
V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

1 
 

 

Tryghed i Ørstedsparken    

Semesterprojekt 2020 – 1. semester 

   

  

Eksamensgruppenummer: V2024788381  

 

Gruppemedlemmer Studienummer 

Hiva Haji Rashidi 

 
71746 

Natascha Melissa Jensen Thomsen 

 
71408 

Rosa-Mai Kvistgaard Rieck 

 
71361 

Samuel Adabanka Boateng 

 
71392 

Troels Dalgas Elting 

 
71739 

Victor Johannes Helleberg Einfeldt 

 
72035 

 

  

Vejleder: Emmy Laura Perez Fjalland  

Hold: HumTek C  

Dato: 21 / 12 / 2020  

   

 

 

 

 

 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

2 
 

Abstract  

This report is about how you can use colors and light to make the best possible supplementary 

light source to the already existing lampposts in H. C. Ørstedsparken. Extra lighting is 

necessary, as many visitors feel insecure in the park when darkness falls. This has been 

confirmed by qualitative interviews. To answer our problem formulation, several methods have 

been used to gather empirical data, such as interview guides and observations. We have been 

interviewing the visitors of H. C. Ørstedsparken and an expert on lighting in the city. We have 

also observed the visitors’ activities in the park, and the amount of lighting between 4 PM and 

8 PM in the month of November. In the theory section, we examine the influence of colors on 

humans, the concept of security, the concept of naturalness and light.  

We have analyzed our target group, our interviews, and observations, and found existing design 

solutions as inspiration. After research, collected empirical data and theory, an optimal 

supplementary light source has been made which can increase the lighting, and in that way 

create a sense of security among the visitors of the park. The design section reviews the design 

process and design criteria, as well as a description of the final design. We have a perspective 

on Kongens Have, which is also centrally located in Copenhagen, to look at the parks' amounts 

of lighting and the amounts of visitors. At the end of our report, we can conclude that light and 

colors have an impact on people's sense of security. 
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Resumé  

Denne rapport handler om hvordan man kan bruge farver og lys til, at skabe den bedst mulige 

supplerende lyskilde til de eksisterende lygtepæle i H. C. Ørstedsparken. Der er brug for ekstra 

belysning, da mange besøgende føler sig utrygge i parken, ved mørkets frembrud. Dette har vi 

fået bekræftet ved kvalitative interviews af parkens besøgene. Til besvarelsen af vores 

problemformulering er der anvendt en række metoder til indsamling af empiri, såsom 

interviewguides og observationer. Der er interviewet brugere af Ørstedsparken, en ekspert 

indenfor belysning i bylivet, og observeret besøgendes adfærd samt belysningen i parken i 

tidsrummet 16:00 til 20:00 i november måned. I teoriafsnittet undersøger vi farvers påvirkning 

på mennesket, tryghedsbegrebet, naturlighedsbegrebet og lys.  

Vi har analyseret vores målgruppe, interviews og observationer, og fundet eksisterende 

designløsninger som inspiration. Efter undersøgelser, indsamlet empiri og teori, er vi kommet 

frem til en optimal supplerende lyskilde, som kan øge belysningen, og dermed skabe tryghed 

blandt de besøgende i parken. I designafsnittet bliver der gennemgået designprocessen og 

designkriterier, samt en beskrivelse af det endelige design. Vi har perspektiveret til Kongens 

Have, som også ligger centralt i Indre By, for at se på parkernes mængde af belysning, samt 

antal besøgende. Vi har til slut kunne konkludere, at lys og farver har en indvirkning på 

menneskers følelse af tryghed.  
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Rapportopbygning/læsevejledning 

I rapporten vil der blive gennemgået parker i byer, og balancen mellem parker og natur. 

Herefter vil der komme en kort beskrivelse af H. C. Ørstedsparkens oprindelse, efterfulgt af 

semesterbinding, som beskriver hvordan vi har brugt de forskellige dimensioner. Efter en 

introduktion til rapportens problem, vil de brugte metoder blive nævnt i metodeafsnittet. Disse 

er etnografiske metoder. Vi vil også forklare hvordan vi har brugt problemkort og storyboard 

til at finde mulige designløsninger på vores problemformulering. Herefter kommer 

teoriafsnittet, som fortæller om den teori vi har brugt til at komme frem til den endelige 

designløsning.  

Herunder ligger emnerne farvepsykologi, tryghed og utryghed, naturlighedsbegrebet og lys. 

Efter teoriafsnittet vil vi analysere de valgte metoder som vi har brugt til at besvare 

problemformuleringen, og kigge på eksisterende designløsninger. Efterfulgt af dette er design 

og designrationale, som indeholder designprocessen, designkriterier og til- og fravalg af 

designmuligheder. Under dette punkt tog vi også trin-modellen i brug. Til sidst i designafsnittet 

vil det endelige produkt blive forklaret og vist. Inden konklusionen kommer perspektivering 

mellem H. C. Ørstedsparken og Kongens Have. Herunder også en kort perspektivering til 

Sveriges politik omkring overnatning i naturen. Til sidst i rapporten er konklusionen, som 

opsummerer alt vi har lært gennem rapportforløbet, og kommer med en kort gennemgang af 

alt det ovennævnte. 

 

Indledning 

I denne rapport undersøger vi hvordan man kan skabe en lyskilde, som formår at lyse H. C. 

Ørstedsparken mere op end den er nu, og samtidig giver parken en øget tryghedsfølelse. 

Motivationen til dette projekt er at skabe en tryghedsfølelse til brugerne af Ørstedsparken, i de 

mørke timer. Dette er vigtigt og aktuelt, da parken i dag om aftenen, bliver undgået af mange 

mennesker, på grund af en følelse af utryghed. Senest er det blevet undersøgt i en række 

videooptagelser, at tre kvinder føler sig utilpas i parken om aftenen. (Tantholdt, 2020) Lys 

omkring mennesker er en stor tryghedsfaktor, og det er derfor vigtigt at vores nye lyskilde 

opfylder en række designkriterier, så brugerne får lyst til at bruge parken, også i de mørke 

timer. (Udlændinge-, Intergrations- og Boligministeriet, 2015, s. 9) Lys på stier, kan gøre at 

det bliver nemmere at orientere sig rundt om hjørner og i mørke områder af parken. Hvis lyset 

er tryghedsskabende, kan det tiltrække flere besøgende til parken, hvilket også vil bidrage til 
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en større tryghedsfølelse. (Udlændinge-, Intergrations- og Boligministeriet, 2015, s. 5) Vores 

supplerende lyskilde må ikke være blændende, da man ellers ikke vil kunne orientere sig 

ordentligt. Derudover er farvevalget til lyskilden også en vigtig faktor, da farver påvirker 

menneskers velvære. (Bjerregaard, 2005, s. 76) Dette har været en stor motivation, for at 

fokusere på lyssætning i Ørstedsparken, med grundig overvejelse af valg af farver på de 

supplerende lysinstallationer. 

Vores endelige design kommer af inspiration fra supertræerne fra Gardens by the Bay i 

Singapore. Deres design er også inspireret af noget organisk, som er det vi ønskede at udtrykke 

med vores design, da den skal kunne blande sig ind i parkens eksisterende natur. Dette ledte os 

frem til idéen om at designe en kunstig lysende blomst. 

 

Problemfelt 

Seks procent af københavnere følte sig utrygge i deres nabolag i 2016. Dette ses i statistik 1, 

som viser antallet af utryghed i nabolag samt utryghed i aften- og nattetimer fra 2009 til 2016. 

Tallet for utryghed i aften- og nattetimerne var på 19 procent i 2016. Begge tal er faldet siden 

2009, hvilket er en positiv ændring, dog var der kun cirka 18 procent som følte sig utrygge i 

aften- og nattetimerne i årene 2014 og 2015. København består af mange forskellige bydele, 

og statistikken fortæller ikke noget om, hvilket bydele der er særligt ramt af utryghed, fra blandt 

andet kriminalitet. (Københavns Kommune, 2016, s. 9) 

Statistik 2 viser derimod særlige områder, i henholdsvis Indre By og hele København, som 

angives som værende utrygge at færdes i. Her ses, at 18 procent føler sig særligt utryg ved at 

færdes i grønne områder, parker og legepladser i hele København og 17 procent i Indre By. 

Dette kan skyldes, at der er særlig bekymring for kriminalitet. I 2019 anmeldte borgere i Indre 

By 10.538 tilfælde af kriminalitet, hvilket svarer til 246 anmeldelser pr. 1000 indbygger. Dette 

er en stigning fra 2009, hvor antallet af anmeldte var på 200,4. (Københavns Kommune, 2020, 

s. 52) Lommetyveri er den mest anmeldte form for kriminalitet i 2019 i Indre By, hvor det blev 

anmeldt 174,4 gange pr. 1000 indbyggere.  

Som statistik 2 viser, er grønne områder et af de steder som gør flest beboere i København 

utrygge. I denne rapport går vi i dybden med H. C. Ørstedsparken, som ligger i Indre By. Her 

vil vi undersøge utrygheden i parken, og hvilke faktorer der spiller ind. 
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Tabel 1: Statistik over utryghed i nabolag og aften- og nattetimer (Københavns Kommune, 2016, s. 9) 

 

Tabel 2: Statistik over særlige steder, som angives som utrygge (Københavns Kommune, 2020, s. 54) 

 

Hvis der skal skabes tryghed ved hjælp af belysning i parker og grønne områder, skal der være 

lys i sådan et omfang, at ansigterne på menneskerne, der går på stierne bliver oplyste. På den 

måde har man en ide om, hvilken type person, der går imod en, og man kan samtidig læse 

personens ansigtsudtryk. Belysningen skal lyse med en lysstyrke, som hverken er for høj eller 

for lav. Ujævn belysning med forskellige styrker er ikke optimalt, da der kan opstå problemer 

med øjnenes evne, til at vænne sig til den skiftende styrke af belysning i et stiforløb. (Høi, 2018) 
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Byrum, såsom parker og grønne områder, som er dårligt belyst efter mørkets frembrud, kan 

virke u-imødekommende. De mennesker som færdes i området, kan få svært ved at orientere 

sig og finde vej, hvilket kan bidrage til en følelse af utryghed. 

Parker og grønne områder som derimod er i skarpt og blændende lys, kan også have en negativ 

virkning på menneskers lyst til at være der. Det kan resultere i, at menneskerne i området føler 

sig overvågede, og derfor søger mod andre hjørner og kanter af området, hvor der findes en 

bedre blanding af lys og mørke. Det er derfor vigtigt at finde den rette mængde af lys i områder 

såsom parker, som kan skabe den mest behagelige atmosfære efter mørkets frembrud. 

(Udlændinge-, Intergrations- og Boligministeriet, 2015, s. 5) 

Hvis ingen har lyst til at befinde sig i et bestemt område, som mange finder utrygt (f.eks. pga. 

mangel på lys) vil der færdes færre mennesker i området generelt. Hvis der er færre mennesker 

der opholder sig i et bestemt område, kan det medvirke til utryghed, da de fleste finder det 

tryghedsskabende, at der også er andre mennesker på veje og stier når det er mørkt. Hvis 

belysning kan bidrage til større anvendelse af byområder, medvirker det til øgning af tryghed 

i området.  

Kriminalitet mindskes også ved øget brug af et område, da der begås mindre kriminalitet hvor 

der er mennesker og liv, fordi kriminaliteten ellers opdages af andre. God belysning kan derfor 

have stor betydning for bestemte udsatte områder. (Udlændinge-, Intergrations- og 

Boligministeriet, 2015, s. 5) 

I Lighting up cosy atmospheres in Denmark, skrevet af Mikkel Bille, bliver der undersøgt 

hvorvidt brugen af naturligt samt elektrisk lys har indflydelse på hvordan mennesker opfører 

sig og føler.  

 

“A sense of community is shaped through ideas of sharing a ‘light culture’ that make people 

feel at home, secure, and a part of something else“. (Bille, 2015, s. 57) 

 

Bille beskriver her, at lys er blevet en kultur som giver mennesker en følelse af tryghed og at 

være en del af noget. Mikkel Bille har taget en kvalitativ metode i brug i form af interview. 

Han har snakket med en pige ved navn Nicole, som er studerende og bor på Islands Brygge. I 

dette interview forklarer Nicole, at det giver hende en form for tryghed, og følelsen af at være 

en del af et fællesskab. Derudover uddyber hun, at hun kan genkende lyset fra hendes nabos 
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vindue, men ikke selve personen. Når hendes nabo tænder for lyset, gør hun det samme. På 

denne måde føler hun, at hun bliver en del af et større fællesskab. (Bille, 2015, s. 56) 

Lys kan påvirke hvordan mennesket føler, og gøre et område mere trygt for det enkelte individ. 

Når der tales om lys i forhold til tryghed, er det blevet bevist, at forbedring af belysning i det 

offentlige rum, reducerer nogle former for kriminalitet, samt skræmmer de kriminelle væk. 

(Boyce, Eklund, Hamilton, & Bruno, 2000, s. 1) Det forbedrede lys er til den lovlydiges fordel, 

da det mindsker chancen for at brugerne af stedet for eksempel bliver overfaldet, når han/hun 

bedre kan orientere sig i sine omgivelser. Det er altså en ulempe for de kriminelle, hvis deres 

stamsteder for kriminalitet bliver belyst, da de ikke længere vil kunne snige sig ind på deres 

ofre. Lyset skaber altså en tryghedsfølelse i mørke områder, f.eks. i en mørk park som H. C. 

Ørstedsparken. For meget lys i et område kan dog skabe lysforurening, da det kan ødelægge 

leveforholdene for dyreliv og overbelyse eventuelle boliger i området, som kan blive generet 

af det (Boyce, Eklund, Hamilton, & Bruno, 2000, s. 1) 

På baggrund af bl.a. ovenstående statistikker, ligger vores interesse i at mindske utrygheden 

endnu mere, med supplerende lyskilder, i de mørke timer. Dette vil vi gøre ved at arbejde med 

lys og farver, for at se om det kan øge trygheden i parken, da nogle former for lys og farver 

kan virke tryghedsskabende. Vi vil dernæst undersøge lysets effekt på mennesker, samt designe 

et produkt med fokus på farvepsykologi. (Bjerregaard, 2005) 

  

Problemformulering 

 

“Hvilken effekt kan øget belysning, i mørke områder, have på mennesker, og hvordan kan 

man designe et produkt med fokus på farver og øget tryghed i H. C. Ørstedsparken” 

 

Denne problemformulering er udarbejdet og omformuleret nogle gange, efter en større 

indsamling af empiri, som underbygger det relevante problem, som Ørstedsparken står overfor. 

I denne rapport vil der blive redegjort, diskuteret, analyseret og konkluderet på 

problemformuleringen, og komme med et bud på et design, som kan løse problemet.  

Problemformuleringen understøtter vi med fem arbejdsspørgsmål, som vil blive besvaret på en 

overskuelig måde for læseren. Læseren vil få en bred viden omkring emnet og Ørstedsparken, 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

12 
 

og problemformuleringen bliver besvaret ud fra arbejdsspørgsmålene. Vi har givet en kort 

beskrivelse på, hvordan og med hvilke metoder vi vil besvare arbejdsspørgsmålene, så læseren 

får et overblik over, hvilken tilgang denne rapport har til emnet. Alt dette bliver uddybet i 

rapporten. 

Arbejdsspørgsmål 

• Hvordan skiller H. C. Ørstedsparken sig ud fra andre parker, såsom Kongens Have? 

Dette vil grundlæggende besvares ud fra observationer af H. C. Ørstedsparken og af 

Kongens Have. Vi vil redegøre for uligheder mellem parkerne, samt hvordan hver park 

er designet med fokus på belysningen. Dette vil hjælpe os med at danne en forståelse 

for, hvad der gør Ørstedsparken utryg for besøgende ved mørkets frembrud, kontra 

hvad der gør Kongens Have et behageligt opholdssted for besøgende i dens åbningstid. 

 

• Er der behov for flere lyskilder i H. C. Ørstedsparken? Hvis ja, hvorfor? 

Dette spørgsmål vil først og fremmest blive besvaret ud fra vores egne observationer 

og interviews af brugere af parken. Ved hjælp af observation vil vi undersøge om 

parken reelt set har brug for mere lys, eller om der i forvejen er en tilstrækkelig mængde. 

Vi vil dernæst interview nogle af parkens brugere i de mørke timer, og medbringe vores 

prototype, og høre deres meninger om mængden af belysning i parken.  

 

• Hvem er målgruppen for den nye belysning i de mørke timer? 

