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Bilag 1.  
 
Tryghed og utryghed model  
 

 
Jensen - Wridt, Jensen (ukendt): ”forebyggelse af utryghed”. 
 https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/forebyggelse-af-utryghed/ (besøgt d.15.Decemeber)  
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Bilag 2.  
 
Tryghedstrekanten 
  

 
Jensen - Wridt, Jensen (ukendt): ”forebyggelse af utryghed”. 
 https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/forebyggelse-af-utryghed/ (besøgt d.15.Decemeber)  
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Bilag 3.  
 
Forskelle i oplevelse af tryghed  
 

 
Københavns Kommune (2020): ”Tryghedsundersøgelsen 2020”.  
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/tryghedsundersoegelsen_-_analyserapport.pdf  
s. 3. (besøgt d. 15.December)  
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Bilag 4.   
 
 Forklaring af lysets bølgelængde.  
 

 
Billed taget fra Wikipedia  
https://da.wikipedia.org/wiki/Bølgelængde?fbclid=IwAR2e2k_H3DSpzfrJ7_Fq5j-
pgQZAzBrbwl2x2RHrDiOGm4A4c2La50T-Y2M  
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Bilag	5.		
 

 
Pries- heje, Jan. Forelæsning 07.09.2020: Designbegrebet og designvidenskab - Humanistisk 
Teknologisk- bacheloruddannelse, Roskilde Universitet, slide:15  
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Bilag 6.  
 
Interviews i parken  
Dagen: kl: 9-16 
MÆND: 
Intro: Navn og Alder? 
 Jan er 52 år 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Flere gange om dagen. Morgen aftenen eftermiddagen, skal gå med min hund   

  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Meget god Mangler belysning 

  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
 Svar: Ja det ville jeg gøre, skal gå med min hund 
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Ikke noget imod at besøge parken om aftenen, men kunne godt se at der kom lidt mere 
belysning i træerne. 
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Slet ikke utryg 
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
 Svar: Ja, kan godt sætte mig ind i at andre kunne føle sig utrygge. især kvinder eller yngre 
skal måske ikke færdes i parken når det bliver mørkere.  
 

 
Intro: Navn og Alder 
 Jens på 64 år  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Hver dag morgen eftermiddag. Nogle gange om aften 
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
 Svar: Elsker beplantningen, meget naturlig. Lidt uhyggeligt for kvinder, de vil nok ikke gå 
gennem parken. Kvinder burde ikke gå her det er utrygt. Minder mig lidt op at på op af 
central park.  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
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 Svar: Ja, men tænker ikke kvinder skal.  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Belysning helt klart. Lidt øget personalisering. Her er nogle, som går og fejer blade og 
ordner legepladsen. Så der kunne evt. også være nogle som holder øje, eller så man i hvert 
fald ved der er en sikkerhed. For om sommeren er her mange romaer, der ligger og sover om 
sommeren. Om morgenen finder jeg også tasker der er stjålet og tomme flasker.  
Helt klart skal kvinder ikke besøge parken. Utrygt om aftenen, men kender parken godt så 
jeg vil stadig gå her selvom jeg er utryg. 
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Nej, jeg ville stadig går her om aftenen med min hund.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, her er meget mørkt, så det er nok ikke for alle at gå her eller være her. 

 
Intro: Navn og Alder  
Mikkel er 28 år.  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette Tidsrum?  
Svar: Hver dag og flere gange, er ude og gå med hunden.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?   
Svar: Her er dejligt at være og opholde sig, virker lidt tomt nu når det er efterår, og her ikke 
er særlig mange mennesker, når jeg går med min hund.  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Jeg er i hvert fald ikke bange for at gå her, for har min hund med.  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Belysningen helt klart. Når der har været noget kan man se det på de blå lys, men man 
kan ikke se hvad der sker, for der er så mørkt nu i efteråret om aftenen. Der er ikke så mange 
pusher mere, eller man ser dem i hvert fald ikke, slet ikke når det er så koldt.   
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ikke som sådan.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, jeg vil sagtens kunne forstå at folk ikke vil besøge parken, når der er mørkt. det vil 
jeg også fraråde piger at gøre for man har jo hørt og set nogle ting.  
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Intro: Navn og Alder 
 Charlie 48 år  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Hver dag om morgenene, for at lufte min hund. Min hund elsker parken, og derudover 
er omgivelserne også meget flotte i efterårsperioden.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Jeg bor lige ved siden af parken, så jeg kan godt lidt det omkringliggende. Dog synes jeg 
at klientellet i parken kan virke lidt utrygt til tider.  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)   
Svar: Nej, undgår helst parken. Ville ikke besøge den, da jeg føler den utryg når det er 
mørkere. Mænd skjuler sig i buskene, så der kunne måske komme mere lys når det bliver 
aften, så det ikke var en mulighed for dem.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Jeg ville foreslå at man kunne sætte noget mere lys op forskellige steder i parken, som 
kunne give mere lys.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
svar: ja, mest fordi den dårlige belysning og meget tilgroet beplantning som gøre det lidt mere 
utrygt.  
 
