være mennesker på stien, som 

går forbi den. Det, der sker inde i selve lysinstallationen, når et menneske passerer den er, at 

lyset aktiveres. Bevægelsen fra den forbipasserende sender signalet ned til sensoren, som sender 

det videre til transmitteren. Transmitteren sender hele tiden højfrekvente signaler ud. Dette gør 

den også, når der ikke er nogle mennesker på stien. Når transmitteren opfanger signalet, sker der 

det, at Trig pinnen registrerer signalet (bevægelsen) og sender signalet videre til Echo pinnen. 

Echo pinnen reflekterer herefter signalet, ned til lysdioderne (Nedelkovski, u.å.). 

Når dioden modtager signalet fra Echo pinnen, falder elektronerne ned i de “huller” som 

lysdioden har og skaber derved fotoner, som bliver frigivet. Frigivelsen af fotonerne gør, at der 

kommer output fra selve lysinstallationen. Dette output er i form af lys (Vestergård, 2012). 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter. 

- Her vil vi komme ind på, hvilke forskellige teknologiske artefakter, der indgår i vores 

lysinstallation, og hvordan de virker. Her vil vi, til forskel fra første trin, komme mere i 

dybden med hvert enkelte artefakt. 
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Arduino: 

Til det tekniske i vores lysinstallation vil vi gøre brug af programmet Arduino. Arduino bliver 

oftest brugt til at lave interaktive projekter og prototyper. Programmet bruges til at læse input og 

derefter komme med output (Daugbjerg, 2018). I vores tilfælde er input, når mennesker passerer 

forbi en sensor i lysinstallationen, og vores output er lyset, der kommer fra selve stolperne. 

 

Lyset: 

Det lys, som vi har tænkt os at gøre brug af, hedder NeoPixels. Dette lys er ét langt bånd, hvorpå 

der sidder en masse lysdioder. Hvert enkelt af disse lysdioder kan kontrolleres individuelt og kan 

gengive alle farver. Dette kan de gøre vha. RGB-systemet. RGB står for Red, Green & Blue, som 

er de tre grundfarver udover sort og hvid. Dette system gør, at man ved brug af kun de tre 

grundfarver, kan skabe alle farver (Meyhoff, u.å.). På nedenstående billede kan det ses, hvordan 

de tre grundfarver arbejder sammen for at skabe flere farver. 

 

(Dette billede er taget fra https://www.vidas.dk/foto/foto_farver.html). 

 

Lysdioder er halvledere. En halvleder har en elektrisk ledningsevne. Den ene side af halvlederen 

er negativt ladet, og den anden side er positivt ladet. Halvlederen indeholder elektroner, som er 

negativt ladet. Derudover har halvlederen nogle huller, som er positivt ladet (Vestergård, 2012). 

De farver, som vi vil gøre brug af i vores lysinstallation, er farverne blå og rød. Når der ikke er 

nogle signaler/bevægelser på stien, vil lysdioderne lyse i farven blå. 

https://www.vidas.dk/foto/foto_farver.html
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Lysets farver kan enten være kolde eller varme i tonen. Blå er den farvetone, som er den koldeste 

(Indeklimaportalen, 2020). Den blå farve vil derfor symbolisere at stien er kold/at der ingen 

menneskelig aktivitet er på stien. 

“I dag ved man eksempelvis, at blåt lys er med til at gøre os vågne og opmærksomme, 

mens gyldent lys kan være med til at klargøre os til søvnen...” 

(Arrous, et al., 2018). 

Når der er mennesker på stien, vil lysdioderne lyse i farven rød. Den røde farve er varm i tonen. 

Rød vil derfor symbolisere, at stien er varm/at der er menneskelig aktivitet på stien. Farven rød 

er meget iøjnefaldende, og mennesker ligger derfor hurtigt mærke til, om der er andre mennesker 

på stien end kun dem selv. 

“Rød er en meget stærk farve. Det er en bemærkelsesværdig farve, der ofte anvendes på 

skilte...” 

(Olesen, u.å.). 

 

Sensor og transmitter: 

Den sensor, som vi vil gøre brug af i vores lysinstallation, hedder Ultrasonic Sensor HC-SR04. 

Dette er en afstandssensor, og dens rækkevidde fungerer på alt mellem 2 centimeter og op til 4 

meter. Denne sensor kan registrere objekter og forhindringer. 

I sensoren er der en transmitter, som er udstyret med fire pins som hedder VCC, Trig pin, Echo 

pin og GND. Trig pin og Echo pin er de mest essentielle i transmitteren. 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. 