Dette spørgsmål besvares ud fra vores egne observationer af H. C. Ørstedsparken i de 

mørke timer. I målgruppeafsnittet vil vi gøre rede for de forskellige typer af besøgende, 

som vi har observeret og interviewet, samt undersøge hvad de bruger parken til. Dette 

vil hjælpe os med at danne et overblik over, hvem vi skal forbedre parken for, så de kan 

få mere gavn af den i de mørke timer.  
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• Hvilken sammenhæng er der mellem lys, farver, og tryghed? Har forskellige farver en 

indvirkning på mennesker? 

Her vil der først og fremmest blive redegjort for begrebet tryghed. Dernæst vil der blive 

redegjort for relevante elementer ved lys, teori omkring lys, og hvordan vi mennesker 

bliver påvirket af det, samt forskellige farver af lys. Vi vil komme ind på forskellige 

tryghedsfaktorer og undersøge hvilket samspil lys har med tryghed, ved hjælp af 

litteratur og teori. 

 

• Hvordan kan et produkt designes optimalt som supplerende lyskilde? 

Dette bliver besvaret gennem teori omkring lys og farver, samt gennem den 

udarbejdede designproces og udvalgte designkriterier. Her vil der blive beskrevet vores 

til- og fravalg, samt det endelige produkt.  

 

Er der behov for ny belysning? 

Vi har den 9. og 23. november 2020 været inde i H. C. 

Ørstedsparken, for at observere og interviewe brugerne 

af parken, angående mængden af belysning i parken. De 

fleste af svarene på vores interviews, bekræftede vores 

teori om at de besøgene ønsker mere belysning i parken 

i de mørke timer. Der er placeret lygtepæle rundt 

omkring i H. C. Ørstedsparken, men nogle af disse er 

tildækket af buskadser og høje træer, som tager noget af 

det lys som skulle belyse stierne. 

Denne observation var med til at give os ideen om at 

lave nye supplerende lyskilder, som skal designes med 

et organisk udseende i form af noget som allerede findes 

i H. C. Ørstedsparken. Tirsdag den 6. oktober 2020 

mødtes vi med Anna Petersen fra Københavns kommunes belysningsteam, et team bestående 

af tre mennesker. Dette møde lå tidligt i vores arbejdsproces, så vi havde ikke mulighed for at 

vise hende vores prototype til supplerende belysning. Anna Petersens professionelle 

bedømmelse var, at der ikke er behov for mere belysning i H. C. Ørstedsparken, da parker ikke 

Figur 1: Billede fra H. C. Ørstedsparken den 23. 
november 2020 
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er tænkt til brug om natten og dyrelivet ikke må forstyrres. Belysningsteamet har heller aldrig 

fået henvendelse omkring utryghed i H. C. Ørstedsparken. Hun nævnte dog efterfølgende, at 

hun selv undgik parken i de mørke timer (Bilag nr. 3). Dette fik os til at undersøge det reelle 

behov for mere belysning i parken nærmere, ved at interviewe de folk som godt tør bruge 

parken efter solnedgang. Efter interviewenes svar, kom vi frem til, at hvis man kigger bort fra 

det faktum at parker ikke er tiltænkt til brug om natten, er der stadig for lidt belysning til 

brugerne af parken i de mørke timer, især i vinterhalvåret.  

 

Natur i storbyen 

Natur og parker, og grønne omgivelser, kan have en positiv indvirkning på menneskers 

sundhed og velvære. Det er blevet bekræftet af flere videnskabelige undersøgelser (Rosenbak 

& Jørgensen, 2009, s. 24) 

En svensk undersøgelse har ligeledes vist, at brugere af naturen føler sig sundere, og at det i 

visse tilfælde kan forbedre ældres tale og hukommelse, og gøre så de har behov for mindre 

smertestillende medicin. Naturen kan altså have en helbredende virkning på mennesket. Bylivet 

indeholder en stor mængde aktiviteter og informationer som kan være svært for mennesket at 

forholde sig til. Nogle forskere mener derfor, at de kognitive centre i hjernen bedre kan slappe 

af i naturlige omgivelser, da de indeholder informationer som er lettere for vores hjerne at tolke. 

Dette kan være grunden til at brugen af grønne områder sænker stressniveauet hos de 

mennesker som bor i en storby (Rosenbak & Jørgensen, 2009, s. 25) 

Den svenske undersøgelse har også vist, at der er en sammenhæng mellem brugen af naturlige 

områder og risikoen for at lide af en stressrelateret sygdom. Dagslys har også indflydelse på 

menneskets hormonbalance. Det påvirker altså menneskets døgnrytme, hvor mange timer man 

opholder sig udendørs i dagtimerne. De forskellige resultater af undersøgelserne viser, hvor 

vigtige de grønne områder er i bymiljøer for befolkningens sundhed (Rosenbak & Jørgensen, 

2009, s. 26) 

Støjniveauet i storbyer er ofte højt, og det skyldes mængden af mennesker og aktiviteter som 

foregår på gaderne. Byens lyde kastes rundt mellem boliger, og påvirker menneskets 

koncentrations- og ydeevne, giver hovedpine og stress, og kan have indflydelse på udvikling 

af forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Især børn er meget sårbare overfor støj 

(Rosenbak & Jørgensen, 2009, s. 26) 
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Flere grønne områder giver bedre muligheder for at finde stilhed i storbyen. 

 

Balancen mellem by og natur 

I nogle kommuner spiller de grønne områder en central rolle i planlægningen af den fremtidige 

forbedrede by. Når der kommer flere mennesker til en by, skal byens kapacitet øges, og det er 

tit i disse situationer, at de grønne områder i byen bliver inddraget til fordel for flere boliger. 

Det kan få store konsekvenser for beboerne, som ikke længere vil have deres små frirum til 

afstresning og ro. I stedet for at trække byen ud i naturen, er byudviklingsplanen at trække det 

grønne ind i byerne (Rosenbak & Jørgensen, 2009, s. 55) 

Strategien går ud på at give borgerne sundere omgivelser, og der lægges vægt på 

tilgængelighed, nærhed og kvaliteten af de grønne områder. De nye bydele skal tilpasses den 

nuværende natur og landskabet, så de naturlige områder ikke bliver nedprioriteret fremfor 

bybebyggelse og by udvidelse. 

 

Parker i København 

Et bagvedliggende rationale vedrørende byudvikling, ved hjælp af kunst og performative 

byudviklingsstrategier, er, at det er “forskellen, som skaber den gode by” (Samson, 2012) For 

nogle byer i Danmark, er det en overlevelsesstrategi at udsmykke deres by med noget 

spændende street art og events på åben gade. Ligeledes kan parker gøres mere attraktive for 

besøgende, ved at udsmykke dem med noget som lokker mennesket til, og gør dem nysgerrige. 

Det menes at kunne tiltrække flere mennesker til et bestemt sted, hvis stedet har oplevelsesrige 

rammer. Den performative by skal kunne byde på en oplevelse, og Københavns parker burde 

også bruges optimalt, til at trække flere turister til byen. Parker som Fælledparken og Kongens 

Have bruges allerede til sociale arrangementer som 1. Maj og Open Air biograf. (Det Danske 

Filminsitut)  

H. C. Ørstedsparken kunne blive til en park med flere attraktioner i dagligdagen, og ikke kun 

få gange om året. Hverken Fælledparken eller Kongens Have har andet belysning end den 

sædvanlige parkbelysning, men hvis Ørstedsparken fik tilført en ny form for kunstnerisk 

belysning, kunne det bringe et helt nyt element til parken. Når man taler om kunst i denne 

forstand, menes der, at den nye belysning skal vække noget følelsesmæssigt i modtageren, og 

påvirke de besøgende som besøger parken. (Ordnet)  
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Den form for belysning som vi gerne vil tilføre parken, med vores kunstige orangelysende 

blomster, er æstetisk lys, altså lys som behager og tilfredsstiller den besøgende af parken, og 

som påvirker den måde de føler når de går igennem parken. (Ordnet)  

Blomsterlysene skal være en nyskabelse af de oprindelige lygtepæle, som er i H. C. 

Ørstedsparken nu. Det er dog subjektivt hvad den individuelle bruger af parken vil finde 

æstetisk smukt eller tilfredsstillende. Ifølge Mikkel Bille påvirker forskelligt lys mennesket på 

en bestemt måde, og det er viden om dette emne, som har været med til at beslutte farven på 

vores produkt, den lysende blomst. (Bille, 2015) 

Parker, selv med opstillet belysning, har det med at blive relativt mørke i aftentimerne og om 

natten. Det kan fremkalde affekter hos de folk som skal gå igennem dem på disse tidspunkter. 

Affekter er følelser som f.eks. opstår ved mødet med en mørk park. Vi ved ikke om der gemmer 

sig noget eller nogen i buskene. Affekter er følelser som ikke kan hæftes på noget bestemt eller 

på en særlig årsag. Det er selve atmosfæren i en mørk park, som gør at affekterne indtræffer, 

selvom det kan være helt ufarligt at gå igennem. (Samson, 2012, s. 233) Affekter opstår når 

mennesket træder ind i et nyt uudforsket miljø, og vores mål med dette projekt er blandt andet, 

at minimere det utrygge element i Ørstedsparken, og gøre det mere attraktivt for de besøgende, 

at opholde sig, i de mørke timer.  

 

Ørstedsparkens oprindelse 

H. C. Ørstedsparken indgår som en af fem parker i Fæstningsringen, som er en samlet 

betegnelse, for de forsvarsværker, der danner en ring rundt om Københavns middelalderby. I 

1872 begyndte man at designe forslag til tegninger af de fire parker, Kastellet, Østre Anlæg, 

Botanisk Have, Ørstedsparken og Tivoli, som blev til grønne områder og var adskilt fra 

hinanden. H. C. Ørstedsparken blev i sin tid opkaldt efter Hans Christian Ørsted, da der allerede 

var opstillet et monument af ham i parken.  

Senere blev der opstillet en statue af broderen Anders Sandøe Ørsted.  

Plantegningen til parken blev udført af landskabsarkitekten H. A. Flindt. I denne plan af parken, 

kan man stadig ane de gamle voldsformer, og noget af træbeplantningen er uændret. I sin tid 

var anlægget en promenadepark, som kan ses på de slyngede stiforløb og søen der ligger 

centralt, hvilket var typisk i daværende tidsperiode. (Bilag nr. 6) 
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I Ørstedsparken kan man se 19 forskellige statuer, der er placeret rundt i parken. Disse statuer 

blev opstillet i årene efter åbningen af parken i 1881, og er alle skænket af Albertina-legatet 

(ud over statuerne af Ørstedsbrødrene der blev opstillet nogle år før), som er et legat stiftet af 

Carl Jacobsen i 1879. 

Parken blev fredet i 1963. I dag er H. C. Ørstedsparkens udseende tæt på det samme som ved 

åbningen af parken. Broen, stenbed, græsplæner på skrå og en af legepladserne man ser i parken 

i dag, var alle indført ved åbningen, og legepladsen var Københavns første. Ørstedsparken har 

altså en historisk betydning bag sig. (Københavns Kommune, 2002) 

 

Semesterbinding  

Design og konstruktion 

Vores projekt indløser semesterdimensionen Design & Konstruktion således, at vi har brugt 

fremgangsmåden Coloured Cognitive Mapping (Problemkort). Problemkort er den metode, 

som benyttes grafisk til at specificere alle tænkelige årsager og konsekvenser omkring et 

problem, hvorefter man kan ’vende’ problemkortet, og derefter udpege designløsninger eller 

én specifik designløsning. Dette gjorde vores projektarbejde mere håndgribeligt, og gav os 

mulige idéer til at kunne besvare vores problemformulering. Vi lavede dernæst et storyboard, 

som skulle demonstrere hvordan den nye belysning ville bidrage til trygheden i H. C. 

Ørstedsparken. Både problemkort og storyboard gjorde vi mest brug af i starten af vores 

rapportproces, med at få et overblik over projektarbejdet og det problem vi ville løse. 

Udover det, vil vi ved hjælp af denne semesterbinding også inddrage adfærdsdesign, også kendt 

som nudging, da adfærdsdesign handler om at skabe en forandring i menneskers adfærd. Vi 

ønsker at tage udgangspunkt i denne designmetode, da vi vil forsøge at forbedre Ørstedsparken 

til dens brugere. Vi tager udgangspunkt i Herbert Simon, som har fokus på artefaktet. Simon 

mener, at et artefakt, som er kunstigt skabt (ikke skabt af naturen), er et fysisk produkt, som 

løser et problem, hvilket står beskrevet i Simons tredje udgave af The Sciences of the Artificial. 

(Simon, 1996, s. 5) 

Derudover bliver Tim Browns tre rum; inspirationsrum, iteration og implementering, også 

inddraget, som står beskrevet i Browns Design Thinking. (Simon, 1996, s. 4) 

Inspirationsrummet handler om at tage ud i virkeligheden og lade sig inspirere. Her er vi taget 

ud i H. C. Ørstedsparken for at finde ud af, hvad det væsentligste problem er.  
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Iterationer er, at der laves ideer på baggrund af inspiration, og der skabes et design for at løse 

problemet. Vores endelige designløsning er en lysende kunstig blomst, som skal formå at øge 

belysningen, og dermed trygheden, i H. C. Ørstedsparken.  

Implementeringer er det rum hvor man tager ud og afprøver ideen. Vi har taget en funktionel 

prototype af den lysende blomst med ud i parken, og interviewet de besøgende, som bruger 

parken efter mørkets frembrud. 

 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

I vores projekt vil vi også inddrage semesterdimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter 

(TSA). Denne dimension har fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af teknologiske 

systemer og artefakter, og som har betydning for deres funktion. Udover det omfatter 

dimensionen, Teknologiske Systemer & Artefakter, indre mekanismer og processer, samt de 

effekter de skaber. Da vores designløsning kan anses som værende et artefakt, har denne 

dimension været meget brugbar for os. Vi vil benytte os af trin-modellen, komme ind på 

artefaktets indre mekanismer, og overveje de mulige utilsigtede og uønskede effekter der kan 

forekomme. Vores artefakts funktionalitet er at skabe lys, som blandt andet øger trygheden hos 

H. C. Ørstedsparkens besøgende. Et artefakt kan have flere forskellige funktioner, og vores 

skal blandt andet også påvirke brugerne af parkens følelser, ved at vi udvælger bestemte farver 

til vores prototypes lys.    

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Under semesterbindingen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, har vi gjort brug af etnografisk 

metode. Vi har brugt en kvalitativ tilgang til vores interviews af H. C. Ørstedsparkens 

besøgende, og brugt disse til at finde frem til blandt andet vores målgruppe. Derudover har vi 

gjort brug af observationer til at studere feltet og dens aktører.  

 

 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

19 
 

Metode 

Etnografisk metode 

Ifølge Jonas Larsen og Jane Widtfeldt Meged er metoden etnografi, kvalitativ og 

kontekstfokuseret. (Larsen & Meged, 2012)  

Den bruges til at observere, beskrive og analysere ét bestemt sted. Metoden bruges til at forstå 

stedet, hvordan det bruges, og blive klogere på kulturen. Metoden bruges ved at opleve det 

udvalgte sted, og befinde sig i det byrum man skal udforske. Etnografi er også en induktiv 

metode, hvilket vil sige, at man observerer enkelte tilfælde, på nogle udvalgte tidspunkter, og 

konkluderer noget generelt/opsætter en hypotese. I vores tilfælde, har vi observeret H. C. 

Ørstedsparken, og indsamlet kvantitative data ved hjælp af interviews. Etnografi er dog 

oprindeligt en antropologisk metode, læren om mennesket, og blev brugt som et 

længerevarende studie af fremmede kulturer. Vi har brugt den etnografiske induktive metode, 

ved at observere enkelte tilfælde i H. C. Ørstedsparken. Metoden indsamler også viden omkring 

et steds skikke, ritualer og omgangstone. Vi har observeret forskellige mennesker der har 

benyttet sig af parken, og hvordan omgangstonen i parken er, efter mørkets frembrud. (Larsen 

& Meged, 2012) 

Geografer har brugt den etnografiske metode til at undersøge blandt andet offentlige pladser 

og turistattraktioner. De har observeret hvordan forskellige mennesker oplever et bestemt sted, 

og hvordan stedet bliver brugt/misbrugt. Disse faktorer er med til at danne identiteten af et 

offentligt rum. Vi har derfor også haft fokus på, hvordan H. C. Ørstedsparken bliver brugt, og 

hvordan folk oplever den. Bliver den brugt som det var planlagt dengang den blev grundlagt, 

eller også til andre ting. 