 

6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Nu hvor jeg er en mand og jeg føler mig utryg, selvom jeg har en hund med. Ville jeg 
også tænke at kvinder, homoseksuelle eller lign. kunne føle sig utrygge.  
 

 
Intro: Navn og Alder,  
2 venner Anders og Simon i 60’erne.  
Gik lige og snakkede om Parkens ry. 
 
1) Hvor ofte besøger i Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum? 
Svar: Sjældent eller jævnligt. Kun en gang om måneden.  
  
2) Hvilken stemning mener i Ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Meget hyggeligt med de gamle statuer, men man aner ikke hvad de er eller hvem der 
har sat dem.  
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3) Kunne i finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Jaaah. Altså jeg gør det ikke, men ikke noget problem med det. 
 
4) Hvad kunne ændres, så i ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler i at et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Måske noget at se på, statuerne er ikke så interessante. Så føler jeg her er lidt bart, nu 
når alle bladene er faldet af træerne.  
  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Nej egentligt ikke 
 

6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, der er sikkert nogle der finder parken lidt utryg. Parker er generelt ikke det 
hyggeligste sted at være når det bliver mørkt.  
 

 
Intro: Navn og Alder 
  Michael på 36 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Den bruger jeg når jeg skal på arbejde, den er en del af min rute til arbejde. arbejder 
på Radio 24-7. Primært om morgenen når jeg skal møde og eftermiddagen på vej hjem.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker? 
Svar: Den er fin at gå igennem, men jeg opholder mig ikke ofte i parken. Når det er varmere 
så er her liv med flere mennesker, men her sker virkelig ingenting når jeg går hjem fra 
arbejde nu om eftermiddagen. Det bliver også lidt mørkere når vi kommer til januar, men det 
gør mig ikke rigtig så meget.  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ved ikke hvad jeg skulle lave, her er ikke så meget at se på. Ikke når jeg ser parken om 
morgenen og om eftermiddagen.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Der skal måske ske noget mere, om sommeren bruger de besøgende cafeen meget, men 
nu her, ser jeg ikke så mange bruge den.  
 
 

5) Føler du dig utryg i parken?  
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Svar: Jeg, vil ikke sige jeg føler mig utryg, men det er heller ikke det mest hyggelige sted jeg 
har været.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Kender lidt til hvad der er sket i parken, eller har hørt om folk overnatter og jeg finder 
da selv tomme dåser. Så det kan påvirke de besøgende når de ser de her ting ligge rundt 
omkring  
 

 
Intro: Navn og Alder 
 Christopher på 27, har lige aflsuttet sin kandidat på CBS 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? • I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum? 
Svar: Jeg bruger den med jævne mellemrum, når jeg arbejder hjemme og skal ud og løbe en 
tur. Om morgenen når jeg løber, eller som nu når jeg skal ud og mødes med min kæreste. Så 
jeg bruger den som et gennemgang sted meget sjældent.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Jeg synes det er en meget lækker park, den er i hvert fald god at løbe i.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, altså jeg vil ikke have noget imod det, men jeg undgår det lidt. Mener ikke det er det 
mest sikre at gå igennem.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Det ved jeg virkelig ikke lige, har ikke den bedste relation til den. Men en bedre 
stemning kunne der godt være i parken.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Lige nu føler jeg mig meget tryg.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, sagtens. Gør mange ikke det når de er i en park.  

 
Intro: Navn og Alder  
Far Jesper 42 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg går her når jeg følger min søn i skole, og jeg går hjem igen.  Når jeg går til og fra 
skole sammen.  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Her er mange, som løber og går ture med deres hund. Så det ret hyggeligt.  
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3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Nej umiddelbart ikke, her sker nogle ting som jeg ikke føler jeg gider at opleve. Vi 
finder altid tomme øldåser.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Skabe noget mere hygge.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ja det gør jeg. 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, det vil jeg sagtens kunne. Her er rigtig mørkt, når jeg selv kører forbi eller er i 
området. Jeg vil ikke gå derind og heller ikke have min søn går her alene.  