- De utilsigtede effekter kan både være negative og positive. Vi vil her komme ind på de 

negative såvel som de positive effekter vores lysinstallation har, da vi mener, at det er 

vigtigt at få begge type effekter med. 

Positive effekter: 

Først og fremmest er det en god idé at bruge LED dioder i lysinstallationen, da de har en længere 

levetid end almindelige pærer. Derudover bruger de omkring 4-5 gange mindre strøm end en 

almindelig halogenpære. Ydermere giver lysdioder en god farvegengivelse, som vi mener er 

noget af det mest essentielle i vores lysinstallation (Damborg, 2014). Dette kan have den positive 
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effekt at der, når lysinstallationen har stået der i længere tid, vil blive sparet en masse på 

strømmen, ift. hvis man bruger halogen pærer. 

 

Negative effekter: 

Selve LED dioden er dyrere end en almindelig pære (Vestergård, 2012). Det vil dog gå lige op, 

da de dog sparer på strømmen. Dette kan have den negative effekt, da lysinstallationen vil være 

dyr at opsætte. Det er kommunen, der kommer til at stå for at installere lysinstallationen. 

Installeringen kommer derfor til at blive dyr for dem. 

 

11. Produkt 

Langt henne i projektets forløb har vi haft online kontakt med FabLab. Vi havde bl.a. aftalt, at vi 

skulle have tildelt nogle testkits, som vi hver især fik udleveret i gruppen. Disse testkits ville 

gøre, at vi kunne få bygget en stolpe hver lignende dem, der skulle stå i parken, dog ikke i det 

rigtige størrelsesforhold. Da det ikke har kunne lykkes at kunne få udleveret disse testkits og 

derfor ikke komme i mål med de ting, som vi havde snakket med FabLab om, har vi i stedet 

valgt, at vores produkt bliver en visuel præsentation af lysinstallationen. Dette har vi valgt at 

gøre, da vi her kan være mere selvstændige ift. vores produkt og ikke behøver hjælp udefra til 

dette. Det endelige resultat af denne visuelle visning kommer til at ende ud i et redigeret billede 

af mange stolper langs stien. Her vil vi gøre brug af et photoshop program. 

 

11.1 Tinkercad circuit 

Da vi ikke har kunne få fat i de fysiske redskaber, der er nødvendige for at benytte Arduino, har 

vi valgt at lave en visuel repræsentation af produktet i Tinkercad Circuit. Programmet skaber en 

simulering af Arduino således, at vi kan skabe et lignende produkt, blot helt virtuelt.  

Da selve installationen kræver avanceret kodning, som vi har valgt at afgrænse, vil vores produkt 

blot vise en enkelt lysdiode, der bliver tændt, når sensoren registrerer bevægelse. 

Redskaberne, som benyttes i Tinkercad, er præcise illustrationer af dem, der skal benyttes i 

fysisk form i Arduino. Til denne fremstilling skal følgende redskaber benyttes: 
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Arduino UNO: 

Arduino UNO er selve brættet, som de forskellige elementer skal kobles til, for at få 

installationen til at fungere. Pladen består af forskellige input/output pins, som man kan koble 

forskellige dele til, såsom lys, motorer og sensorer. Pladen kan, i sin fysiske form, tilkobles 

direkte til en computer, så kodning kan overføres til det system, der arbejdes med (Arduino, 

2020). 

 

 

Breadboard: 

Et breadboard, eller fumlebræt, er en plade, hvorpå forskellige elementer kan tilkobles uden, at 

de skal sættes direkte sammen via en ledning. Dette kan lade sig gøre, fordi brættets pins (huller, 

hvori elementer tilkobles) er sammenkoblet af ledninger inde i brættet. Et breadboard gør det 

derfor mere overskueligt, når projekter sammensættes (Bhatt, 2011). 

 

PIR sensor: 

En PIR sensor er en passiv infrarød sensor. Bevægelsessensoren opfanger bevægelse indenfor et 

område, hvilket man derefter kan kode til at medføre en bestemt handling (Vanpée, u.å.). 

Denne form for sensor er ikke den, som vi vil bruge i vores oprindelige lysinstallation. Dette er 

dog den eneste form for sensor, som der findes i Tinkercad circuit. 

 

LED: 

Lysdioden, som benyttes her, er en enkelt diode. I selve lysinstallationen vil vi benytte os af 

NeoPixels, som er et bånd med mange lysdioder. Her har vi dog valgt den enkelte diode, da den 

giver et mere simpelt overblik over, hvordan installationen skal fungere. 