”… fordi at en park er jo som sådan ikke til at altså, skal jo ikke som sådan bruges midt om natten…” 

(Anna Petersen, Københavns Kommunes Belysningsteam, 6. oktober 2020)  

(Bilag nr. 3) 

Disse faktorer har vi måtte have fokus på, for at lave det bedst mulige design, til optimering af 

Ørstedsparken. Det kan blandt andet diskuteres, om unge skal have lov til at bruge den 

offentlige legeplads i H. C. Ørstedsparken, når de legende børn er taget hjem med deres 

forældre. En legeplads er tiltænkt børn, men vi observerede alligevel at unge brugte legepladsen 

som opholdssted om aftenen, i tidsrummet 16:00 til 20:00. 
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Interviews 

Som nævnt ovenfor, benytter vi os af den kvalitative metode, etnografi, herunder interviews. 

Dette har vi valgt, da den kvalitative tilgang bygger på vaner og handlinger, som er med til at 

give os en større forståelse, af hvad parkens besøgende har behov for. (Kaspersen, 2020) 

Vi har gjort brug af interviews til vores dataindsamling for at få et større indblik i, hvordan 

parkens besøgende bruger parken og hvad de synes om vores design til en ny lyskilde. Vi valgte 

at gøre brug af det kvalitative interview, da vi lavede hurtige og korte spørgsmål. (Hammersley 

& Atkinson, 1983, s. 97-120) 

Vi valgte også at gøre brug af det kvantitative interview, da vi formodede at parkens besøgende 

ville være mere tilbøjelige til at svare på korte og hurtige spørgsmål, fremfor længerevarende 

og mere dybdegående spørgsmål. Dette blev bekræftet da vi observerede, at parkens besøgende 

er der inde for at gå ture mm. Derudover benyttede vi os af det semistrukturerede 

livsverdensinterview, som udføres ud fra en semistruktureret interviewguide. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 143-144) 

Vi valgte denne form for interview, da vi kun havde mulighed for at interviewe informanterne 

én gang, men ville gerne rundt om flere emner. (Aarhus Universitet)  

Vi ønskede altså at lære af den interviewede. Vi ville lære hvordan de tænker, føler og oplever 

parken, for at få en bedre forståelse og ide om hvorvidt vores lyskilde er god eller ej. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 144) 

 

Deltagerobservation 

En central tilgang i antropologien, er deltagerobservation. Her tages der udgangspunkt i, hvad 

folk gør. (Hammersley & Atkinson, 1983, s. 1-19)  

Deltagerobservation studerer primært menneskers handlinger, omgangsformer med mere. Det 

handler altså om at observere og finde ud af så meget som muligt uden at kommunikere med 

mennesker. Denne form for observation bruges til at kvalificere udsagn, i vores tilfælde om en 

lyskilde kan tiltrække flere mennesker i parken i de mørke timer, samt at øge trygheden.  

Som sociologisk metode bygger deltagerobservation på en skelnen mellem den sociale realitet 

og den fysiske realitet. (Kristiansen & Krogstrup, 2009) 
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Indsamlingen af data foregår ved at tage del i for eksempel en gruppes dagligdag. I vores 

tilfælde tog vi udgangspunkt i parkens besøgende mandag den 9. november 2020. Dette gjorde 

vi for at iagttage om de besøgende havde en tendens, til kun at opholde sig i nogle steder af 

parken eller lignende. Med andre ord, var vi involveret i den sociale kontekst som aktørerne 

indgik i. (Kristiansen & Krogstrup, 2009) 

 

Problemkort 

Et problemkort er designet til at identificere et problem. Der er et rødt problemkort, og et grønt 

problemkort, som er hinandens modsætninger. Det røde kort undersøger problemet, imens det 

grønne kommer med løsningsforslag. (Venable) 

Disse problemkort designede vi i starten af vores projektproces, til at hjælpe os med at komme 

frem til en designløsning. De blev lavet i forbindelse med Design & Konstruktions kurset. Vi 

kom frem til tre designløsninger: 

• Klynger af lyskilder i mørke områder af parken  

• Automatiseret hækkeklipper omkring lygtepælene  

• Overvågningskameraer i mørke områder af parken 

(Einfeldt, et al., 2020) 

Ud fra disse tre designløsninger, har vi valgt at tage udgangspunkt i idéen med klynger af 

lyskilder og arbejdet videre med idéen. Vores ide var, at de skal aktiveres ligesom H. C. 

Ørstedsparkens oprindelige lygtepæle, dog skal de allerede slukke omkring midnat, da parker 

ikke er ment til at blive benyttet om natten. (Bilag nr. 1) (Venable) 

 

Storyboard  

Vores storyboard viser de grundlæggende ideer, tanker og designforslag, som vi har benyttet 

til at besvare vores semesterprojekt-problemformulering; “Hvilken effekt kan øget belysning, i 

mørke områder, have på mennesker, og hvordan kan man designe et produkt med fokus på 

farver og øget tryghed i H. C. Ørstedsparken”. Storyboardet består af 36 rammers billeder, som 

viser i kronologisk rækkefølge, hvordan vores produkt skal kunne påvirke brugerne af parken 

i de mørke timer. (Bilag nr. 2) (Einfeldt, et al., 2020) 
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På de første seks rammer, gennemgås det overordnede problem vi møder i vores projekt, altså 

at der er mangel på belysning i Ørstedsparken, hvilket er med til at skabe utryghed. 

 De to hovedpersoner i vores storyboard synes, at parken er meget hyggelig, indtil mørket 

bryder frem, og utrygheden melder sig.  

På de efterfølgende sider kommer de frem til konklusionen, at der mangler lys i parken. Det 

ville hjælpe med at gøre parken mere tryg, og de beslutter derfor at kontakte kommunens 

belysningsteam. De får arrangeret et møde med en dame fra belysningsteamet, hvor de fortæller 

hvad der kunne være godt, at de gjorde anderledes i parken. Damen synes godt om de to mænds 

forslag, og ender med at gå videre med idéen til resten af belysningsteamet.  

På de næste seks rammer tager de to mænd hjem, og reflekterer over mødet. De taler om, hvad 

de håber belysningsteamet ændrer ved parken, og spekulerer over, om det rent faktisk vil gøre 

parken mere attraktiv for besøgende i de mørke timer. 

 I de sidste seks rammer af storyboardet, ser man de to mænd gå igennem parken igen, dog et 

år senere. På deres gåtur denne gang, bliver de forbløffede over det nye lys som giver dem et 

nyt syn på parken. De føler sig nu trygge, og nyder en tur i parken, selv i de mørke timer. (Bilag 

nr. 2) (Einfeldt, et al., 2020) 

Dette storyboard er en beskrivelse af, hvordan vi håber vores produkt vil påvirke brugerne af 

parken.  

 

Opsamling af metoder  

De anvendte metoder har hjulpet os med at finde frem til den målgruppe som benytter sig af 

parken, samt forstå deres behov om lys i H. C. Ørstedsparken. Vores observerede målgruppe 

kan være påvirket af årstiden og tidspunktet vi har valgt at observere på. Dette vil sige, at hvis 

vi havde observeret på et andet tidspunkt, en anden dag eller årstid, kunne udfaldet af det 

observerede have set anderledes ud. Ligeledes forholder det sig med interviewene. Hvis vi 

havde interviewet brugerne af parken på et andet tidspunkt, ville vi måske have fået andre svar 

og meninger.  
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Teori 

Lys 

Lysets påvirkning på opførsel 

Lys kan påvirke kvaliteten af søvn, samt en persons generelle helbred. Derudover kan lys også 

påvirke humøret, som vil have indflydelse på menneskers opførsel.  

Ethvert hvirveldyr, som mennesker, har specifikke celler i nethinden, der registrerer lys, som 

sender besked til hjernen. Undersøgelser viser, at mennesker vil være særlig opmærksomme i 

hvidblåligt lys. I kontrast vil mennesker være mere afslappede og rolige i gulrødligt lys. 

Derudover vil forskellige typer af lys gøre visse dyr mere aggressive eller afslappede. Dette 

gør sig ligeledes gældende for mennesker, siger Aikaterini Argyraki, som er ph.d.-studerende 

ved DTU Fotonik. Når hjernen får besked, fra cellerne i nethinden, bliver den påvirket i det 

limbiske system. Dette system styrer vores følelser og udladelsen af specifikke hormoner. Dette 

kan samlet påvirke menneskers adfærd. Udover at ændre menneskers humør, kan lys øge 

mængden af serotonin i kroppen. Dette kan medføre en øget empati for nogle mennesker siger 

Thor Grünbaum, lektor i filosofi på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved 

Københavns Universitet. (Christensen B. K., 2014) 

 

Lysinstallation i Ørstedsparken  

Sammenhængen mellem tryghed og optimering af belysning, og flere lysinstallationer i H. C. 

Ørstedsparken, er en subjektiv vurdering. Gemeinschaft har gennemført en undersøgelse i form 

af belysningens sociale dimensioner, i projektet Lys på Livet, og er kommet frem til den 

konklusion, at det ikke er nok bare at oplyse et område, for at det virker tryghedsskabende i det 

givende område. (Gemeinschaft) 

Det der skaber tryghed, er andre/flere mennesker i offentlige områder og steder. Gemeinschaft, 

som er en virksomhed med speciale i udvikling af byen og byliv, er ud fra undersøgelser 

kommet frem til, at der en sammenhæng mellem lys, mennesker og tryghed, hvilket hænger 

sammen med vores projekt om at forbedre H. C. Ørstedsparken og gøre den mere attraktiv i de 

mørke timer, især i vinterhalvåret, og forbedre de tryghedsskabende elementer. Vi har også 

observeret parken og kigget på det sociale liv derinde. Vi har derfor udarbejdet en supplerende 

lyskilde som kan tilføre et tryghedsskabende og attraktivt element til parken. Det kan tiltrække 

flere besøgende, hvilket Gemeinschafts undersøgelser også viser, øger tryghedsfølelsen. 

(Udlændinge-, Intergrations- og Boligministeriet, 2015) 
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Farvetemperatur  

En lyskilde har en farvetemperatur, som udtrykker, hvordan vi oplever lyset. 

Farvetemperaturens skala går fra 0 til cirka 11.000 og angives i Kelvin. (Light Partner) 

Hvis en lyskilde har et lavt antal Kelvin, betyder det, at vi oplever kilden som varm. Det vil 

sige jo højere farvetemperatur, jo koldere opfattes kilden (Bilag nr. 8). “Eksempelvis er et 

stearinlys på ca. 1.200K, en glødepære på ca. 2.700K, halogen på ca. 3.000K og dagslys 

mellem 5.000K & 11.000K.” (Light Partner) 

Kvaliteten på lyset eller hvor godt det gengiver farverne, afhænger ikke af farvetemperaturen. 

Dette har noget at gøre med CRI eller RA-værdi. (Light Partner) 

RA værdi, eller CRI, står for Color Rendering Index, og er en målemetode til at kunne måle en 

lyskildes evne til at gengive objekters farver, sammenlignet med naturligt sollys. RA værdien 

beregnes ud fra et gennemsnit af et antal farveprøver. (Fischer Lighting) 

“Kelvin skalaen er en logaritmisk skala, det vil sige, at den samme ændring ved 2 forskellige 

temperaturer, ikke vil have den samme visuelle effekt.” (Light Partner) 

Dette vil i praksis sige, at der er en større synlig forandring fra 1.000 Kelvin til 1.200 Kelvin 

end der er mellem 6.000 Kelvin til 6.200 Kelvin. I valget af den rigtige belysning, er 

farvetemperaturen et vigtigt parameter, da lys påvirker vores krop, vores hormonbalance og 

vores døgnrytme. Derudover har den rette mængde lys også en påvirkning på vores evne til at 

koncentrere os, og i sidste ende har lys en stor betydning for, om vi føler os godt tilpas. Disse 

argumenter er ofte brugt af udbydere, som sælger lys, og kan derfor variere. Derudover er det 

subjektivt hvordan mennesker oplever farver (Bjerregaard, 2005, s. 126) 

Til f.eks. arbejdspladser, anbefales der et koldere lys, da man har brug for at arbejde effektivt 

og koldere lys er påvist at det øger koncentrationsevnen. Hvis farvetemperaturen derimod 

kommer over 4.000 Kelvin, vil lyset have et blåligt skær, som kan give følelsen af, at rummet 

føles for koldt og hospitalslignende. Arbejdspladser anvender derfor en farvetemperatur på 

mellem 3.000 Kelvin og 4.000 Kelvin. (Fischer Lighting) 

 

“Forskere har igennem mange år undersøgt effekten af kunstigt lys, og fundet ud af, at vi 

arbejder mere effektivt ved nogle farvetemperaturer end andre. Så det er altså ikke 

uvæsentligt at have farvetemperaturen i fokus når man skal vælge belysning.” (Fischer 

Lighting) 

Man skal dog være opmærksom på, at kvaliteten af LED lyskilder svinger. Dette hænger 

sammen med, at der er stor variabilitet i produktionsprocessen for LED. Derfor kan billigt LED 
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lys også have den betydning, at der kan opleves farveforskel i ellers ens lyskilder, som skulle 

være produceret til at have samme farvetemperaturer. Når det er sagt, kan lyskilders 

farvetemperatur forandres med tiden. Derfor skal man være opmærksom, når man køber LED 

lyskilder professionelt. Lyskildernes variation i farverne måles i faktoren MacAdam. Lyskilder 

for indendørs brug, skal helst have en MacAdam faktor 5 eller derunder. (Fischer Lighting) 

MacAdam, kendes også som Standard Deviation of Colour Matching (SDCM), angiver 

farvestabiliteten i en lyskilde. Dette gøres ved at måle udsving i lyskildens farvetemperatur på 

en skala fra 1-10. (Lumega, 2018) 

Vores valg af farve til lyskilden, som bliver inkorporeret i vores produkt, ligger til grund for, 

at lyset skal give en følelse af ro. Vi har med vores viden om farver og deres effekt, valgt ud 

fra kelvin skalaen, at gå videre med solnedgangens farver. Solnedgangens farver, som er rød, 

orange og gul har en kelvin værdi på 1.000 - 3000 K. Denne ende af skalaen, som 

solnedgangens farver ligger i, betegnes om varme farver og bidrager til positive følelser, f.eks. 

fremmer farven gul følelsen af glæde. (Schjølberg, 2016) 

Vores produkt skal kunne påvirke de besøgende på følelserne, så de får lysten til at opholde sig 

i parken i de mørke timer. 

 

Farver 

Farvepsykologi 

Newton var den første til at lave en farvecirkel. I bogen “OPTICKS” fra 1704 påviser Newton, 

at lyset indbefatter spektralfarver. Han fremsatte spektrets farver til syv: rød, orange, gul, grøn, 

blå, blåviolet og violet. De valgte farver fylder den del af farvecirklen, som Newton mente var 

dens andel i spektret.  (Bjerregaard, 2005, s. 19) 

Johan Wolfgang von Goethe, som beskæftigede sig med malerkunst, politik og naturvidenskab 

fik interesse for farver i 1770. Goethe startede med at gentage nogle af Newtons forsøg, og 

lavede egne forsøg efter. Johan Goethe iagttog hvordan farverne i naturen stodfrem, og hvilke 

virkninger farver har på mennesker. (Bjerregaard, 2005, s. 19) 

Goethe opfattede farver som et naturfænomen, som blev skabt i sammenspillet mellem lyset 

og mørket. Johan Goethe rekreerede Newtons farvecirkel, men mindskede Newtons syv farver 

til seks farver, og formede Newtons cirkel som en trekant. I Goethes farvetrekant har han valgt 

at placere pigmentfarverne, som rød, blå og gul, i kanterne, og de sekundære farver, som 
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orange, grøn og violet langs trekantens sider. Centralt i trekanten ses de tertiærfarver, som er 

blandet af de sekundærefarver. Tertiær vil sige den tredje farveblanding. Goethe opfattede 

farven gul som solen, den blå farve som himmel, som begge formår at stige i intensitet op til 

den røde farve, som ligger øverst i Goethes farvetrekant. Johan Goethe lavede et forsøg for at 

bevise dette. Han belyste tre blå flasker og tre gule flasker bagfra, ved dette opstod der purpur, 

som førte til hans konklusion om, at farverne blå og gul stiger i intensitet til purpur. Ved dette 

forsøg vurderede han purpurrød havde den mest markante form for energi samt intensitet. 

(Bjerregaard, 2005, s. 21-22) 

Goethe var opsat på at finde nogle regler for farverne. Johan Goethe opdagede at man kan 

sammensætte farver i farvepar. Disse farvepar mente Goethe skulle bruge hinanden fysiologisk. 