 
Intro: Navn og Alder  
 Mads på 37 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg arbejder hver dag i parken, men jeg er her kun om morgenen. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Den er rigtig hyggeligt og her er en dejlig natur at kigge på.  Det er en flot park, med 
god natur og godt vedligeholdt 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Jeg har prøvet at være her om natten, og der så jeg mange forskellige typer. Og jeg var 
her engang om aften hvor der var nogle, som kom op og slås. 
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen? 
 Svar: Ingen kommentar 
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Nej jeg føler ikke utryg i parken. Der er mørkt, men det er godt fordi der er mange som 
kommer for at have sex herinde. 
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja for nogle gange finder jeg kondomer der ligger rundt omkring i parken 
 

 
Intro: Navn og Alder  



 13 

 Carsten 45 år (Havde travlt så ville kun besvare nogle enkelte spørgsmål) 
1) Hvad synes du om Ørstedsparken? 
Svar: Det er en dejlig park og jeg er kommet her de seneste 20 år om formiddagen.  
 
2) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg har aldrig følt mig utryg i parken, men som sagt kommer jeg også kun herinde 
mens det er lyst. Jeg har heller aldrig hørt om ting der skulle være sket herinde. 
 

 
Intro: Navn og Alder  
Malene og Søren et par, Manden kom med kommentarer. 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Ikke så tit. Bruger noget der er tættere på hvor jeg bor. Men jeg vil klart kun besøge 
den her om dagen, vil ikke gå herinde på andre tidspunkter. Ja, vi bor ikke så tæt på, så vi 
kommer her ikke så tit.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Den er hyggeligt, smuk, dejligt med natur og en fin sø. Virkelig en tryg park når jeg er 
her i dagtimerne og føler naturen. Som sagt ville det ikke være fedt at være her senere på 
dagen, besøger generelt ikke parker når det bliver mørkt. Der mangler lys, så hvad skal jeg 
lave her, der mangler lys i mange parker, så derfor besøger jeg dem når det er lyst. Ja lidt det 
samme, den er super hyggeligt, men ville dog ikke tage herinde for at besøge den på andre 
tidspunkter af døgnet.  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Nej, hvis der måske var mere lys vil jeg besøge parken, men det også en tilvænning hvis 
jeg pludselig skal begynde at besøger parker om aftenen. Men parken er hyggelig god som 
den er. Tænker heller ikke min kone og mit barn skal gå her, når de ikke kender den særlig 
godt, og der er mørkt.  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Lys kunne klart være optimalt. Ja, et eller andet der gør vi kan se noget.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Er virkelig tryg nu her, den er virkelig smuk. Enig.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken?  
Svar: Ja, det kan du tro jeg kan. Tror mange ikke besøger parker når det bliver mørkt. Hvad 
skulle de dog lave.  
 

 
Intro: Navn og Alder  
Magnus 23 år  
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1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: når jeg skal på arbejde så kl 8:30, da jeg arbejder på strøget og bruger parken som en 
slags gennemgang også når jeg skal hjem og det skifter  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: kan godt lide parken, har altid en kaffe i hånden når jeg skal på arbejde og nyde 
stilheden, omgivelserne og naturen. Dog er her en anelse for mørk. 
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, det gøre jeg til tider bare ikke så sent cirka ved 20 tiden og der går jeg bare hurtigt 
igennem, da det er for mørkt og kan virke lidt utrygt da der er få mennesker i parken end om 
dagen.  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Helt klart belysning og mere hyggelig stemning ville være dejligt til at kunne gå en tur 
med kæresten eller andet.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ja det kan godt virker utrygt  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, bestemt især for kvinder der går alene.  

 
KVINDER: 
Intro: Navn og Alder  
 Betina 44 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg besøger parken næsten hver dag, men kun om eftermiddagen. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Stemningen i dagtimerne er god og hyggelig. Det er en super god park med flot natur 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Jeg ville ikke komme ind i parken alene om aftenen, fordi det ville være svært at 
orientere sig i mørket 
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Man kan lave en form for lys herinde, så ville jeg i hvert fald være mere tryg. 
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5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke utryg om dagen, men jeg ville være utryg om aftenen i mørket, hvis 
jeg var alene. 
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja 
 

 
Intro: Navn og Alder 
 Karen 65 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg kommer her hver dag og på alle timer af døgnet, dog ikke sent om natten. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Jeg har kun oplevet en god og rolig stemning, hvor der er plads til alle. Både 
hundelufter men også romaer og hjemløs ellers er Parken lækker og skøn 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Nej det ville jeg ikke. Jeg ville ikke føle mig tryg ved at gå rundt alene når det var 
mørkt herinde. Men min mand går ofte tur med hunden herinde når det er mørkt. Han har 
set homoseksuelle have sex herinde. Men jeg har aldrig selv oplevet noget de gange jeg har 
været her om aftenen.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
• Hvilket design?  
Svar: Det har jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over, men noget mere lys fra lygtepælene, som 
står rundt i parken. Eller hvis der gik vagter rundt.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke decideret utryg i parken, men jeg ville ikke gå her ind alene når det 
er mørkt. Det er dog hverken de hjemløse eller menneskerne der ville gøre mig utryg. Jeg tror 
bare det er tanken om at være alene i mørke. Jeg ville dog være mere utryg ved at gå rundt på 
Nørrebro i mørke.  
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, sagtens  
 