 

Modstander: 

Modstanderen sættes til lysdioden. Den skaber modstand for den strøm, der sendes igennem 

brættet og sikrer derved, at lyset ikke brænder ud. Laves dette uden modstanderen, vil 

programmet køre på samme måde, men lysdioden vil hurtigt brænde ud (Resistorguide, u.å). 
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(Dette billede er egen produktion i tinkercad.com/circuits). 

 

Sammenkobling af artefakter: 

Hver af disse artefakter skal kobles korrekt sammen for at skabe et system, som fungerer, når der 

tilføres strøm. Til dette formål bruges der ledninger, som kobler de forskellige elementer til 

Arduinobrættet, hvortil strømmen tilføres. Ledningerne gives en farve, så det er nemmere at 

identificere dem og deres koblinger. Når artefakterne er sammensat, ser resultatet således ud: 

 

 

(Dette billede er egen produktion i tinkercad.com/circuits). 
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Programmering: 

Når artefakterne er sat korrekt sammen, skal Arduinoen modtage information fra computeren 

om, hvad den helt præcist skal. Dette sker ved hjælp af kodning, som i dette tilfælde vil foregå 

direkte i Tinkercad Circuit. For at gøre processen mere overskuelig, kodes der først med 

“blocks,” som er en række kasser, der allerede indeholder hyppigt brugte koder. Ved at benytte 

de eksisterende koder, samt skabe variabler, der er specifikke til vores eget projekt, har vi lavet 

en sammensætning der gør, at LED-dioden tændes, når PIR-sensoren registrerer bevægelse. 

Programmet kan nu selv oversætte disse “blocks” til kode, så den kan benyttes i andre 

programmer. Det ser således ud: 

 

 

 

(Dette billede er egen produktion i tinkercad.com/circuits). 

 

Her ses det, at vi først og fremmest har lavet en variabel kaldet “SensorState,” som skal 

bestemmes af, hvorvidt sensoren opfanger bevægelse indenfor et bestemt felt. Sensorens signal-

pin, er sat i Arduionobrættets A0 udgang (se gul ledning på billede 2 i afsnit 11.1). Hvis den 

registrerer bevægelse - “if SensorState = High - skal LEDdioden tænde. Hvis ikke, skal lyset 

være slukket. Resultatet er følgende: 
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(Dette billede er egen produktion i tinkercad.com/circuits). 

12. Diskussion 

12.1 SWOT 

For at få et overblik over de positive og negative aspekter ved projektet, har vi valgt at benytte os 

af det analytiske værktøj SWOT-analysen. 

Analysen består af fire dele - Strengts, Weaknesses, Oppotunities og Threats, altså styrker, 

svagheder, muligheder og trusler. Projektet overvejes i forhold til hvert felt, hvilket dermed giver 

et overblik over de positive og negative sider af projektet. Når analysen er færdiggjort, kan der 

arbejdes på at eliminere svaghederne og forholde sig til truslerne. SWOT-analysen giver ikke en 

konkret handlingsplan, men skaber et naturligt “næste-skridt” ved at undersøge forskellige sider 

af projektet (Buskbjerg, 2020). Derudover er analysen optimal at bruge, når der arbejdes med 

TRIN-modellen, idet flere af trinene involverer en nærmere undersøgelse af styrker og 

svagheder. 

I analysen skabes 4 felter, ét for hvert punkt. Der skelnes her mellem interne forhold og eksterne 

forhold. De interne forhold, som består af styrker og svagheder, er forhold, som vi som gruppe 

har kontrol over og kan arbejde på. De eksterne forhold, muligheder og trusler, er påvirkelser 

udefra, som vi ikke selv har kontrol over (Buskbjerg, 2020). 

Analysen for dette projekt ser således ud: 
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Styrker 

 

- LED bruger mindre strøm end andre 

alternativer. 

- Større følelse af tryghed i Folehaven. 

- Tiltrækkende for både borgere og 

udefrakommende. 

 

 

 

 

 

Svagheder 

 

- Hele lysinstallationen er 

omkostningsrig. Dette går ud over 

kommunen, da det er dem, der skal 

finansiere den. 

- Omkostningsrig vedligeholdelse. 

- Installeringen af lysinstallationen 

kommer til at tage lang tid. Folk vil 

derfor ikke kunne bruge stien i det 

stykke tid. 

- Blinde områder kan forekomme ved 

brug af skarpt lys. 