Sammen mente Johan Goethe, at farvepar danner en harmoni. Goethe laver hermed en 

farvecirkel, som Newton. De forskellige farvepar ligger overfor hinanden i Goethes farvecirkel. 

I denne farvecirkel kaldes den ene side for den aktive side og den anden side for den passive 

side. Dette kaldes for komplementære farver. Disse komplementære farver er afhængige af 

hinanden fysisk. Øjet fremkalder komplementærfarven til en bestemt farveoverflade, når det 

ikke er til stede i synsfeltet. For at påvise dette, kan man kigge på en ensfarvet overflade i 30 

sekunder, og dernæst kigge på en komplet hvid overflade. Den komplementære farve vil 

komme til syne. (Bjerregaard, 2005, s. 23-24) 

Farver påvirker menneskers adfærd og psykiske velvære, mener psykologer og forskere fra den 

moderne farvepsykologi. (Bjerregaard, 2005, s. 26) 

Der er lavet en række moderne forsøg samt iagttagelser for at vise at lyse omstændigheder 

eksempelvis hjælper patienter på hospitaler med at blive udskrevet hurtigere. På et hospital i 

Californien lavede forskere et forsøg om hvorvidt denne påstand er sand. De omgav nogle 

patienter med lyse gule og orange farver, og nogle patienter med mørke vægfarver. Det viste 

sig, at de som lå i rum med lyse farver var i bedre humør og blev hurtigere udskrevet. 

(Bjerregaard, 2005, s. 27-28) 

Den moderne farvepsykologi og Goethe har både ligheder og forskelle. Goethe mener 

eksempelvis at farven orange udløser hidsighed, hvorimod den moderne farvepsykologi mener 

at den orange farve virker opmuntrende og udløser livsglæde. Både Goethe og den moderne 

farvepsykologi mener dog, at farven orange virker opfarende. (Bjerregaard, 2005, s. 27) 

 

 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

27 
 

Farvers fysiske påvirkning 

I 1950’erne fandt forskere ud af at farverne rød og blå påvirker det autonome nervesystem 

anderledes. Eksempelvis øger farven rød åndedrætshastigheden, kropstemperaturen og 

hjerteaktivitet, hvorimod den blå farve sænker åndedrætshastigheden, kropstemperaturen og 

hjerteaktivitet. Den røde farve stimulerer det sympatiske nervesystem, som hører til den 

kropslige aktivitet. Det sympatiske nervesystem bliver anvendt ved psykisk stress, angst og 

fysisk aktivitet. Dette system øger iltforsyningen ved at transportere blodkar i hjerte, hjerne og 

muskler. Dernæst vil det sympatiske nervesystem stimulere binyremarven, så den vil danne 

adrenalin. Dette vil yderligere øge hjertets aktivitet. (Bjerregaard, 2005, s. 54) 

Den blå farve virker på parasympaticus. I kontrast til det sympatiske nervesystem beroliger 

parasympaticus kroppen. Det får hjertet til at slå langsommere. (Bjerregaard, 2005, s. 55) 

 

Farvers påvirkning på følelser  

Der findes mange undersøgelser, som har påvist hvilke stemninger og følelser, de forskellige 

farver skaber hos mennesket. De rene og klare farver, reagerer mennesker meget ens på. Dette 

skyldes ifølge Lene Bjerregaard, at farvernes forskellige bølgelængder aktiverer bestemte typer 

neurotransmittere, som er bestemte signalstoffer i nervesystemet. (Bjerregaard, 2005, s. 75) 

Disse signalstoffer laver nogle reaktioner i hormonproducerende kirtler, der har ansvaret for 

menneskers humør.  

Mange af sådanne undersøgelser er lavet i udlandet, og stemmer overens og er næsten identisk 

med psykologen Kenneth Ross’ undersøgelse. Kenneth Ross’ har udarbejdet en undersøgelse 

over forskellige tilstande og følelser, som nogle forsøgspersoner skulle forbinde med en farve 

hver. Resultaterne af forsøgspersonernes følelser forbundet med hver sin farve, ser således ud: 

Rødviolet - høj energi, uro 

Blåviolet - højtidelighed 

Blå - tristhed, indre ro 

Grøn - afslappelse 

Gul – glæde og optimisme 

Orange – munterhed 

Rød - ophidselse og vrede 
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(Bjerregaard, 2005, s. 75) 

Denne undersøgelse passer også overens med Lene Bjerregaards resultater fra flere hundrede 

skemaer, som andre har udfyldt efter at have kigget på forskellige farver i A4-størrelse. Næsten 

alle undersøgelser inde for dette peger i samme resultater, og det ser derfor ud til at være de 

hyppigste og almene reaktioner. (Bjerregaard, 2005, s. 75) 

Farvers enorme indvirkning i menneskers velbehag og følelser bør derfor give den konsekvens, 

at farvesætning og lyssætning bør og må tages seriøst i en meget større omfatning end det gør 

nu, da det har så stor en virkning for velvære og helbred. (Bjerregaard, 2005, s. 76) 

 

Den indre farvepersonlighed  

Der er en sammenhæng mellem naturens farve signaler og de forskellige personligheders 

farvebehov. 

Når mennesker er i naturen, kan de ubevidst fornemme at være en del af omgivelserne.  

Ifølge Lene Bjerregaard er der en form for sammenspil mellem personlighed og valg af farver. 

(Bjerregaard, 2005, s. 125) 

Mennesker vil føle sig tiltrukket af de farver, som de kan identificere sig selv mest med. 

(Bjerregaard, 2005, s. 126) 

Carl Gustav Jung, som er en dybdepsykolog, mener at det, som mennesker ikke kan sætte ord 

på, vil blive udtrykt i blandt andet farver. (Bjerregaard, 2005, s. 127) 

Lene Bjerregaard mener, at det ikke er tilfældigt hvilken farve, som er et individs 

yndlingsfarve.  

Følgende yndlingsfarver beskriver et menneske på følgende vis:  

Rød 

Positiv: handlekraftig, viljestærk, udadvendt, livsappetit, dynamisk og impulsiv 

Negativ: utålmodig, aggressiv, hidsig, anmassende og magtsyg  

 

Orange 

Positiv: livlig, spontan, munter, selvbevidst og venlig 

Negativ: Dominerende, selvtilstrækkelig og opfarende  
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Gul 

Positiv: lystig, optimistisk, idérig, intellektuelt og logisk 

Negativ: falskhed, misundelig, ubeslutsom og nærig  

 

Grøn  

Positiv: harmonisk, ligevægtig, afslappet og tilfreds 

Negativ: nedladende, bebrejdende, misundelig og selvhævdende  

 

Blå 

Positiv: rolig, eftertænksom, diplomatisk, tålmodig, selvkontrol og troværdig 

Negativ: konfliktsky, vigende og indadvendt  

 

Violet 

Positiv: intuitiv, filosofisk,  

Negativ: nervøs, forvirret, urealistisk, ustabil og urolig  

 

Hvid 

Positiv: ren, ærlig, fredelig, blid, uskyldig, sarthed og åbenbarhed 

Negativ: sårbarhed, utilstrækkelig og tomhed 

 

Sort  

Positiv: styrke, beskyttelse, elegance og ambitiøs 

Negativ: depression, angst, pessimisme, fortvivlelse, frustration og tillukket 

  

Grå 

Positiv: neutral, upartisk, forsigtig og demokratisk 

Negativ: trist, tilbageholdende, asketisk og farveløs  

 

Brun 

Positiv: stabil, pålidelig, ansvarlig og udholdende  

Negativ: fastlås, stædig, selvudslettende, træg og utryg 
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Rosa og fersken 

Positiv: blid, mild, feminin og næstekærlighed 

Negativ: over sart, oversensitiv og naiv 

 

Turkis 

Positiv: frisk, kvik, overblik og nøgtern 

Negativ: kølig, reserveret og distancerende  

(Bjerregaard, 2005, s. 128) 

 

Tryghed 

Subjektiv og objektiv tryghed 

Tryghed er et basalt menneskeligt behov, og det er kun den enkelte der ved, hvad der giver dem 

tryghedsfølelse, og dermed også, hvad der gør dem utrygge. Utryghed, mentalt og 

følelsesmæssigt, kan være påvirket af mange faktorer. Det kan opstå når vi ikke føler, at vi er 

i kontrol over en situation, eller hvis vi føler os magtesløse. (Rasmussen, 2009) 

Det kan for eksempel være, hvis vi skal bevæge os igennem en mørk park om aftenen, og vi 

ikke kan forudse, om der hopper nogen ud fra buskene. Følelsen af utryghed kan hænge 

sammen med fobier, som gør en ængstelig og bange. Hvor tryghedsoplevelser giver en indre 

ro, giver utryghed hjertebanken og uro, som ofte er rettet mod noget bestemt. I eksemplet med 

parken, kan det være at man er bange for at blive overfaldet. (Scherg, 2018, s. 2) 

Der er forskel på subjektiv og objektiv tryghed. Der kan skelnes imellem at være tryg, og føle 

sig tryg. Den objektive tryghed refererer til den reelle risiko der er, for at blive udsat for f.eks. 

kriminalitet. Den subjektive tryghed henviser til individets følelse af tryghed, og dets ængstelse 

for at blive udsat for kriminalitet. (Scherg, 2018, s. 2) 

 

Konkret og ukonkret utryghed  

Ligesom med subjektiv og objektiv tryghed, kan der også skelnes mellem konkret og ukonkret 

tryghed. Ifølge Rune Holst Scherg, en ph.d.-indehaver, som er efterdoktoral forsker i blandt 

andet social dynamik og forandring, er konkret utryghed en oplevelse af utryghed, dog i en 

kortvarig periode, hvor man er bange for noget bestemt, som f.eks. overfald i en dårligt belyst 

park. Konkrete fobier kan variere meget fra person til person, og fra mand til kvinde. (Scherg, 

2018, s. 4) 
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Den ukonkrete oplevelse af utryghed er en mere rodfæstet utryghed i det enkelte individ. 

Selvom det kan variere i intensitet fra person til person, har alle, i en vis grad, en form for 

angstfølelse eller uro omkring visse steder eller oplevelser. For nogen dukker uroen først op 

når situationen indtræffer, imens andre ofte er generet af frygten for det utrygge og ukendte. 

Tidligere oplevelser kan også plante en frygt hos den enkelte, som frygter at komme ud for den 

samme oplevelse igen. Ved at skelne mellem de forskellige former for utryghed, kan man se et 

sammenhængende mønster i samfundet, i forhold til steder som bliver undgået af befolkningen, 

eller som kun bliver brugt af en bestemt gruppe mennesker. De mønstre kan hjælpe kommuner 

og byer med at komme frem til tryghedsskabende tiltag, som kan fjerne de utrygge elementer 

på et bestemt sted eller område. (Scherg, 2018, s. 4) 

 

Specifik og uspecifik utryghed 

Utryghed kan anskues ud fra hvor specifik eller uspecifik den er, og der kan herudfra skelnes 

mellem tre overordnede typer utryghed: en underliggende utryghed, en generel utryghed og en 

specifik. Specifik utryghed er fokuseret og rettet mod et konkret scenarie eller objekt. I relation 

til kriminalitet handler utryghed om specifikke former for kriminalitet, som skaber utryghed. 

Det kan være frygten for at blive røvet eller overfaldet, f.eks. i en park som H. C. 

Ørstedsparken, som vi beskæftiger os med, i de mørke timer. (Scherg, 2018, s. 3) 

Generel utryghed er en betegnelse for det vi frygter i vores eget liv. Her skelnes der mellem 

det nære og det fjerne. Den nære utryghed, kan være frygten for at miste et familiemedlem, 

arbejdsløshed eller svigt. Den fjerne utryghed, kan være frygten for kriminalitet, terrorangreb 

eller klimaforandringer. (Scherg, 2018, s. 3) 

Den underliggende utryghed, og altså den mest uspecifikke, kan betegnes som den 

tryghedsmæssige grundstemning. Den er betinget af den individuelles syn på tryghed og 

grundtryghed, som dannes i den tidlige barndom. Den underliggende tryghed er relativt stabil, 

men kan påvirkes af traumatiske begivenheder, såsom krænkelser eller et voldsomt røveri 

(Scherg, 2018, s. 3) 
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Utryghed i offentlige byrum 

Ifølge Helle Nørgaard og Sølvi Børresen, er en del af det som skaber utryghed i byrum, mørke. 

De er ved hjælp af en interviewundersøgelse kommet frem til, at der er stor forskel på at færdes, 

når det er lyst, frem for når det mørkt. De mener netop mørket i sig selv, skaber utryghed. Høje 

træer, tætte buske og steder som er uoverskuelige skaber også utryghed, fordi man frygter at 

noget kan ligge gemt bag en busk. Ifølge Helle Nørgaard og Sølvi Børresen giver nogle ældre 

kvinder udtryk for, at de holder sig fra at gå udenfor ved mørkets frembrud. De interviewede 

kvinder er generelt mere utrygge efter mørkets frembrud sammenlignet med mændene. 

(Nørgaard & Børresen, 2007, s. 13) 

De interviewede oplevede også stor utryghed i relation til misbrugere, som narkomaner og 

alkoholikere, men også i forhold til psykisk syge mennesker som færdes eller opholder sig i 

byrummet. Udover det, oplever flere af de interviewede brugere også, at de udsatte grupper 

“fylder meget”, og føler derfor, at det er deres regler, som gælder der hvor de opholder sig. 

Dette resulterer i, at man undgår at færdes visse steder. Planlæggere og distriktsledere, som har 

deltaget i undersøgelsen, giver bl.a. udtryk for, at flere mennesker henvender sig til dem, fordi 

de føler sig utrygge, når de f.eks. går forbi en gruppe som sidder og drikker m.m. I det hele 

taget giver større grupper af mennesker anledning til utryghed. (Nørgaard & Børresen, 2007, 

s. 14) 

Det kunne f.eks. være en gruppe af unge i H. C. Ørstedsparken. 

Ifølge TrygFonden er attraktive byrum med til at skabe tryghed. Byrum hvor folk gerne vil 

opholde sig, fordi tilstedeværelsen af andre mennesker er med til at give tryghed. Derimod 

mener TrygFonden, at tomme og ødede steder, kan virke utrygge, såvel som u-overvågede 

arealer, tætte buskadser og mørke ‘kroge’ bidrager til at skabe utryghed. (Skou & Madsen, 

2014, s. 22) 

TrygFonden beskæftiger sig blandt andet med sikkerhed, og at skabe tryggere hverdage for 

borgere.  (TrygFonden) 

Hvis der er mange mennesker til stede i samme byrum, vil det sige der er mange “beskyttende 

øjne”. Øjne i byens rum kan f.eks. sikre oversigt og minimere muligheden for 

skjulesteder/undgå skumle steder. (Skou & Madsen, 2014, s. 26) 

 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

33 
 

Naturbegrebet/natursyn 

H. C. Ørstedsparken er en del af Fæstningsringen, hvor hver park har sit tema. H. C. 

Ørstedsparkens tema er den romantiske kulturhave, som består af enkeltstående og eksotiske 

træer. I parken findes der også et hav af blomsterbede i alverdens farver og typer, samt statuer, 

hvor statuen på højen af H. C. Ørsted. (Københavns Kommune, 2002) 

H. C. Ørstedsparkens udseende er tæt på at være det samme som ved åbningen i 1879. Her ses 

stadig staude- og stenbed og skrånede græsplæner i både den nordlige og sydlige del af parken. 

(Københavns Kommune, 2002) 

Derudover udgør størstedelen af H.C. Ørstedsparkens areal en sø, som er omkranset af træer, 

lige så vel som de slyngede stiforløb rundt om i parken. (Københavns Kommune, 2002) 

Tre år før åbningen af parken, samme år anlæggelsen af parken startede, modtog kommunen 

en gave bestående af træer fra grev Raben til Aalholms arboret. (Larsen C. ) (Københavns 

Kommune, 2002) 

Vi synes det kunne være interessant og sjovt at arbejde med kunstig natur, fordi man har mange 

muligheder med designet. Kunstig natur kan give de besøgende en spændende oplevelse i en 

park placeret inde i byen, ligesom Gardens by the Bay, som vi har fået inspiration fra, stræber 

efter. (Gardens by the Bay) 

Vores lyskilde kommer til at indgå i en gammel park i Indre By. Vores design er valgt ud fra, 

at det ikke skal bryde for meget med den nuværende natur i parken. Derfor endte vores 

prototype ud i en blomsterformet lyskilde, som skal kunne bidrage til belysning, men samtidig 

være en del af naturen, på trods af at den er lavet af kunstigt materiale. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en organisk form ved produktionen af vores prototype, da 

den ikke kun skulle supplere til det sanselige, med selve lyset, men også blande sig ind i parkens 

nuværende natur. Vi tænker altså, at vores blomst skal kunne bidrage til det levende i parken 

uden at være det rent fysisk. (Ordnet) 

Når vi snakker om natur, er det centralt at sætte spørgsmålstegn ved ordet og hvordan den 

opfattes. (Christensen J. , 2007, s. 5) 

Natursyn er forskelligt fra individ til individ, fordi den enkeltes syn på naturen afhænger af 

handlinger den enkelte har haft med naturen. Natursyn er altså individers holdninger til den 

omgivende natur. Det at vi ikke har et entydig ord eller en forklaring på hvad natur er, er i sig 
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selv et udtryk, da synet på natur er afhængig hvor man ser det fra. Der findes derfor ikke ét 

officielt natursyn, da det er forskelligt hvordan individer udnytter, ser og oplever naturen. 