 
Intro: Navn og Alder  
 Emma 29 år 
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1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg går tur herinde hver dag enten inden eller efter arbejde 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Parken er meget tilgroet og med flotte træer og en flot sø, så jeg synes stemning er god 
herinde. Jeg elsker at være i parken. Den er helt vildt smuk 
 

3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Jeg kan bedst lide at være her om morgenen hvor det er lyst, fordi at jeg føler mig bedst 
tilpas når jeg kan se hvad der sker forud. Især herinde hvor der er så mange buske osv. 
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Jeg synes mere lys ville løse problemet, men også hvis der var flere mennesker. Jeg ville 
føle mig langt mere tryg, hvis her var andre end mig, hvis der nu skulle ske noget 
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke utryg, men jeg har hørt om voldtægter og den slags herinde, så jeg 
ville aldrig gå rundt alene i parken om aftenen. 
 
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja helt klart, tror mange kan sætte sig ind i at det er utrygt at være alene i mørket.  
 

 
Intro: Navn og Alder 
 Josephine 22 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  
• I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du parken i dette ridsrum?  
Svar: Jeg tror jeg er i parken et par gange om ugen. Jeg er her typisk om eftermiddagen 
omkring kl. 16. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Parkens stemning er hyggelig, rummelig og med plads til alle. Jeg elsker parken. Den er 
flot og er vildt godt placeret. 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Nej absolut ikke. Jeg ville ikke være tryg ved at være inde i parken om aftenen og slet 
ikke alene. Det kan være svært at orientere sig i mørket, hvis der nu skulle komme nogen.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
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Svar: Det ville være fedt, hvis der kom flere lygtepæle omkring buskene, så længe det ikke 
ødelægger den smukke natur herinde. 
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke utryg herinde, fordi jeg undgår at komme herind på tidspunkter der 
ville være ubehagelige. 
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja det kan jeg sagtens. F.eks. nogle gange lugter her af hash over det hele. 
 
Intro: Navn og Alder  
 Anne-Sophie 29 år 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg er her mest om eftermiddagen, efter arbejde hvor jeg går med mine to hunde. Også 
går min kæreste med dem om morgenen. Jeg kan godt lide at opholde mig og gå tur med mine 
hunde.  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Her er hyggeligt at gå om sommeren omkring eftermiddagstid, så er her lidt flere 
mennesker og en bedre stemning. Men ikke den flotteste park jeg har set også er her koldt i 
dag, gør det ikke bedre (et lille grin).   
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Nej det vil jeg nok ikke, ved ikke hvad jeg skulle lave herinde.  Hvis jeg har senere fri, 
end hvad jeg har i dag, vil jeg ikke gå herinde med hundene. Så går jeg bare ude på vejene, 
for synes her bliver lidt for mørkt til at jeg vil opholde mig herinde. Selvom der nogle steder 
ikke er så tilgroet med buske og træer, så vil jeg bare hellere gå ude og kigge på julelysene.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Det er virkelig et svært spørgsmål, men måske en anden form for belysning. Eller noget 
andet smart. Føler bare parken mister lidt hygge når det bliver lidt mørkere.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke utryg herinde når jeg går nu med hundene og ser at andre også er 
herinde. Men jeg undgår klart parker generelt når det bliver mørkere.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, selvfølgelig alle har det på hver deres måde. Kan da også selv se at jeg undgår 
parken på bestemte tidspunkter, som nok også har noget at gøre med jeg ikke er helt tryg, 
eller noget lignende.  
  
 
Intro: Navn og Alder  
Cecilie 23 år   
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1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Kommer ret sjældent, lige nu skal jeg mødes med min mor og juleshoppe så tænkte jeg 
lige kunne gå igennem, jeg cykler normalt, men i dag tænkte jeg på at gå den.  
  
 

2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Parken er flot og rummelig, kan godt lide at gå en hurtigt tur igennem det har en rolig 
og naturlig stemning  
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: ikke rigtig, men det ville jeg generelt ikke med nogen parker, det kan godt virke 
skræmmende.  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Måske hvis der blev gjort mere ud af lyset så det føles hyggeligt at være herinde om 
aften en slags attraktion.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ja, meget parker virker bare meget utrygt om aften og ubehageligt.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Helt klart og ikke et sted man burde gå alene.  
 

 
Intro: Navn og Alder  
 
Lea 32 år  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg kommer her ret ofte og løber en tur, dog ikke idag da jeg har en skade så det bliver 
en hyggelig gå tur med hundene.  
  