Muligheder 

 

- Øget fokus på tryghedsskabende 

belysning fra Folehavekvarterets 

områdefornyelse. 

- Mulighed for tæt samarbejde med 

eksperter. 

- Mulighed for samlingspunkt for 

borgerne. 

Trusler 

 

- Mulighed for hærværk. 

- Muligheden for at kommunen 

foretrækker almindelig belysning. 

- Muligheden for at kommunen hellere 

vil prioritere andre løsninger ift. at 

forbedre trygheden i området. 

 

  

SWOT-analysen giver ikke en konkret handlingsplan, men sætter derimod det positive op imod 

det negative. Dette gør det nemmere at skabe overblik og derved skabe en handlingsplan for 

projektet på baggrund af resultatet. 

Selvom SWOT-analysen, som er en analysemodel, har vi valgt at inddrage den i vores 

diskussionsafsnit, da vi også bruger modellen til at sætte de tekniske aspekter op mod de 

oplevelsesmæssige aspekter i vores lysinstallation. Analysemodellen lægger automatisk op til en 
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diskussion, nemlig om lysinstallationen er fordelagtig at implementere på baggrund af førnævnte 

aspekter. 

Da vi kan have direkte indflydelse på styrkerne og svaghederne ved lysinstallationen, er det de 

vigtigste punkter at diskutere i SWOT-analysen i forbindelse med dette projekt. Dette skyldes, at 

vi kan forsøge at mindske svaghederne ved at forholde os til dem tidligt i processen. 

Den første svaghed er, at projektet er dyrt for kommunen. Denne svaghed kan lettes ved at 

oprette en pengepulje, hvor borgerne kan bidrage med donationerne. Dette vil samtidigt bidrage 

til borgernes følelse af ejerskab over lysinstallationen, hvilket er vigtigt ifølge rapporten Lys på 

livet (se afsnit 8.2). Derudover kan der søges om støtte fra Valby Lokaludvalg, der årligt lægger 

ca. 1,2 millioner kroner til side til at støtte lokale projekter og arrangementer (Valby 

Lokaludvalg, u.å.). 

Næste punkt handler om den omkostningsrige vedligeholdelse. Dette binder sig bl.a. til truslen 

om hærværk. For at imødekomme dette, vil vi producere installationen af robuste materialer, der 

er svære at ødelægge. Eksempelvis vil plexiglasset omkring lysene være ridsefri, brudsikkert 

polycarbonat, hvilket skal sikre det fra at blive smadret. 

Sidste svaghed i SWOT-analysen er, at de kraftige og farverige LED-lys kan skabe “blinde” 

områder, som ligger mørke hen. Dette kan benyttes som skjulesteder, hvilket kan gøre stiens 

brugere uttrykke. For at undgå dette, vil vi placere vores stolper således, at der ikke bliver skabt 

mørke områder imellem dem. Vi ønsker også, at vores sensorer rækker tilpas langt, så der ikke 

vil kunne stå en person i mellem, uden at lyset skifter farve. Til sidst vil vi lave stolperne 

cylinderformede, så de også lyser bagud og dermed oplyser de buskadser, der er på begge sider 

af stien. 

12.2 Alternative valg af metoder 

Grundet Covid-19 pandemien har vi ikke haft mulighed for at benytte os af den 

borgerinddragelse, vi først havde tiltænkt. Havde omstændighederne været anderledes, ville vi 

have udsendt spørgeskemaer i området. Da vi gerne ville nå ud til flest mulige beboere, ville vi 

benytte os af sociale medier til at udsende skemaerne. Folehavekvarteret har en Facebookgruppe 

ved navn “Vores Folehaven” med over 1350 medlemmer. Her ville vi lægge spørgeskemaet op 

med en kort introduktion til projektet. I spørgeskemaet ville vi sørge for at spørge ind til 
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deltagernes alder, så vi kunne sikre, at vi fik svar fra alle aldersgrupper for at gøre projektet 

repræsentativt. 

Dette ville sandsynligvis give nye idéer til placering og design, idet borgerne ville have mulighed 

for at komme med input og idéer. Dette ville have haft en positiv effekt på succesen af 

lysinstallationen, idet borgerne ville få en øget følelse af ejerskab til lysinstallationen og ville i 

højere grad kunne leve op til de behov, borgerne selv oplever at have. 