(Madsen, 2016) 

Naturbegrebet, er ligesom natursynsbegrebet, mangfoldigt. Der er altså ikke en præcis 

definition på, hvad natur er eller hvordan den skal opfattes. (Christensen J. , 2007, s. 5) 

Selve ordet “natur” har sin oprindelse fra det latinske ord “natura”, som betyder fødsel, dannet 

ud af ordet “nasci”, som betyder fødes. (Ordnet, u.d.) 

“Natur” kan dog ikke udledes af ordets oprindelige betydning, selvom det henviser dertil. Dette 

skyldes, at ordet i dagligdagssproget udvikles gennem tiden og erfaringer. Derfor er der 

gennem historien blevet knyttet associationer og en mangfoldig betydning til ordet “natur”. 

(Christensen J. , 2007, s. 13) 

I dokumentet “Hvad er natur?” af Jens Christensen, som er landinspektør, ph.d., dr. Scient og 

lektor i naturforvaltning og teknologiudvikling ved institut for Samfundsudvikling og 

Planlægning, Aalborg Universitet, skelnes der mellem syv associationer, som er forbundet med 

ordet natur i brug. Perspektiverne er kun få ud af mange og viser, at ordet “natur” har mange 

betydninger og der kan dermed ikke gives en specifik forklaring på ordet. De syv associationer 

lyder således: 

• Naturen som dér - “det derude” 

Her ses naturen som alt det der befinder sig uden for byen. 

• Naturen som før - “en oprindelighed” 

Her ses naturen som alt det der var til stede før den menneskelige aktivitet. 

• Naturen som dét - “en genstand” 

Her ses naturen i videnskaben, som værende en objektiv ting med menneskelig indgriben. 

• Naturen som liv - “det levende” 

Her ses naturen som dens liv “naturens liv” - dyre- og plantelivet. 

• Naturen som sanseverdenen - “det legemlige” 

Her skelnes der mellem Gud som skaberen og naturen som det skabte – naturen som det 

legemlige/hele den sanselige verden.  
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• Naturen som underliggende - “et væsen” 

Her skelnes mellem mennesker og natur – i naturen er ikke alt menneskeligt 

• Naturen som altomfattende - “en alnatur” 

Her skelnes der mellem natur og ikke-natur - “naturen betragtet som en enhed”. (Ordnet) 

(Christensen J. , 2007, s. 7) 

Vores prototype kan associeres med naturen som dét, da det er en genstand som er skabt af 

mennesker, samt er objektiv.  

“Naturen har objektets, tingens, genstandens karakter. Som et ’det’ er naturen det 

genstandsmæssige, sådan som det foreligger uafhængigt af os, uafhængigt af det 

menneskelige, uafhængigt af det udforskende subjekt.” 

(Christensen J. , 2007, s. 9) 

Naturbegrebet kommer til udtryk ved hjælp af forklaringer, fortolkninger og forståelser, som 

naturvidenskaberne kommer frem med. Denne association om, at naturen er som en genstand, 

betyder at naturen opfattes som noget ikke menneskeligt. Altså en genstand med 

menneskelige indgriben. I forhold til vores produkt har vi altså taget de forskellige materialer 

til vores produkt, og omformet dem til den endelige blomst. Derudover har vi sat en LED-

pære, som vi har tilkoblet til to ledninger og et batteri. Vi har altså taget forskellige objekter 

og sat dem sammen på en måde, så det vil se mere organisk ud.  

 

Begrebsafklaring 

Farvepsykologi 

Farvepsykologi fortæller om, hvordan forskellige farver påvirker den menneskelige adfærd, og 

hvordan mennesket opfatter dem. Farver har den kvalitet, at de kan forårsage forskellige 

følelser hos mennesker. Farver kan bruges til at påvirke hvordan mennesket har det i et bestemt 

område, som for eksempel i en park (Den nye helhedsfarvelære, Lene Bjerregaard, s. 26). 
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Kelvinskalaen 

Kelvinskalaen er oftest forstået som en temperaturenhed, men kan også forstås som en måde 

at måle farvetemperaturer, som viser hvordan vi oplever lys. Skalaen går fra 0-11.000K. Jo 

lavere antal Kelvin, jo varmere opfattes lyskilden og omvendt jo højere antal Kelvin jo koldere 

opfattes den (Fischer Lighting) 

 

LED-lys 

LED er en forkortelse af Lys Emitterende Diode. Dette betyder at der genereres lys ved strøm 

gennem en elektronisk komponent. I forhold til en gammeldags glødepære, er LED-lys 

væsentligt billigere i drift. (Lysexperten) 

 

Segmentering  

Segmentering er en metode til at opdele enheder på, og i denne rapport, til at opdele de 

besøgende i H. C. Ørstedsparken. De forskellige segmenter i vores segmentering skal hjælpe 

os med at finde målgruppen for Ørstedsparken i døgnets mørke timer. Segmenterne inddeles 

efter hvilke aktiviteter de udfører i Ørstedsparken i november måned 2020. 

 

Trin-modellen  

Trin-modellen, som står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, består af 

seks trin. Formålet med trin-modellen er at inspirere til analyser af teknologier. (Jørgensen, 

2018, s. 2) 

Trin-modellen betegnes ikke som en metode, men som et begrebsapparat, som har fokus på de 

tekniske sider af en teknologi. Begrebsapparat betyder, at det er et system sammensat af 

karakteristiske begreber der hører til en metode. (Ordnet) 

 

Problemkort 

Et problemkort er designet til at identificere et problem. Der er et rødt problemkort, og et grønt 

problemkort, som er hinandens modsætninger. Det røde kort undersøger problemet, imens det 

grønne kommer med løsningsforslag. Ved hjælp at det røde og det grønne kort, finder man 

frem til en løsning på den opstillede problemstilling. 
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Storyboard 

Et storyboard er et design værktøj, som kan bruges når man er i gang med at lave et design. 

Storyboardet bruges til at visualisere en repræsentation af, hvordan et færdigt produkt vil 

komme til at se ud og hvordan det skal anvendes.  

 

Analyse 

Interview og observationer 

Vi påbegyndte vores undersøgelse af problemet ved at observere i H. C. Ørstedsparken, og få 

en fornemmelse af hvilke personer der typisk befinder sig i parken, samt hvad de bruger den 

til. Da vi tager udgangspunkt i de mørke timer, var vi nødsaget til at tage derind og observere 

på dette tidspunkt. Vi tog ind i parken mandag den 9. november 2020 og observerede fra 

klokken 16:00 til 20:00. Her skal der tages højde for, at det vi har observeret på det angivne 

tidspunkt, ikke altid forholder sig sådan. Hvis vi havde valgt en anden dag eller et andet 

tidspunkt ville der formodentlig forekomme andre forhold. Ved at observere parken, tog vi del 

i aktørernes liv, og har hermed fået udarbejdet spørgsmål til et efterfølgende interview, som 

supplering. (Kristiansen & Krogstrup, 2009, s. 100) 

 

Da vi observerede, kom vi til felten med blik på, at der ville kunne ses flere mandlige besøgende 

end kvindelige i de observerede tidsintervaller, men sådan forholdt felten sig ikke. I felten blev 

der observeret at der var ligeligt af kvindelige og mandlige besøgende, dog observerede vi at 

de kvindelige altid gik enten i en gruppe eller med en mand ved sin side, aldrig alene. Hvorimod 

vi observerede mandlige besøgende, enten motionister eller gående, alene. 

I observationen tog vi udgangspunkt i hele parken. Vi gik en masse turer rundt i hele parken, 

med det formål, at finde de mørkeste og dermed mest utrygge steder, selvom det er subjektivt 

hvad man finder utrygt. Samtidig kunne vi også få en ide om, hvilken type af mennesker der 

færdes på forskellige lokationer. Under vores observationer konkluderede vi, at det mest 

utrygge og mørkeste/skumleste sted i parken var i den sydøstlige side, og dette fik vi også 

bekræftet ved interviews. Dette sted er tæt på en udgang/indgang, hvor der er et hus med nogle 

gamle toiletter, som ikke er godt vedligeholdt. Vi fik at vide i nogle af interviewene, at grunden 

til at vedkommende føler sig mest utryg netop det sted, også er på grund af hash og narkosalget. 

Det er angiveligt det område i parken, hvor de fleste af disse handlinger foregår, og nogle føler 

sig derfor utrygge. Derfor kunne dette være et godt sted at placere nogle supplerende lyskilder, 
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så alle kan se rundt omkring sig, og orientere sig bedst muligt. Hash- og narkosalget kan rykke 

et andet sted hen i parken, hvis vi oplyser deres nuværende salgssted. Derfor vil vi have de 

supplerende lyskilder rundt i hele parken, men primært steder, der er mørke.  

Efter observationerne i parken, opsummerede og diskuterede vi, hvor i parken vi observerede 

færrest mennesker, og hvor vi ville placere vores lyskilde under de efterfølgende interviews. 

Vi kom frem til, at lyskilden skulle placeres i den sydøstlige side af parken, da det var der vi 

observerede færrest besøgende.  

Vi interviewede ti forskellige mennesker i H. C. Ørstedsparken. Vi valgte både at interviewe 

kvinder og mænd af forskellige aldre, da vi ønskede at få synspunkter fra forskellige 

aldersgrupper, da vi har en bred målgruppe. Vi lavede en interviewguide med tre spørgsmål, 

så vi hurtigt kunne fange de forbigåendes opmærksomhed uden at forstyrre dem for meget. Vi 

valgte at dele os op i to grupper af tre personer, så det ikke ville virke for overvældende. Vi 

stod primært i den sydlige ende af parken, hvor vi den 9. november 2020 observerede, at der 

var færrest mennesker. Da vi ikke kunne fange det ønskede antal informanter, valgte vi at 

begive os videre rundt i parken over mod den sydøstlige del og rundt om søen.  

Vi startede med at spørge informanterne om følgende spørgsmål; “Hvorfor bruger du 

parken?”. Vi søgte at få indblik i, hvorfor informanterne bruger parken, for at se om vores 

prototype overhovedet ville give mening at sætte inde i parken. Hvis der ingen besøgende var 

i parken i de mørke timer, hvorfor så sætte flere lyskilder op derinde? 

De fleste af informanterne vi interviewede i parken, benyttede parken til at gå ture enten med 

hund eller i par, da de boede tæt på. Andre benyttede parken til gennemgang. I forlængelse af 

vores første spørgsmål, spurgte vi om følgende; “Har du nogensinde overvejet om der mangler 

belysning?” og “Hvad synes du om designet af belysningen? Farven på lyset?”. Her fik vi lidt 

dybere svar på hvordan informanterne oplevede det nuværende lys og vores ide til at tilføje 

mere. Nogle ønskede at der godt kunne være lidt mere belysning især i nogle af de mørkere 

kroge rundt i parken, mens andre syntes at der var fint med belysning. (Bilag nr. 5) I forhold 

til vores design ide var der også blandede meninger. Her faldt mændenes meninger i den 

positive retning, hvorimod kvinderne var mere skeptiske omkring ideen. En af de kvindelige 

informanter påpegede, at mere belysning hverken ville få hende til at føle sig mere eller mindre 

utryg hvorimod en af de mandlige syntes det er var en god og hyggelig ide, det med at vores 

lyskilde er formet som en blomst og har den farve som den har. 

Vi kom altså til felten med blik på, at de kvindelige besøgende ville være mere positivt 
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indstillede på vores design, men felten forholdt sig sådan, at det var de mandlige besøgende, 

der gav udtryk for, at vores design ville være en god ide at opstille i parken. 

Til sidst spurgte vi om lyskilden ville give en anden atmosfære til parken, hvis den var formet 

som en blomst. Som følge af foregående spørgsmål, fik vi igen blandede svar og meninger. 

Kvinderne var lidt mere positive, men stadig kritiske med hensyn til, om det ville hjælpe på 

grund af lysstyrken. En af kvinderne påpegede at flere lyskilder ville tiltrække flere romaer og 

hjemløse, hvilket blev forbudt for nogle år siden. (Bilag nr. 5) 

I H. C. Ørstedsparken påvises det på et skilt at man ikke må campere i parken, hvilket 

understøtter den kvindelige informants påstand. (Se afsnit Overnatning i naturen) 

Andre informanter syntes det var godt at vores prototype var formet som en blomst. “Helt klart, 

jeg synes det er et hyggeligt lys, det er godt det ligner noget naturligt” (Bilag nr. 5). Vores ide 

med at skabe et organisk design, som skulle gå i ét med naturen, blev bekræftet som en god ide 

af nogle af informanterne. Andre kommenterede også på, at vores lyskilde kunne virke som et 

tryghedselement: “Tryghedsskabende elementer er en god ide” (Bilag nr. 5) Derudover 

kommenterede en kvindelig informant, at lyskilden måske kunne være med til at skaffe 

hashhandel af vejen i parken, ved at sætte lyskilden op i de mørke hjørner, så der ingen 

skjulesteder er. “Ja helt sikkert, især ved det lille hus ovre i det andet hjørne hvor der står 

suspekte typer og sælger hash”. (Bilag nr. 5)  

Mange af informanterne lagde vægt på, at hvis vores lyskilde skulle virke, skulle der opsættes 

flere af dem rundt omkring i parken fremfor kun ét bestemt sted.  

Ideen med at sætte vores lyskilde op flere steder i parken, diskuterede vi også med Anna 

Petersen fra Københavns Belysningsteam, som vi fik lov at interviewe den 6. oktober 2020. 

Anna Petersen har arbejdet i Københavns belysningsteam i seks måneder og de arbejder 

primært med offentlig belysning. (Bilag nr. 3)  

Hun kunne godt lide vores ide, men hvis man skulle se det fra deres øjne af, så er 

udgangspunktet, at man ikke skal lyse parker meget op om natten.  
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“Hmmm... altså jeg synes, altså helt personligt synes jeg at øhm... at parker generelt øhh.. Er 

mørke, men det skal de også være eller sådan, fordi at en park er jo som sådan ikke til at 

altså, skal jo ikke som sådan bruges midt om natten, altså det er jo så måske, selvfølgelig skal 

der være lys på øhh... stier og sådan noget...”  

(Bilag nr. 3) 

Anna Petersen kom dog selv med ideen om at man kunne sætte lyskilderne i klynger rundt i 

parken frem for langs stierne, som vi i første omgang havde tænkt, da der allerede var belysning 

der. Hun forklarede også at hun selv cykler udenom parker fremfor at cykle gennem (Bilag nr. 

3). Derfor mente hun at på trods af, at det ikke er meningen af lyse parker op, så kunne der godt 

bruges mere belysning nogen steder (Bilag nr. 3). Anna Petersens personlige mening 

bekræftede vores ide om at der manglede noget belysning, men arbejdsmæssigt ville de aldrig 

selv gøre det, da det ikke er hensigten at man skal kunne hænge ud i parker.  

 

Målgruppe  

Før man introducerer en ny form for lyskilde i Ørstedsparken, er det først væsentligt at 

undersøge hvilken befolkningsgruppe, der har gavn af de nye lyselementer. 

Til segmenteringen af befolkningsgrupperne, som benytter sig af Ørstedsparken ved mørkets 

frembrud, behandler vi vores egne observationer, som blev påført den 9. november 2020, i et 

interval på fire timer, mellem klokken 16:00 og 20:00.  

 

Metode til segmentering 

I denne segmentering opdeles de besøgende i kategorier, som identificeres af, hvilke aktiviteter 

segmenterne udfører i Ørstedsparken i november måned.  

 

Hundeluftere  

I Ørstedsparken er det tilladt at gå tur med sin hund, så frem at hunden ledsages med snor. 