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Synes her er rigtig dejligt og hyggeligt elsker at være her om morgenen.  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: uha nej, men min mand kan godt lide at løbe her om aften ved 18 tiden. Jeg ville ikke 
føle mig så godt tilpas alene måske med min mand, men ellers ikke  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
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• Hvilket design?  
Svar: Jeg synes hvis man gjorde noget mere ud af parken evt mere belysning som ser lidt 
mere spændende ud end de her gamle lygtepæle og måske også fjernede lidt af de tilgroet 
buske.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg ville nok ikke have lyst til at gå her alene og det er mere fordi det kan virke 
skummelt herinde når det bliver mørkt.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja selvfølgelig tænker især kvinder.  
  
 
 Aften: kl:16-21  
MÆND: 
Intro: Navn og Alder  
Torsten 58 år 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg besøger parken regelmæssigt, men oftest efter arbejde omkring 16-18 tiden. Jeg er 
her fordi min løbetur passere igennem parken.   
 

2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Det rart at have noget natur inden midt i byen, og så er det jo en ældre park som har en 
masse historie at observere. Statuer, fin sø og broen midt i parken. Det kan jeg forestille mig 
giver en god stemning. Jeg er rigtig glad for at bo i området, så jeg har parken og naturen 
tilgængelig.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, det ville ikke genere mig. Det er nok ikke det mest trygge sted at opholde sig efter 
mørkets frembrud, men om vinteren løber jeg også før arbejde, nogle gange, og så er solen 
ikke stået op endnu.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Det svært lige at svare på nu, for ved ikke hvad jeg skulle lave herinde i mørket. Her 
opholder sig en masse hjemløse, som også skal have et sted at være. Så vil ikke forstyrre dem, 
og skabe en konflikt.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Nej, det gør jeg slet ikke. Jeg har løbet her rigtig mange år og gået en masse ture, så 
kender parken ret godt.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
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Svar: Ja, som nævnt før bor her nogle hjemløse og opholder sig romaer. Det ikke det mest 
optimale sted for kvinder eller yngre at opholde sig i mørket. Det er ret gensidigt at man føler 
sig utryg omkring hjemløse eller uvante steder.  
  
  
  
  
  
  
 
Intro: Navn og Alder  
Steen 65 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Er her altid tidligt om morgenen og eftermiddagen med min hund. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Jeg kan rigtig godt lide at gå ture herinde. Jeg holder meget af parken, har gået her i 
mange år. 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Det ville ikke gøre mig noget, Men gør det ikke så tit.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Jeg ville nok mene at nogle flere lygtepæle ville være til stor gavn for parken. Så kan 
man se meget mere når man går herinde.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Nej det gør jeg bestemt ikke.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, her er mørkt så hvis man ikke er til det, skal man ikke gå herind.  
  
  
  
  
 
Intro: Navn og Alder  
 Bastian 24  år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Ikke så ofte jeg er her, går her nu fordi jeg skal ud og mødes med nogle venner til øl.  
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2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Her er meget mørkt, men ellers tror jeg det er en hyggelig park. Her er da en okay 
natur 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, tænker sagtens jeg vil bruge det som en gennemgang til når jeg skal hjem igen, men 
ellers er det ligeså nemt at gå langt vejen til Nørreport st.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Evt. Nogle lygtepæle som giver lidt mere lys eller en hyggelig Cafe.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke særlig utryg lige nu, så det tænker jeg umiddelbart ikke jeg vil.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja jeg tænker klart at mange ville føle sig utrygge i parken, måske fordi den er så 
mørkt.  
  
  
  
 
 Intro: Navn og Alder  
Mark og Anton 22 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du/i parken? Hvorfor besøger 
du/i parken i dette tidsrum?  
Svar: Vi går her nu fordi vi skal ud og spise med nogle venner, men ellers besøger vi rigtig 
den park. Vel (Mark spørger Anton)?. Nej er her nærmest aldrig! (svarer Anton) 
 
2) Hvilken stemning mener du/i ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Det virker til at være en hyggelig park, den ligger jo mega centralt for alle der bor i 
området. Sådan lidt en vibe af Central Park (reference til NY). Det er en rigtig idyllisk park 
om dagen, men nu er det nok lidt for mørk.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Mark: Jeg ved ikke helt hvad vi skal lave herinde, andet end at gå tilbage til Nørreport 
st. Tænker måske her bliver alt for mørkt til at det ville være rart at gå her.  Anton: nikker 
bare og er enig.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
• Hvilket design?  
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Svar: Mark: Jeg tænker klart et eller andet lysshow, f.eks. er det jo mega hyggeligt at gå ved 
Konges Nytorv nu fordi der er så meget julelys. Så kunne de også sætte en masse julelys op 
her så der er noget at se på. Anton: ja det vil jo give god mening 
 
 
 

5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Anton: jeg er i hvert fald ikke utryg når jeg gå her med Mark,  men tænker jeg vil gå 
udenom hvis jeg var alene faktisk. Mark: ja, det ville virke mere sikkert.  
  