Ud over borgerinddragelse ville vi have gjort brug af metoden Cultural Probes, som er en 

metode, hvor man kan samle menneskers tanker om et givent sted og blive inspireret af deres 

tanker. I Cultural Probes udleveres der et “kit” til alle dem, der deltager i metoden. Dem, der 

ville deltage i metoden, ift. vores projekt, ville være borgerne i Folehavekvarteret. 

Vores kits ville havde bestået af notesblokke og kameraer (evt. deres egne telefoner - her kunne 

de efterfølgende eller løbende sende billederne til os). Med dette ville vi gerne have, at 

deltagerne gik ud og skrev deres tanker og meninger om stedet ned og tog billeder af nogle eller 

flere af de steder i Vigerslevparken, som de mente var utrygge. Til sidst ville vi samle alt deres 

information og bruge det til at vælge det område, som flest finder utrygt i Vigerslevparken. 

Disse metoder har ikke været mulige at bruge, da Danmark har været i lockdown pga. Covid-19 

pandemien og har haft den konsekvens, at man ikke måtte komme for tæt på folk på gader og 

ikke måtte opholde sig i større forsamlinger. 

 

13. Konklusion 

På baggrund af vores teori, empiri og valg af metoder kan vi konkludere, at det er muligt at skabe 

en interaktiv lysinstallation, der både fremmer trygheden og er tiltrækkende for borgerne.  

Ved at benytte tekniske virkemidler såsom sensorer, cylinderformede stolper og farveskiftende 

lys kan vi skabe en tryg og sikker passage gennem stien. Det interaktive element medfører, at 

beboerne ikke alene finder lysinstallationen mere tryghedsskabende, da de kan orientere sig og 

se, om der befinder sig andre på stien, men også finder den mere tiltrækkende, da det er en 

alternativ form for belysning, der tillader interaktion med lysinstallationen. 

Ved at benytte os af TRIN-modellen får vi, fra trin 1 og 2, et dybdegående indblik i de 

teknologiske systemer og artefakter, der indgår i designet. Fra trin 3 får vi får ydermere et klart 

indblik i de utilsigtede effekter, der kan forekomme i forbindelse med installationen. Disse har vi 
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efterfølgende sat ind i SWOT-analysen for at skabe et bedre overblik over, hvad vi kan have 

indflydelse på. Dette medfører, at vi har kunne lave en handlingsplan for at imødekomme de 

svagheder, der er ved projektet. 

Hvis vi skulle fortsætte arbejdet med dette projekt, ville vores næste skridt være at kontakte 

Folehavekvarterets områdefornyelse og præsentere vores idé. Efter godkendelse ville vi arbejde 

på at kunne inddrage beboerne, så de kan bidrage med idéer til selve designet. Derudover ville vi 

sætte os ind i selve installationsprocessen, samt færdiggøre den programmering, der er 

nødvendigt for at få lysinstallationen til at virke optimalt. 

 

13.1 Perspektivering 

Dette projekt kan perspektiveres til projektet “Bølgen Over Vandet,” en interaktiv installation af 

Yoke, placeret på Stibroen i Randers. Stolperne er meget lig dem, vi vil benytte i vores design. 

Lysintensiteten ændres alt efter vindstyrken på det givne tidspunkt, og ændres derfor konstant. 

Selvom lyset ikke ændres på baggrund af menneskers færden, kan der drages mange paralleller 

til vores projekt. Det faktum, at lyset konstant skifter intensitet og er placeret således, at kun 

fodgængere og cyklister passerer den, er meget lig vores projekt. 

Modsat vores installation, består “Bølgen Over Vandet” af lysende stolper i forskellige højder. 

Dette har til formål at skabe en bølgende effekt, et element, som ikke har været nødvendigt i 

vores tilfælde. Derudover lyser stolperne kun én retning, ind mod stien. Dette skyldes 

installationens placering. Da den er placeret på en bro over Gudenåen, er det ikke nødvendigt at 

oplyse andre sider, modsat vores projekt (Yoke B, 2018). 
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15. Bilag 

 

Bilag 1: 
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Bilag 2: 

 

 

 

 

Bilag 3: 

Interviewspørgsmålene til Tobias Ebsen: 

1. Hvad har din rolle været I udviklingen og/eller installeringen af installationen? 

2. Har der været et formål med at lave installationen? 

3. Er I blevet inspireret af noget bestemt? 

4. Ved du, hvilken type sensorer I har brugt? 

5. Har I oplevet nogle negative konsekvenser ved den? 

6. The Wave er tydeligvis blevet til en kæmpe succes og attraktion. Hvad har I gjort for at 

promovere den? 
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