Mange besøgende vælger at benytte parken til netop dette formål. Hundelufterne i 

Ørstedsparken, i november måned, er hyppigst voksne mænd og kvinder i en alder af 40-50 år, 

dog med enkelte undtagelser af lidt yngre besøgende omkring 30-års-alderen. Hundelufter 

segmentet er underrepræsenteret efter klokken 17, hvor bestanden er dette bestemte segment 
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gradvist forsvinder. Det er tænkeligt, at årsagen til at størstedelen af hundelufterne begiver sig 

hjemad ved 17-tiden er, at dette tidspunkt ligger tæt på aftensmadstid. Det er også muligt, at 

mørkets frembrud gør parken ubehagelig at opholde sig i som hundelufter.  

 Påbuddet om, at hunden skal ledsages i snor, opholdes flittigt af Ørstedsparkens hundeluftere 

i dagens lyse timer. Ved mørkets frembrud, muligvis også i sammenhæng med parkens 

faldende besøgstal ved mørkets frembrud, observerede vi dog, at hundelufterne var tilbøjelige 

til at justere deres hunde med lys og lade dem løbe rundt i parken uden snor.  

 

Cafébesøgende  

Som titlen antyder, besøger dette segment Ørstedsparkens café, som findes i parkens nordside, 

Flindt & Ørsted Caféen. 

Caféen har varmelamper opsat til gæsterne, som sidder udenfor, men det er stadig ikke nok til 

at tiltrække mere end nogle få gæster til caféen i november måned. Da observationen fandt 

sted, havde caféen mindre end ti gæster siddende udenfor under hele observationsintervallet 

(fire timer). Caféen besøges af både mænd og kvinder i aldersgruppen 50-70 år. Gæsterne sad 

udenfor under varmelamperne med et glas øl eller en kop kaffe. De cafébesøgende gæster 

forlader Ørstedsparken, når caféen lukker. Under observationen lukkede caféen klokken 19:00.  

 

Motionister  

Denne gruppe af besøgende benytter parken med et motionsorienteret formål. Motionisterne 

løber gennem alle dele af parken, men ofte i ring rundt om søen. Under observationen 

bemærkede vi ganske få motionister i parken. Det kan dog skyldes, at bestanden af motionister 

i Ørstedsparken muligvis er årstidsbestemt, da kulden kan være en faktor i, at nogle vil 

foretrække at blive hjemme i varmen. De enkelte motionister, som vi observerede i 

Ørstedsparken den 9. november 2020, ligger i aldersgruppen 30-50 år. Segmentet er 

hovedsageligt repræsenteret af mænd, efter vores observation. Det er uklart hvorfor det primært 

er mænd, som benytter parken til motion i tidsrummet 16:00-20:00, da dette strider imod en 

undersøgelse udført af Idrættens Analyseinstitut i januar 2012, som viser, at mænd og kvinder 

er næsten lige tilbøjelige til at dyrke motionsløb. I Idrættens Analyseinstituts rapport kan man 

ud fra en tabel omhandlende køn- og aldersfordeling blandt idrætsaktive, med data fra 2007, 

på sidde 79 finde frem til, at kønsfordelingen omkring aktiviteten motionsløb er fordelt 
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nogenlunde ligeligt, af de besvarende var 26 procent mænd og 24 procent kvinder. (Forsberg, 

2012, s. 79) 

Tabel 3: Tabel for køn og alder blandt voksne motionsløbere og idrætsaktive i Danmark (data fra 2007) (Forsberg, 2012, s. 

79)  

 

På side 107 i samme rapport, har Idrættens Analyseinstitut undersøgt hvilke løbesteder, der er 

mest benyttede af folk bosat i større byer og ikke-større byer. Det mest populære løbested for 

motionister i større byer er ifølge Idrættens Analyseinstitut på fortovet eller vejen i byen (82 

procent af besvarelser). Parker og andre grønne områder benyttes derimod af 72 procent af 

motionisterne bosat i større byer i undersøgelsen. (Forsberg, 2012, s. 107) 

Tabel 4: Tabel for præfererede løbesteder for folk bosat i større- og ikke-større byer. (Forsberg, 2012, s. 107) 

 

Dette opklarer ikke vores undren over, hvor de kvindelige motionister befinder sig, men rettere, 

hvor den større procentdel af motionisterne, både mænd og kvinder, befinder sig. Hvis ikke 

årstidens kulde er den primære faktor for motionisternes undgåelse af Ørstedsparken, kan den 

lave bestand af motionistsegmentet blandt andet skyldes parkens omtale eller belysning. Det er 
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altså muligt at motionisterne enten ikke vil opholde sig i parken i de mørke timer, eller at de 

blot begav sig hjemad for at spise aftensmad under vores observationsintervallet. 

 

Børnefamilier  

Børnefamiliesegmentet benytter sig hovedsageligt af Ørstedsparkens to legepladser (ved 

caféen i nordsiden og i sydvest siden). Forældrene eller værgerne anses som værende i 

aldersgruppen 30-40 år. Børnene så ud til at være op til syv-otte år gamle.  

Børnefamilierne benytter sig af parken indtil omkring klokken 18, hvor Ørstedsparkens 

legepladser står tomme. Legepladserne bliver dog taget i brug igen efter klokken 19, men nu 

med lavere besøgstal.  

 

Små grupper  

Dette segment identificerer vi som besøgende, der opholder sig i små grupper af to til fire i 

parken. Segmentet benytter Ørstedsparken med et socialt formål. Grupperne går ofte rundt i 

parken eller sidder ved parkens bænke. Aldersmæssigt er segmentet repræsenteret af unge, 

voksne og ældre borgere (25-60 år). Størstedelen af den ældre del af segmentet tager dog hjem 

efter klokken 17, hvorefter de små grupper hyppigst består af unge borgere i 20-års-alderen. 

  

Unge  

Det unge segment består af unge borgere i 15- til 25-års-alderen. Vi så sjældent unge gå alene, 

medmindre de blot skød genvej gennem parken. De unge sidder ofte på parkens bænke i små 

eller større grupper. Under observationen blev der observeret et tilfælde, hvor syv unge piger 

sad ved en bænk ved nordøst-indgangen. 

Det unge segment skiller sig ud fra de andre segmenter i det, at bestanden af unge ikke falder 

drastisk på noget tidspunkt. 

Vi observerede, at unge benyttede parken til bl.a. druk og ulovlig fyrværkeriantænding. 

Ørstedsparkens cykelforbud blev også ignoreret af det unge segment flere gange i 

observationstiden.  
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Romaer/hjemløse  

Vi observerede ingen definerbare romaer, som havde slået sig ned i parken. Vi observerede 

dog en enkelt flaskesamler i tidsintervallet 17:00 - 18:00, som muligvis kunne have været en 

hjemløs. Bestanden af hjemløse og flaskesamlere kan være bestemt af årstiden, da kulden 

tænkeligt skræmmer festende unge (i.e. kilde til flaske- og dåseaffald), og at der således ikke 

kan findes tilstrækkeligt mange pantflasker og dåser i parken. 

En interviewperson bragte op, at det var blevet gjort ulovligt for romaer at tilbringe natten i 

Ørstedsparken. Ved indgangen står det skiltet, at man ikke må campere i Ørstedsparken. Denne 

regel inkluderer muligvis også overnattende hjemløse.  

I en artikel udgivet på DR den 6. juni 2017 af Alexander Hecklen, drøftes det, at Københavns 

Politi har anholdt 22 rumænere i områderne omkring Ørstedsparken, Sankt Johannes kirken og 

Vor Frue kirke. Eftersignes blev rumænerne anholdt på baggrund af et brud på 

ordensbekendtgørelsen.  (Hecklen, 2017) 

Politiets håndhævelser af ordensbekendtgørelsen i disse områder kunne muligt bidrage til den 

lave bestand af hjemløse i Ørstedsparken.  

 

Homoseksuelle  

I en artikel udgivet på Information.dk den 29. august 2008 af Lars Borking omtales 

Ørstedsparken som bøssernes park, hvor mænd har knaldet, suttet og kysset i parkens buske i 

mere end 100 år. I artiklen udveksler interviewer og interviewpersonen Glen Jeppesen ord 

omkring episoder med overfald af homoseksuelle i parken. Jeppesen siger, at han selv har været 

offer for et brutalt overfald i Ørstedsparken, og at han af den årsag er blevet bange for at tage 

parken i brug. (Borking, 2008) 

Under vores observation bemærkede vi ingen umiddelbare homoseksuelle i parken, hvilket 

strider imod parkens ry om at være et opholdssted for netop homoseksuelle. Dette frafald kan 

selvfølgelig skyldes den kolde årstid, men det kan også være at voldsepisoderne specifikt mod 

homoseksuelle i Ørstedsparken, har skræmt kærlighedssøgende gæster bort ved frygten for at 

blive overfaldet.  

Men det er altså tydeligt, at Ørstedsparken har været et mødested for homoseksuelle i fortiden 

og måske stadig i nutiden. 
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Eksisterende designløsninger 

I forbindelse med idégenerering af vores produkt, har vi kigget på forskellige eksempler som 

allerede eksisterer i den virkelige verden. Vi har bl.a. haft kigget på Tivoli i København, 

Københavns Zoologiske Have og Gardens by the Bay i Singapore. Her vil vi gå i dybden med 

sidstnævnte, da Tivoli og Københavns Zoologiske Have er henholdsvis en forlystelsespark og 

en zoologisk have, hvorimod Gardens by the Bay er en have. 

 

Tivoli i København  

Tivoli kendes ikke blot som en forlystelsespark, men også for dens mangefarvede lys bl.a. rundt 

om Tivoli søen. Om vinteren finder man Tivolis illuminationsshows, som finder sted hver aften 

i hele vintersæsonen. Der findes to illuminationsshows, som henholdsvis handler om nordisk 

mytologi og om Jacob Gades musikstykke “Tango Jalouise”. Som et supplement til 

illuminationsshowet er der placeret lysende svaner i søen, som kigger mod H. C. Andersens 

statue på Rådhuspladsen. (Tivoli) 

Vi startede med at tænke på Tivoli som en inspirationskilde, da mange mennesker tager derind 

kun for at se lyset i de forskellige årstider og ikke for at prøve forlystelser eller lignende.  

 

Figur 2: Fotografi af lysshow i Tivoli (Tivoli) 

 

Københavns Zoologiske Have 

Copenhagen light festival er en udendørs lysfest som bliver holdt flere steder i byen, og for 

første gang i Københavns Zoologiske Haves historie, i 2020. Det blev afholdt fra 1. til 23. 

februar, den sidste vintermåned, for at Zoologisk Haves brugere kunne opleve “interaktive 

lysinstallationer, oplyste træer og arkitektur til lyden af vilde dyr” (Zoologiske Have 

København) 
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Dette var en begivenhed som kostede en lysfestbillet ved indgangen til Zoologisk have, så den 

var ikke gratis for alle, ligesom nogle af de andre lysinstallationer rundt omkring i byen. Vi 

kiggede også på Copenhagen light festival som inspiration til vores produkt, da de benytter sig 

af oplyste træer, som ligger op ad det design vi ønskede at producere.  

 

Figur 3: Illustration af Zoologiske Have Københavns lysshow (Zoologiske Have København) 

 

Gardens by the Bay 

Gardens by the Bay er placeret i Singapore og består af tre haver, Bay Central, Bay East og 

Bay South. (Gardens By The Bay) 

Bay South, som er den største af de tre haver, blev først udviklet og åbnede i 2012. Bay South 

består af afkølede haver og de “Supertrees”, som vi har kigget nærmere på i forbindelse med 

udviklingen at vores produkt. Efter sammenbruddet af Gardens by the Bay i november 2007, 

begyndte udviklingen af Bay East Garden, som er den næststørste have af de tre haver. Denne 

have blev brugt som en midlertidig have og mellemstation for ro- og kano begivenheder i YOG 

(Youth Olympic Games). (Gardens By The Bay) 

Da Bay East åbnede for offentligheden i oktober 2011, kunne den bl.a. benyttes som et 

pusterum fra hverdagen og den travle by. Her kunne man komme og nyde udsigten over 

Singapore skyline. (Gardens By The Bay) 

Den sidste og tredje have, Bay Central, blev udviklet på et senere tidspunkt. (Gardens by the 

Bay) 

Som nævnt ovenfor er supertræerne placeret i haven Bay South. Supertræerne har en højde på 

25-50 meter og er designet med en form for tronhimmel, som skaber skygge om dagen og lever 

op om natten med en visning af lys og lyde. (Gardens By The Bay) 
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Figur 4: Fotografi af supertræer i Gardens by the Bay (Gardens By The Bay) 

 

Figur 5: Fotografi af supertræer i Gardens by the Bay (Gardens By The Bay) 

 

Brug af inspiration 

Vi tog først udgangspunkt i Tivolis belysning, da den også ligger i Indre By, ligesom H. C. 

Ørstedsparken. Derudover tiltrækker belysningen i Tivoli mange besøgende, med diverse 

lysshows og forskellige udstillinger fra sæson til sæson. Vi ønsker også at skabe en stemning i 

Ørstedsparken, som gør det trygt og behageligt at bruge parken om aftenen. Da Tivoli er en 

forlystelsespark, valgte vi ikke at tage inspiration derfra, men at tage inspiration fra København 

Zoologiske Have og blande det med Gardens by the Bay. Københavns Zoologiske Have brugte 

træerne i haven til at tage del i lysfestivalen, ved at lyse dem op. Vores endelige design har som 

sagt taget inspiration, fra både Københavns Zoologiske Have og supertræerne fra Singapore, 

da vi gerne ville skabe noget levende og organisk, men at det stadig skulle gå i et med den 

nuværende natur i H. C. Ørstedsparken. Supertræerne kan på nogen måder sammenlignes med 

rigtige træer, da de består af stammer med trætoppe. Supertræerne består ikke af blade, som et 

rigtigt levende træ, men kan sammenlignes med et træ som har tabt sine blade og blot består af 

stamme og resterende grene. Vi ønskede at udvikle noget lignede, vores produkt skulle dog 

ikke være i samme størrelse, da der for det første ikke er plads til det i H. C. Ørstedsparken og 

for det andet ville de forstyrre de omkringliggende boliger og muligvis også dyrelivet, hvilket 

vi ville undgå. Vi kom derfor frem til at udvikle en blomst da den, med et organisk design, kan 
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bidrage til den nuværende natur i parken. Vi har valgt at blomsterne skal placeres i klynger 

rundt om i parken, tæt ved buske og træer, da der er mørkest i de områder i de mørke timer. 

 

Design og designrationale 

Efter diverse observationer, interviews og teori har vi konkluderet, at der mangler belysning i 

Ørstedsparken, til at øge trygheden og attraktionen. Derefter skulle vi finde frem til, hvordan 

et produkt af en lysinstallation kunne designes, til at supplere den nuværende belysning der 

findes i form af lygtepæle. De nedenstående afsnit forklarer, hvor vi har fundet inspiration fra 

til vores design, samt beslutninger, materialer og tanker bag produceringen af det færdige 

produkt. Vores endelige produkt er en lyskilde i form af en kunstig blomst. 

 

Designkriterier  

I udarbejdelsen af vores designkriterier tog vi udgangspunkt i de tre kriterier for hvad et godt 

design er. Det første kriterie er desirability, som handler om hvad mennesker ønsker sig, deres 

behov og problem. Det andet kriterie er feasibility, som omhandler hvad der er teknisk muligt, 

og om det overhovedet er teknisk muligt. Det sidste kriterie er viability, som tager 

udgangspunkt i, om det kan betale sig at lave designet.  (Orton, 2017) 

Et af kriterierne for vores design er, at der er struktur og kontekst for vores problem. Vores 

design skal være svaret på et behov, da det er meningsløst af designe noget der ikke er behov 

for. Hvis designet ikke svarer til behovet er det mislykkedes. Derfor er det første og måske 

vigtigste, at vi indkredser vores problem eller behov. (Lawson, 2005) 

Behovet blev derfor indkredset til en hindring, hvor vi bl.a. ud fra det, fandt en mulig 

designløsning.  

”Every problem has a structure of its own. Good design depends upon the designer’ s ability 

to act according to this structure and not to run arbitrarily counter to it”. (Lawson, 2005, s. 

62) 

Hvis designet er godt, skal problemet struktureres, så det kan opfylde behovet. Derudover er 

det også vigtigt at designet har et formål, som grundlæggende skal svarer på, hvorfor det er vi 

laver det design vi laver. Strukturering og kontekst af designets mål er derfor også vigtig, såvel 

som det er at strukturer problemet (Lawson, 2005, s. 62) 
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Utilsigtede og uønskede effekter er noget der typisk fremkommer i en designproces. Derfor er 

en af vores designkriterier også, at vi tager højde for de mulige utilsigtede og uønskede effekter 

der kan fremkomme i vores designproces og design.  