6) Kan du/i sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Mark: Ja da klart. Tænker da ikke nogle af mine veninder gider at gå herinde alene 
eller bare sammen for den sags skyld. Anton: Nej, piger vil da meget hellere søge mod noget 
lys og flere mennesker. Man har også hørt de hjemløse og romaer som sover herinde, og du 
kan se derover er der alkohol flasker (peger på flasker på stien).  
  
  
Intro: Navn og Alder  
 Mads 24 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Ikke så ofte jeg er her, går her nu fordi jeg skal ud og mødes med nogle venner til øl.  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Her er meget mørkt, men ellers tror jeg det er en hyggelig park.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, tænker sagtens jeg vil bruge det som en gennemgang til når jeg skal hjem igen, men 
ellers er det ligeså nemt at gå langt vejen til Nørreport st.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Evt. Nogle lygtepæle som giver lidt mere lys eller en hyggelig Cafe.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke særlig utryg lige nu, så det tænker jeg umiddelbart ikke jeg vil.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja jeg tænker klart at mange ville føle sig utrygge i parken, måske fordi den er så 
mørkt.  
  
Intro: Navn og Alder  
Erik 43 år  
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1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Jeg kommer her hyppigt ved 18 tiden og løber en tur med mine hunde. 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Det er skønt og dejligt med noget natur stemning, lige nu er her ret mørkt. 
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, men ikke så sent kommer her generelt som nu ved en 18 tiden  
  
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
• Hvilket design?  
Svar: Tænker man godt kunne lave noget bedre belysning 
 
 5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ikke på det her tidspunkt, men havde det været senere så ja fordi så kan det virker lidt 
skummelt  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, det kan jeg godt forstår.  
 

 
Intro: Navn og Alder  
 Brian 40 år  
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: jeg kommer her hver aften med mine 2 bulldogs  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Synes det er en fin park, mine drenge (hunde) kan godt lide at være her   
  
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ja, altså er her nu så det ik et problem.  
  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Der kunne være godt med lidt mere belysning føler jeg, synes det er svært at se sig 
rundt.  
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: nej, ikke rigtigt der er ikke noget der kan skræmme mig væk. har mine drenge.  
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6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja, det ville jeg godt kunne især kvinder, sender ikke min kæreste ud om aften når 
drengene skal luftes.  
  
 
KVINDER: 
Intro: Navn og Alder   
Maria 46 år 
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Det er meget forskelligt, men mest om eftermiddagen. Når jeg går til Magasin eller 
Illum går jeg denne vej. F.eks. som nu når jeg skal ned og julehandel. Glad for at have den så 
tæt på hvor jeg bor, men ret mørk lige nu.  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: Det er en rigtig hyggelig park, og en ret pæn park synes jeg også. Men her er bare alt 
for mørkt nu og senere til min smag.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Det ved jeg ikke, har ikke engang tænkt tanken om at jeg skal samme vej tilbage senere 
igen. Men plejer også at gå langs H.C. Andersens Boulevard.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Især noget mere lys, vi står her kl. 17:30 og det er allerede mørkt. Var også lidt usikker 
på om jeg ville stoppe op til et interview, da du spurgte mig. 
  
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Jeg føler mig ikke utryg nu, men mørket kan sikker sagtens være med til at frembringe 
noget.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Det kan jeg i hvert fald, det aldrig rart at gå helt alene i en mørk park.  

 
Intro: Navn og Alder 
Tina 32 år 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken? I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: Det gør jeg hvis jeg evt. Skal gå eller løbe en tur, og de gange når jeg besøger cafeen der 
ligger i parken. Ellers besøger jeg den nok kun i weekenderne.  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: En god stemning meget hyggeligt, men ret mørk nu. Meget mørkt om aftenen. Det er et 
dejligt sted det er en meget fin og smuk park 
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3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: Ville aldrig besøge den meget senere på aftenen, så er her lidt uinteressant.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
Svar: Det ville give lidt mening at her kom lidt mere lys der kan skabe stemning. Og skabe en 
opdagelse på en anden måde. 
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: Ja, det gør jeg vel nok lidt.   
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: Ja det kan jeg godt. Det ikke rart for alle at gå i mørke gennem en park.   
  