’Typically, inventions made within the design process to solve present problems produce 

unanticipated consequences some of which are perceived as further problems.’ (Schön D. A., 

1996) 

Donald Schön mener ud fra hans citat, at utilsigtede effekter er noget der vil fremkomme i en 

designproces. De utilsigtede effekter vil derfor frembringe nogle nye problemer, som man 

derefter også skal tage hensyn til. 

 

Designprocessen 

I begyndelsen af projektarbejdet, var vores oprindelige design-idé at lave en 3D-plantegning af 

H. C. Ørstedsparken. Det var målet at vise hvordan parken ser ud nu og hvordan den ville 

komme til at se ud, efter vi havde forbedret den. Vi diskuterede derefter nogle mulige elementer 

vi ville kunne ændre i parken, for at forbedre den og gøre den mere tryg.  

Efter 1 uges tid og et besøg i parken indså vi, at det meste af det vi ville ændre, ikke var muligt, 

da store dele af parken er fredet. Vores idéer, såsom lys på broen eller fældning af træer, blev 

kasseret. Vi observerede, at der kunne mangle noget lys i parken, og mere lys, kunne derfor 

øge trygheden, og gøre parken mere attraktiv at besøge i de mørke timer. Derefter kom vi på 

design-idéen, om at lave en lyskilde, der er formet som en blomst, hvor en del af stilken graves 

ned i jorden og sættes i klynger rundt omkring i parken. Stilken skal graves ned i jorden, så den 

står mere stabilt, samt kan klare lidt af hvert. 

Vi påbegyndte vores arbejde med produktet, ved at skrive til FabLab, og fik derefter tildelt 

Schack som vejleder. Vi aftalte et møde med ham, for at sætte ham ind i vores projekt, og høre 

hans meninger og eventuelle ændringer i forhold til vores produkt idé. Vi kom frem til, at alle 

medlemmer af gruppen, skulle finde fem billeder af mulige modeller til hvordan vores 

prototypen kunne se ud, med fokus på en blomst. Dernæst udvalgte vi den mest relevante, som 

skulle blive til den lysende blomst vi ville producere. Vi kiggede også nærmere på hvilke 

eksisterende lysinstallationer der allerede findes i verden, hvor vi fik inspiration af 

supertræerne fra Singapore. 
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Vores vejleder, Schack, anbefalede nogle værktøjer, som vi valgte at gøre brug af. Et af 

værktøjerne var programmet Inkscape. Med dette program tegnede og formede vi alle delene 

af vores prototype, hvorefter vi startede med at laserskære dem i pap. Vi valgte at lave vores 

første prototype i pap, da det ikke er så dyrt, så vi kunne laserskærer en masse og øve os til det 

endelige materiale, som blev akryl. 

 

Figur 6: Fotografi af tidlig prototype af vores designløsning (sideprofil) 
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Figur 7: Fotografi af tidlig prototype af vores designløsning (set oppe fra) 

 

Vi har taget udgangspunkt i Donald Schön, som har fokus på det iterative. Man skal bygge 

noget, og derefter lære af det. (Schön D. , 1988, s. 181-190) 

Vi afprøvede flere forskellige former af de forskellige dele af blomsten, for at få den perfekte 

størrelse og form. Med delene skåret ud, prøvede vi at sætte dem sammen, hvorefter vi 

vurderede og diskuterede hvordan vi kunne ændre på blomsten i forhold til størrelse og form. 

Da vi havde laserskåret en del i pap, og kommet frem til de rigtige mål for den færdige 

prototype, gik vi videre til at få delene skåret ud i akryl. 

 

Valg af materialer  

Vi valgte at gøre brug af akrylplast (PMMA), også kendt som plexiglas, til vores prototype, da 

det er et let, stærkt og klart materiale, hvilket var nogle vigtige faktorer i forhold til vores 

designkriterier. (Plastindustrien) 

PMMA (Polymethylmethacrylat), også kaldet akryl, er en genanvendelig plasttype, som kun 

danner kuldioxid og vand under forbrændingen. (gop) 
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Akryl har lav vandoptagelse og det kan modstå temperaturer helt ned til -20 grader celsius og 

+80 grader celsius. (RIAS) 

Det var vigtigt at materialet vi brugte, var for det første let, så det var medgørligt at arbejde 

med, for det andet stærkt, da den kan komme ud for lidt af hvert i parken. Eksempelvis skal 

den kunne holde til at dyr eller lign støder ind i den samt regn og blæst. For det tredje var det 

især vigtigt at materialet var klart, så lyset fra LED-pæren kunne trænge igennem og give 

belysning.  

Som nævnt ovenfor er akryl et bæredygtigt materiale, men det betyder ikke at det ikke påvirker 

miljøet overhovedet. Ved laserskæring af akryl, opstår der en røg med en sødlig lugt. 

Størstedelen af lugten fjernes med en udsugning, som er placeres inde i laserskæren. (Induflex) 

Vi har, som nævnt i et tidligere afsnit, gjort brug af LED-lys, som lyskilde til vores produkt. 

Dette har vi valgt på grund af miljøet. LED-lys har et væsentligt lavt energiforbrug, og samtidig 

en meget lang levetid. LED-lys bruger 80 procent lavere energi end de almene gadelamper, og 

kan lyse i over 20 år. Det er derfor den mest miljøvenlige lyskilde vi kunne bruge til vores 

produkt. (Vestergård, 2012) 

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode, og er en elektrisk diode, som har til formål, at 

omsætte energi (strøm) til lys. LED-lys skaber ikke nogen speciel varme, og slitagen er derfor 

meget mindre end andre teknologier. På grund af dette, er LED langt mere holdbar end de fleste 

andre teknologier inde for lys. LED-pærer afgiver ikke en masse overskudsvarme, modsat den 

gammeldags glødepære, som spilder cirka 90 procent af deres energi på varme. (Lysexperten) 

Cylinderen som holder blomsten oppe, er lavet ved hjælp af en 3D-printer. Her startede vi med 

at modellere cylinderen i programmet FreeCAD. For at danne en hul cylinder, brugte vi først 

FreeCADs Sketch funktion, og afmærkede hvor bredt vi gerne ville have, at hullet gennem 

cylinderen skulle være. Herefter brugte vi Pocket funktionen til at danne indhulingen. Herefter 

eksporterede vi 3D-modellen som STL-fil, og brugte programmet Ultimaker Cura til at Slice 

3D-modellen (formateres til G-code-fil), så den kunne printes i FabLabs 3D-printer (Prusa i3 

Mk3s). 3D-printet tog cirka 22 timer at fuldføre. Vi valgte at gøre brug af en 3D printer, fordi 

blomsten skulle have højde og samtidig være stabil. Dette kan opnås med printmaterialet PLA. 

Den cylinderformede struktur kunne ikke opnås ved brug af laserskæren.  

Efter at vi havde formet vores produkt, skulle vi forbinde ledninger mellem LED-pæren, som 

skulle sidde i blomsten, og batteriet. Dette gjorde vi ved at lodde. Først startede vi med at varme 

loddespidsen op, hvorefter vi tilføjede loddetin. Vi smeltede altså metal rundt om loddespidsen, 
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så der kunne opstå en elektrisk forbindelse. Herefter tilkoblede vi loddespidserne, med det 

smeltede metal rundt om, til to aluminiumspidser på pæren. Der opstod et problem i form af, 

at vores loddetin ikke ville sidde fast på aluminiumspidserne på pæren. Vi blev derfor nødt til 

at omtænke vores design en smule, så der kunne blive plads til en klemrække, som skulle 

sammensætte spidserne til pæren. Vi smeltede loddespidserne på klemrækken, og puttede 

krympeflex rundt om, så den ikke kunne kortslutte. Vi ændrede også vores design i form af, at 

“stilken” til blomsten fik en større diameter, da vi ønskede at skjule pæren samt ledningerne. 

Som strømkilde har vi benyttet os af et batteri, som har 7,2 Ah (amperetimer). Dette gjorde vi, 

da vi skulle holde lysblomsten tændt i omkring fire timer, under vores interviews. Batteriet, 

med blomstens strømforbrug, kan holde op til 36 timer. 

 

Trin-modellen 

Teknologiers indre mekanismer og processer 

Trin-modellen, som står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, består af 

seks trin. Formålet med trin-modellen er at inspirere til analyser af teknologier. Motivationen 

for trin-modellen er de tidligere modeller der er blevet brugt til analyse af teknologier. Disse 

er lavet af Carl Mitcham og Müller. Disse modeller er brugt under trin-modellens første trin, 

Teknologiers indre mekanismer og processer, til at vise formålet, og principperne til at opnå 

formålet, for en teknologi. Trin 1 bruges til at fortælle og forklare, hvilke centrale indre 

mekanismer der får teknologier til at fungere. Carl Mitcham’s model, der definerer en 

teknologi, består af fire elementer: 

Teknologi = Objekt + Viden + Aktivitet + Vilje 

Det første element er objekt. Et objekt kan bestå af artefakter som udgør et objekt. Et eksempel 

på et objekt kunne være en flyvemaskine. Det er et menneskeskabt objekt, som består af flere 

dele, artefakter. Det andet element er viden. Videnskabelig teori som kan bruges til 

konstruktionen af f.eks. en flyvemaskine. Det kunne også være viden om aerodynamik. Det 

tredje element er aktivitet. Aktivitetselementet dækker over arbejde med flyet, styre det fra 

cockpittet, bygge det og bruge det som passager. Det sidste og fjerde element er vilje. 

Viljeelementet handler om f.eks. passagernes ønske om hurtigere transport fra a til b, og 

pilotens fascination af at flyve. Mitcham’s model er forholdsvis generel og stiller meget få 

spørgsmål til teknologien. Modellen understøtter ikke en teknisk analyse, eller analyse 

overhovedet, af den teknologi man ønsker at undersøge. Den undersøger mest konstruktionen 
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af teknologien og anvendelsen af denne. Mitchams’ definition er at inddele de foreliggende 

teorier om teknologi i kategorier, fremfor at analysere en bestemt teknologi.  

En mere konkret og analyseorienteret teknologi-definition er Müller’s model: 

Teknologi = Teknik + Viden + Organisation + Produkt 

Den fokuserer mere på arbejdsprocessen og produktion. Den har dog for lidt fokus på 

anvendelsen af teknologien og de mulige konsekvenser der kunne opstå. Begge modeller har 

en del fælles træk. De har for eksempel begge elementet viden, som handler om videnskabelig 

teori til grunde for teknologien. Müller’s element, organisation, kan også sammenlignes med 

Mitcham’s element, vilje. Elementet, aktivitet, indgår slet ikke i Müller’s model, dog indgår 

aktivitetsbegrebet flere steder i hans definition, og uddybning, af de fire elementer i hans 

model. Altså er Müller’s model mere konkret end Mitcham’s model. Müller’s lægger op til 

mere konkrete teknologi-analyser, med fokus på tekniske aspekter. Dette svarer til formålet 

med trin-modellen. 

Vi har brugt trin-modellen, og kigget på de tidligere modeller af Mitcham og Müller, for at lave 

det bedst mulige produkt til løsning af vores problemformulering. 

(Jørgensen, 2018, s. 2-5) 

 

Teknologiers artefakter  

Er vores funktionelle prototype et artefakt med en teknologisk funktion?  

Ifølge Niels Jørgensen, lektor i kurset Teknologiske Systemer og Artefakter for den 

Humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, indebærer begrebet 

teknologiers artefakter menneskeskabte objekter (artefakt) med en teknologisk funktion. 

(Jørgensen, 2018, s. 7) 

For at et objekt kan være teknologisk, skal det kunne omforme stof eller energi, ved brug af 

naturlige- og sociale ressourcer, samt information, viden og praktiske erfaringer, med hensigt 

i at opfylde behov fremstillet af menneskeligheden. I hverdagssprog, betyder dette, at hvis 

noget er teknologisk, skal det kunne gavne mennesker ved brug af ressourcer.  (Jørgensen, 

2018, s. 7) 

Ifølge Niels Jørgensen, defineres et artefakt som en menneskeskabt genstand, som adskiller 

eller differentierer sig fra genstande, der er frembragt gennem naturlige processer, som for 
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eksempel en sten, som har fået sin form gennem naturprocesser. Et artefakt er altså 

udelukkende menneskeskabt.   

(Jørgensen, 2018, s. 7) 

Artefakter har en række definerende egenskaber. Disse egenskaber inkluderer størrelse, vægt, 

form, farve(r), kemisk sammensætning, dele og sanseindtryk. Naturligvis kan vores prototype 

sættes i sådanne en kontekst. 

Den blomsterformede lyskilde er cirka 30 centimeter høj og estimeres til at være 20 centimeter 

bred på dens bredeste punkt. Prototypen af blomsterlyskilden vejer mellem 1-2 kilogram, da 

den primært er lavet af letvægtsmaterialer. Til konstruktionen blev der benyttet PLA plastik til 

den grønne, hule cylinderformede blomsterstilk. For hver ende af blomsterstilken findes der en 

platform af gennemsigtig akryl. På den øverste platform er der blevet monteret blomsterblade 

af gennemsigtig akryl, og i midten af platformen er en LED-pære med orange folie over. Det 

orange folio gør, at blomsterbladene får et orange skær, når lyskilden tændes, og skal bidrage 

til et varmt og behageligt sanseindtryk. Inden i cylinderen løber et kabel fra LED-pæren, og ud 

gennem et lille hul i cylinderen, og videre til en vilkårlig strømforsyning. Blomsterlyskildens 

dele er sammensat med hhv. Lim fra limpistol og akryllim.  

Den blomsterformede lyskilde opfylder altså artefaktets definerende kriterier, og kan således 

forstås som et artefakt. 

Blomsterlyskilden omformer samtidigt ressourcer (PLA, akryl, strøm, mm.), ved brug af viden 

og praktiske erfaringer, dannet ved bearbejdning af blandt andet en tidlig prototype, samt 

eksperimentering med værktøjer såsom 3D-printer, limpistol og laserskære. Den kan således 

også forstås som en teknologi, og videre betragtes som et artefakt med en teknologisk funktion. 

 

Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin tre i trin-modellen handler om teknologiers utilsigtede effekter. Det kan både være 

uønskede og utilsigtede effekter, da der er en forskel på de to. Uønskede effekter er effekter 

som man ikke havde forudset eller planlagt med en teknologi, og som er til skade/gene for 

enten brugeren af teknologien eller omgivelserne. En utilsigtet effekt kan være noget negativt, 

men også noget positivt, som er med til at gøre teknologien, eller produktet, endnu bedre. Det 

kunne for eksempel være en ny energikilde som bliver opsat i en lille by, som udover at gøre 

sit arbejde, også tiltrækker flere turister til den lille by, som er interesserede i, at se den nye 
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energikilde. Denne utilsigtede effekt er altså ikke uønsket, da den hjælper den lille by med at 

tjene flere penge. I forhold til vores produkt, den orangelysende blomst, kunne nogle uønskede 

effekter være, at lyset påvirker dyrelivet i H. C. Ørstedsparken, hvor vores blomster lys skal 

sættes op, eller at batteriet til blomsten kortslutter i forskellige vejrforhold. Trin tre i trin-

modellen kan altså bruges til at undersøge de utilsigtede og uønskede effekter af en teknologi. 

(Jørgensen, 2018, s. 8) 

 

Teknologiske systemer 

Trin fire i trin-modellen handler om teknologiske systemer. Beskrivelsen af et teknologisk 

system lyder, at det er et sammenhængende system af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet. For eksempel er en økse et teknologisk system, da det består 

af både et metal blad og et træskaft. Sammen bliver disse to dele til en økse, som kan bruges 

til at fælde træer og buske. Vores produkt, en lysende blomst, som supplerende lyskilde i H. C. 

Ørstedsparken, består af flere dele, artefakter. Når alle delene er sat sammen, bliver de samlet 

set til en lyskilde. Uden bestemte dele, ville det teknologiske system ikke kunne fungere. De 

menneskeskabte dele, artefakterne, i vores design, er blandt andet bladene til blomsten, stilken 

som skulle formgives og 3D-printes, og pæren og ledningerne, som skulle loddes sammen. Vi 

har altså skabt vores eget teknologiske system i FabLab, som er blevet til vores supplerende 

lyskilde til H. C. Ørstedsparken. 

(Jørgensen, 2018, s. 8-9) 

 

Modeller af teknologier 

Det femte trin omhandler modeller af teknologier. Det kan både være numerisk/abstrakte, 

visuelle eller fysiske. De bruges til at visualisere særligt udvalgte egenskaber ved en teknologi, 

som man ønsker at undersøge eller gengive. Modeller kan også bruges til skabe eller udvikle 

konkrete artefakter. De visuelle modeller kan bruges til at forklare et design eller en teknologi 

på en nem og overskuelig måde. En fysisk model kan anvendes til for eksempel at bygge en 

1:1 bil i træ eller ler, for at få et realistisk billede af hvordan bilens ydre kommer til at se ud. 

De fysiske modeller kan altså give et indtryk af, hvordan et design kommer til at fremtræde. 

En numerisk/abstrakt model kan være en graf over en eksponentiel vækstkurve, som kan 

fortælle noget om f.eks. et firmas fremgang eller nedture. Vores prototypedesign er altså en 
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gengivelse, en model, af den lampe vi ville foreslå man byggede rigtigt, med de rigtige 

materialer, til opstilling i H. C. Ørstedsparken. 

(Jørgensen, 2018, s. 9 & 51) 

 

Teknologier som innovation 

Det sjette og sidste trin i trin-modellen er teknologier som innovation, også kaldet drivkræfter 

og barrierer for udbredelse af teknologier. Innovation er udvikling af nye eller forbedrede 

produkter og produktionsprocesser. Innovationsteorier handler om hvad der driver den nye 

teknologi og hvilke barrierer der er for at teknologien bliver udbredt. Trin seks er med til at 

uddybe teknologiens formål, ligesom i trin et. De barrierer der kan opstå, er ofte knyttet til trin 

tre omkring utilsigtede effekter. I forhold til teknologiudvikling, kan det der er en fordel for 

nogen, ses som en ulempe for andre. For eksempel kan teknologien snart klare så mange 

opgaver, at der bliver færre jobs til mennesket. Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af en 

teknologi studeres inden for innovationsteorien, og her kan man blandt andet tale om staten 

som drivkræft for udbredelsen af nye teknologier. De ønsker blandt andet at spare penge i den 

offentlige administration ved brug af digital signatur. Ifølge Niels Jørgensen, er trin seks om 

innovationsteori med i trin-modellen, for at man kan sige noget samlet omkring teknologier. 

Et spørgsmål er blandt andet om teknologier faktisk er blevet udbredt, og hvilke drivkræfter 

eller barrierer der har forårsaget dette. Trin-modellen kan altså bruges til at analysere 

forskellige teknologier og teknologiudviklinger.  

 

Beskrivelse af endeligt design 

Den færdige lysende blomst består af en grundplade, som fundament. Ovenpå grundpladen er 

der en cylinder, som holder selve blomsten oppe. Cylinderen har en diameter på 9,9 cm, og en 

højde på 20 cm. Derudover har produktet en cirkelformet plade, som er placeret ovenpå 

cylinderen. Den cirkelformet plade har en diameter på 10 cm, med 9 huller, hvori der er 8 lige 

store rektangulære huller, yderst på den cirkelformede plade, som har en bredde på 0,31 cm og 

en højde på 1,1 cm. I midten, af den cirkelformet plade, er der ét stort cirkelformet hul med en 

diameter på 4,7 cm, hvor pæren bliver placeret. Rundt om hullet, er der placeret 3 lige store 

ringe, med en diameter på 5,6 cm, oven på hinanden af akryl, som holder orange film rundt om 

pæren. Dernæst har produktet blade, som passer præcist i målene, til at sidde i de rektangulære 
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huller i den cirkelformede plade. Fire af bladene har en bredde på 8 cm og en højde på 14 cm. 

De øvrige fire blade har en bredde på 7 cm og højde på 13 cm. 

For at sammensætte delene til den lysende blomst, overvejede vi at bruge en limpistol, men da 

limen ville være synlig, valgte vi at gøre brug af akryllim hvor det var muligt f.eks. da vi satte 

bladene fast i den cirkelformet plade og til at opbygge muren rundt om LED-pæren. Der hvor 

vi ikke kunne bruge akryllim, f.eks. ved sammensætningen af den 3D-printede cylinder og den 

cirkelformede flade, som holder bladene, samt påsætningen af filmen rundt om LED-pæren, 

tog vi limpistolen i brug. (Bilag nr. 7) 

Vi valgte den orange farve til filmen, da vi gerne ville have lysblomsten til at lyse i 

solnedgangens farver, da moderne farveforsøg viser, at orange virker opmuntrende, 

livsglædende og opfarende. Dernæst har vi valgt stilken på blomsten i grøn farve, da den grønne 

farve virker beroligende, harmonisk og afslappende (Bjerregaard, 2005, s. 27) 

 

Figur 8: Fotografi af vores funktionelle prototype (sideprofil) 
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Figur 9: Fotografi af vores funktionelle prototype (set oppe fra) 

 

Perspektivering 

Kongens Have 

H. C. Ørstedsparken kan perspektiveres til Kongens Have, da de både har ligheder og forskelle. 

Både H. C. Ørstedsparken og Kongens Have er placeret tæt på Nørreport station, som er 

Danmarks travleste station. (m.dk) 

Der er nemlig både S-tog, regionaltog, metro og busstationer, som kan transportere 

befolkningen og turister nemt rundt i byen. Vi har valgt at perspektivere H. C. Ørstedsparken 

til Kongens Have, da begge parker ligger meget centralt og bliver benyttet meget.  

Kongens Have er en meget populær park i Indre By, og bliver benyttet af cirka tre millioner 

mennesker hvert år, inklusive turister. Kongens Have er Danmarks ældste kongelige have, og 

den blev anlagt i renæssancestil af Christian d. 4., i begyndelsen af 1600-tallet, og blev åbnet 

for besøg i 1770’erne. (VisitCopenhagen) 

H. C. Ørstedsparken blev anlagt næsten to hundrede år senere, i 1876 til 1879, dog også af en 

konge, den daværende Kong Frederik d. 7. (Københavns Kommune, 2002) 



V2024788381   21 / 12 / 2020 

 

60 
 

Supplerende til Kongens Have er Rosenborg Slot, som blev påbegyndt grundlagt i 1606. 

Kongens Have skulle bruges til aktiviteter som ringridning og andet underholdning, til at 

behage Kong Christian den 4. (Kulturministeriet, 2020) 

Christian d. 4 brugte slottet som lysthus, og opholdt sig der når han var i København. Det var 

også på Rosenborg Slot, at han afgik ved døden i 1648.  

En af de væsentligste forskelle mellem H. C. Ørstedsparken og Kongens Have er, at H. C. 

Ørstedsparken ikke har et lukketidspunkt, og altså er døgnåben. Der er sågar heller ikke hegn 

hele vejen rundt om parken. Da H. C. Ørstedsparken er døgnåben, kan det have en indvirkning 

på, hvor mange der benytter den på døgnets forskellige tidspunkter. Kongens Have derimod, 

er ikke døgnåben. Haven har varierende åbningstider i forhold til sommer- og vintertid, og 

hvornår solen går ned. Kongens Haves åbningstider holder altså hjemløse og festende unge 

væk fra parken i de mørke timer og natten. Parken bliver dog stadig, især i sommermånederne, 

brugt til at holde arrangementer i. Blandt andet Cinemateket, det danske filminstitut, som ligger 

lige ved siden af Kongens Have, holder arrangementer som Open Air biograf i Kongens Have 

(Det Danske Filminsitut) 

Offentlige arrangementer er en ting som H. C. Ørstedsparken også gør brug af. Der blev blandt 

andet opført teater med Macbeth af Shakespeare denne august 2020. (Shakes) 

H. C. Ørstedsparken er døgnåben, og i forhold til belysning, kan den have brug for mere lys til 

de brugere af parken, som går i gennem efter mørkets frembrud. Da Kongens Have lukker 

omkring solnedgang, er det ikke et problem derinde. Kongens Have har væsentligt mindre 

belysning end H. C. Ørstedsparken, da den ikke har brug for belysning i samme omfang, på 

grund af åbningstiderne. Kongens Have har også synlige vagter i åbningstiderne, som kan 

medvirke til at gøre haven mere tryg. (Kulturministeriet, 2020) 

H. C. Ørstedsparken har efter vores observationer ingen synlige vagter ved mørkets frembrud. 

 

Observation i Kongens Have 

Vi har været inde i Kongens Have torsdag den 10. december 2020, og observeret parkens 

udseende og aktivitetsniveau fra 16:00 - 17:00. Vi har valgt at perspektivere det til vores 

observationer i H. C. Ørstedsparken 16:00 - 20:00, men kun i tidsintervallet 16:00 - 17:00, da 

Kongens have lukker på dette tidspunkt i december måned. Kongens Have er som tidligere 

nævnt anlagt i renæssancestil. Stierne er lineær anlagt, og i midten af haven går der en lang sti 
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med store træer på hver side af stien, som bliver trimmet og vedligeholdt af Kongens Haves 

gartnere. Parken er meget åben, da buskene bliver holdt i en bestemt form, så de ikke blokerer 

for gang på stierne. Man kan danne sig et godt overblik over hvor andre besøgene i parken 

opholder sig, modsat i H. C. Ørstedsparken som har mange store buskadser. I tidsrummet 16:00 

til 17:00 havde H. C. Ørstedsparken både besøgene som motionerede, legede på legepladsen, 

gik turer og sad på parkens bænke og konverserede. I Kongens Have var der kun enkelte gående 

par to og to, og ingen børnefamilier som benyttede legepladsen under vores observationstid. 

Dette kan muligvis også være på grund af COVID-19 virussen, så folk er mere forsigtige med 

at opholde sig på offentlige steder. Mange skoleelever er også blevet sendt hjem i denne 

periode, da antallet af Corona smittede var stigende, så er mange børn og unge opholder sig 

derhjemme hele skoledagen. 

 

Figur 10: Fotografi af en sti i Kongens Have 
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Figur 11: Fotografi af buskads i Kongens Have 

Vi observerede ingen lygtepæle eller andre former for lyskilder i Kongens Have. Dette kan 

være for parken lukker ved solnedgang året rundt. H. C. Ørstedsparken har både høje og lave 

lygtepæle, dog er stierne i Ørstedsparken smallere og man har mindre overblik, selvom der er 

belysning. Da H. C. Ørstedsparken har døgnåben, er der også folk som benytter den efter 

mørkets frembrud, og det kan være en af grundene til forskellen på mængde af belysning i 

Kongens Have og Ørstedsparken.  

 

Overnatning i naturen 

Da Kongens have lukker omkring mørkets frembrud, giver den ikke mulighed for hjemløse og 

romaer at overnatte derinde. H. C. Ørstedsparken, som derimod ikke har et lukketidspunkt, 

eller hegn hele vejen rundt om parken, har skiltning der viser, at overnatning er forbudt i 

parken. Dette afholder dog ikke alle hjemløse fra at søge ly derinde om natten. (Figur 12)  

Mange herberger i Københavns kommune er overfyldte, så de hjemløse må finde et andet sted 

at overnatte. I februar 2018 udtalte Asbjørn Christensen, bestyrelsesmedlem i De Hjemløses 

Landsorganisation, at herbergerne var fyldte. (Hjort, 2018) 
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Modsat i Danmark, er det lovligt at overnatte i naturen i vores naboland Sverige. I Sverige har 

de en allemandsret, hvilket betyder at enhver har lov til at overnatte overalt i den svenske natur, 

med få undtagelser som naturreservater og nationalparker. (Sydsverige.dk, 2020) 

 

Figur 12: Fotografi af informationstavle i Ørstedsparken 

 

Konklusion 

Mange københavnere føler sig utrygge i byområder i de mørke timer. Mørke, høje træer, tætte 

buske og kriminalitet er nogle af de ting der skaber utryghed. Lys er en mulig tryghedsfaktor, 

der kan bidrage til trygheden i et byrum. Ved observationer og kvalitative interviews har vi 

konkluderet, at der i H. C. Ørstedsparken er behov for mere belysning, for at mindske 

utrygheden i de mørke timer. Vi fandt frem til, ved observationer, at vores målgruppe for vores 

nye belysning er bred. Der var både børnefamilier, motionister, unge og ældre, som benyttede 

parken i det observerede tidsinterval. Vi kan dog ikke garantere, at vi ville have fået samme 

udfald, hvis vi havde observeret parken på et andet tidspunkt eller en anden dag. 

Lys kommer i mange former, forskellige farver, og har forskellige påvirkninger på både 

mennesker og dyr. Udover det kan farver bruges til at påvirke hvordan mennesket har det i et 

bestemt rum. Som designløsning kom vi frem til at designe en kunstig lysende blomst, som 

lyser med farven orange. I den moderne farvepsykologi virker farven orange både 
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opmuntrende, livsglædelig og optimistisk. Blomsten skal være en supplerende lyskilde, samt 

en supplerende tryghedsfaktor, som skal stå i klynger rundt omkring i parken. Ved hjælp af et 

problemkort fra dimensionen Design & Konstruktion, fandt vi frem til mulige designløsninger 

som vi skærpede ned til en enkelt designløsning. Vi tegnede derefter et storyboard, som vi også 

lærte i kursusgangen Design & Konstruktion. Storyboardet hjalp os med at give os et overblik 

over, hvordan vores designløsning ville virke i praksis. Kurset Teknologiske Systemer og 

Artefakter inddrog vi også, da vores designløsning er et teknologisk artefakt, og dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter har fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af 

teknologiske systemer og artefakter, og som derudover har betydning for deres funktion og 

materialitet. 

Lys og tryghed er i samspil med hinanden i den forstand, at man for eksempel kan føle sig 

meget utryg hvis man bevæger sig igennem en mørk park om aftenen, da man ikke kan forudse, 

om der hopper nogen eller noget ud fra buskene. Tryghed et basalt menneskeligt behov, og det 

er kun den enkelte der ved, hvad der giver dem tryghedsfølelse og dermed også, hvad det er 

der gør dem utrygge. Der findes subjekt og objektiv tryghed, og der kan skelnes imellem at 

være tryg og føle sig tryg. Den objektive tryghed refererer til den reelle risiko der er, for at 

blive udsat for f.eks. kriminalitet, hvor den subjektive tryghed henviser til individets følelse af 

tryghed og dets ængstelse for at blive udsat for kriminalitet. Dog er det ikke nok bare at oplyse 

et område, for at det virker tryghedsskabende. Gemeinschaft har gennemført en undersøgelse i 

form af belysningens sociale dimensioner, i deres projekt Lys på Livet, og er kommet frem til 

den konklusion, at det der også skal til for at skabe tryghed, er andre/flere mennesker i det 

samme byrum. TrygFonden mener dertil også, at attraktive byrum er med til at skabe tryghed. 

Byrum hvor folk gerne vil opholde sig, fordi netop tilstedeværelsen af andre mennesker, er 

med til at give tryghed. Flere mennesker i samme byrum resulterer bl.a. i flere ”beskyttende 

øjne”, som kan sikre oversigt, og minimere muligheden for skjulesteder/skumle steder.  

Vi har perspektiveret til Kongens Have, som er en populær park, som også ligger nær Nørreport 

ligesom H. C. Ørstedsparken. Vi har undersøgt forskellen på de to parkers mængde belysning, 

og antal besøgene. Kongens Have havde på vores observationsdag væsentlig færre besøgende, 

og ingen former for belysning opsat i parken.  

Med vores designløsning, som er en supplerende lyskilde til parken, vil parken blive lyst op i 

de mørke kroge, og derved gøre den mere tryg at opholde sig i. Vi har draget inspiration fra 

Gardens by the Bay i Singapore, hvor de har lavet noget lignende, dog er det lysende træer, 
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hvortil vores er en lysende blomst sat i jorden. Vores design består af en grøn 3D-printet 

cylinder som holder på en cirkulær akryl-plade, med ni huller. Otte lige store huller yderst rundt 

i cirklen, og ét større hul i midten. I hver af de yderste huller, sidder der ét bladformet akryl 

stykke. I det midterste hul sidder en LED-pære, og oven på den er der lagt orange film. Med 

alt det, har vi en kunstig lysende blomst, der lyser farven orange, som vores designløsning. 

Vi kan altså konkludere, at bestemte farver og øget belysning kan påvirke hvordan mennesker 

har det i H. C. Ørstedsparken i de mørke timer. I mørke områder er det sværere at orientere sig, 

men øget belysning gør det nemmere, hvilket kan skabe en forbedret tryghedsfornemmelse for 

besøgende. Vi har designet en supplerende lyskilde, der består af en grøn stilk og lyser med 

farven orange. Disse farver bidrager til positive følelser som munterhed og afslappelse.  
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