  
  
  
  
  
  
Intro: Navn og Alder 
 Caroline 24 år  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar: jeg arbejder til tider om dagen og om aften, om sommeren er jeg her til 21 fordi vi har 
åbent i længere tid, men ellers i vintertiderne lukker vi 18.  men ellers besøger jeg ikke parken 
udenfor mine arbejdstider  
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: jeg oplever til tider unge kommer og ryger hash foran cafeen hvor jeg så beder dem 
pænt om at gå. Jeg tror parkens gamle ry har gjort man har et dårligt indtryk af parken men 
de der kommer her på cafeen har kommet her i cirka 30 år næsten og de bor i nærheden. Har 
ikke selv oplevet noget, men kunne forestille mig det er utrygt når det et for mørkt og få 
mennesker. Føler mig ikke utrygt, men jeg er her også kun i mine arbejdstider så lægger ikke 
mærke til det så meget.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: nej som sagt kommer kun i mine arbejdstider og det er kun af den grund jeg ville 
komme ellers kommer her aldrig mest fordi jeg ikke har noget at lave her udover at arbejde.  
 

4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
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• Hvilket design?  
Svar: mere belysning helt klart, det ville skabe flere kunder også. Man vil også opleve mere 
tryghed hvis der var mere belysning fordi flere mennesker ville komme og det er en fed park, 
så en attraktion med lys kunne være fedt og skabe en stemning i parken.  Men parken er 
fredet meget og vi har selv haft vores problematikker da der er mange ting vi ikke måtte have 
rundt om cafeen men skulle forhandle os frem til det. vi har sat varmelamper op og  lukket 
mere af så man kan sidde her i længere tid.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: nej vil ikke sige jeg føler mig utryg.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: ja sagtens  kan godt forstår man kan føle sig utryg fordi det kan være meget mørkt og 
skummelt til tider.  
 
Intro: Navn og Alder  
 Ida 24 år og Frederik 25 år  
 
1) Hvor ofte besøger du Ørstedsparken?  I hvilket tidsrum besøger du parken? Hvorfor besøger du 
parken i dette tidsrum?  
Svar:. Vi kommer her meget sjældent, det tilfældigt vi kommer forbi men en hyggelig park 
 
2) Hvilken stemning mener du ørstedsparken udtrykker?  
Svar: det er hyggeligt om dagen med en kop kaffe i hånden og bare gå igennem.  
 
3) Kunne du finde på at besøge parken efter mørkets frembrud?  
• Ja: Hvorfor, hvad vil du lave i parken?  
• Nej: Hvorfor ikke, hvad gør du ikke har lyst til at besøge parken? (Utryghed)  
Svar: nej ikke om aften det lidt for mørkt, der ville vi nok gå udenom især i vinter tiderne det 
koldt og bliver hurtigt mørkt plus belysningen herinde er ikke så god. Om sommeren kunne 
vi godt finde på at komme senere fordi det bliver senere mørkt og flere mennesker vil være 
her.  
 
4) Hvad kunne ændres, så du ville have lyst til at besøge parken om aften? (Utryghed)  
Føler du et nyt design vil være med til at gøre parken mere tryg om aftenen?  
• Hvilket design?  
Svar: altså mere lys og ikke en lygtepæl, men noget mere attraktivt som kan få flere 
mennesker til at komme og glemme det parkens ry.  
 
5) Føler du dig utryg i parken?  
Svar: altså det mørkt og få mennesker og som sagt kommer vi her sjældent men bare 
tilfældigt besøg, det et lidt uhyggeligt om aften så ja man vil 100p føle sig utryg.  
  
6) Kan du sætte dig ind i, at andre vil eller har følt sig utryg i parken? 
Svar: ja bestemt  
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Bilag 7.  
 
Tabel oversigt over hvor mange kvinder og mænd vi har interviewet.  
 
 
Køn à Kvinde  Mænd  
Dag. 7 10 + vennepar + 

kærestepar  
Aften  3 + kærestepar   6 + vennepar  

 
I alt 30.  
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Bilag 8.  
 
Dagtimerne:  

1. Demografi (køn, alder, seksualitet, civiltilstand)? + Hvad foretages i parken og hvad bliver 
den brugt til?  
 

• Unge mødre på tur i parken ca. 24 år kl 10  
• Ældre kvinder på deres daglige gåtur og sludre med en kop kaffe - pensioneret kl 9  
• Hundelufter i starten af 40’erne + Hundelufter, der er ude og løbe på tidsrummet af 

10-15  
• Både kvinder, men primært mænd ude og løbe i midt 40’erne kl 9  
• Børnehaveklasse benytter parken som gennemgang kl 12  
• Unge, der bruger parken som en gennemgang midt 20’erne start 30’erne kl 13:30 
• Cafe besøgende 10-15  
• Ung mand på midt eller slut 20’erne der røg hash om dagen ved 11-tiden 

  
2. Hvilken stemning/indtryk er der i parken? + Hvad ser vi i parken? 
 

• tomme vinflasker  
• tomme øldåser  
• graffiti på nogle af træerne og beton 
• stille stemning mest børnehaven man kunne høre når man var tæt på dem ellers 

trafikken udefra  
• tilgroet buske meget  

  
3. Hvordan er de besøgendes adfærd?  
 

• Venlige  
• Rolige  
• Smilende  
• Travlhed, nogle af dem  
• Passer sig selv 

  
Aftentimerne:   

1. Demografi (køn, alder, seksualitet, civiltilstand)? + Hvad foretages i parken og hvad bliver 
den brugt til?  

• Mænd i starten eller midt 50’erne, som lufter deres hund mellem kl 16-20  
• Mænd i midten af 40’erne løber omkring kl 18  
• Cafe besøgende både mænd og kvinder i slut 30’erne - men få 
• Meget få mennesker at få øje på 

  
2. Hvilken stemning/indtryk er der i parken? + hvad ser vi i parken? 
 

• Meget mørkt  
• Dæmpet stemning  
• Få mennesker, kan virke lidt utrygt 
• Mest lys kommer udefra, altså byen og Nørreport st.  
• Beplantningen bliver utydeligt grundet mørket 
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• En pantsamler og få forbipasserende  
3. Hvordan er de besøgendes adfærd?  
 

• For dem selv  
• Passér hurtigt de andre besøgende 
• Venlige 
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Bilag 9.  
 
Ledreborg slotspark lysdesign  
 

 
Nielsen, Britt (2020): Eventyrstemning på Ledreborg slot”.  
https://sn.dk/Lejre/Se-alle-billederne-Eventyrstemning-paa-Ledreborg-Slot/artikel/1384025?rss 
(Besøgt d. 14 Decemeber)  
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Bilag 10.  
 
Garden by the bay - Singapore  
 

 
Garden by the Bay - Singapore https://www.gardensbythebay.com.sg/en/the-gardens/our-
story/introduction.html (besøgt d. 14 December)  
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Bilag 11.  
 
Tivoli Gardens - head of light  
 

 
Kongshaug- Garde, Jesper (ukendt): Architectural lighting”.  
http://www.jesperkongshaug.com/architectural.php (besøgt 14 December)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Bilag 12.  
 
Skitse af vores designide  
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Bilag 13. 
 
Fusion 360 skitse  
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Bilag	14.		
 
Vores valg af farvelys  
 

  
Jensen, Thomas (ukendt): ”Digitale farver”. Figur 2.3 Additive farver.  
https://www.vidas.dk/foto/foto_farver.html (besøgt 19 December)  
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Bilag	15.		
 

 
Tobias Ebsen, https://tobiasebsen.dk/biography/  
 

Jeg håber at det går fremad med jeres opgave, og beklager det sene svar. 

Det er en interessant problemstilling i tager fat i og en god case, da netop 

Ørstedsparken ofte bliver opfattet som et utrygt sted i de mørke timer. Udfordringen, 

som i også skriver, er at lave en løsning som passer ind i den historiske park. Det er 

oplagt at bruge lys til at mindske de mørke områder, som ofte opfattes som de mest 

utrygge. I argumenterer godt for rationalerne bag jeres design, men det kunne være 

spændende at høre om I har overvejet andre løsning og hvorfor disse ikke blev valgt. 

Altså, kunne man havde valgt en anden form end et træ til at følge (eller supplere) 

parkens udtryk? Og skal man nødvendigvis lave et design som falder i med 

omgivelserne, eller ville det være en attraktion hvis designet stod i kontrast til 

omgivelserne? Det er også godt at I har gjort overvejelser omkring materialer, 

bæredygtighed, omkostninger, og de praktiske forhold omkring strøm osv. Her kunne 

man, igen, have en diskussion omkring alternative løsninger og om der er nogle 

ulemper ved jeres løsning. Har I overvejet hvordan solcellerne ser ud og hvordan de 

integreres i designet? Og hvor mange solceller skal der til for at skabe strøm nok i de 

mørke vinterdage? Har i overvejer lysmængden (lux) og farvetemperaturen (kelvin) i 

forhold til gældende standarder? Der er mange udfordringer i at designe lysarmaturer 

til det offentlige rum. Overordnet er det et interessant design med mange mange gode 

argumenter og perspektiver. Designet giver anledning til flere relevante overvejelser og 

kan angiveligt give afsæt til yderligere refleksion. 
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Jeg håber at dette kan bruges og held og lykke med opgaven! 

 

De bedste julehilsner, 

 

Tobias Ebsen 

Lys- og interaktionsdesigner 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


