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Abstract  

Some people feel uncomfortable and insecure walking in the public space after dark - including 

to and from train stations. With Taastrup Station, a train station in Denmark, as a basis of this 

project, this project investigates what causes insecurity and how different theorists define 

insecurity, including Rune Holst Schergs distinction between objective and subjective security 

and Jane Jacobs theory on natural surveillance. The significance light can have in the urban 

space is also described in this project, mainly using theory by Mikkel Bille. Two respective 

interviews; a focus group- and an eliteinterview as well as a questionnaire survey has created 

this projects empirical outcome. During this project, a design solution using light, with the 

purpose of enhancing the feeling of comfort of the people walking in the tunnel at Taastrup St., 

has been created.  

The design itself as well as the design process is described in this paper. The main conclusion 

is that a large number of people do feel insecure and uncomfortable when walking in the tunnel 

at Taastrup St. Several factors cause insecurity, the most significant being poor lighting 

conditions along with nonsocial and abrasive behavior. Apart from improving the lighting 

conditions, it has also been important for our design to be aesthetically pleasing, as our focus 

group- and elite interview has confirmed that an aesthetically pleasing appearance has a major 

reassuring effect. 
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Resumé 

Det er langt fra alle, som føler sig trygge, når de færdes udenfor efter mørkets frembrud – og 

det gælder især omkring togstationer. Med Taastrup St. som et udgangspunkt undersøger dette 

projekt, hvad der skaber utryghed, samt hvordan begrebet tryghed bliver defineret af forskellige 

teoretikere – her skelner Rune Holst Schergs mellem objektiv og subjektiv tryghed, samt Jane 

Jacobs teori om naturlig overvågning inkluderet. Lysets betydning i byrummet er også 

beskrevet, hovedsageligt ud af Mikkel Billes antagelser. Vi har gjort brug af 

fokusgruppeinterview, semistruktureret eliteinterview og en spørgeskemaundersøgelse, som 

udgør projektets empiri. Der er med brug af lys,  blevet udarbejdet en designløsning med det 

formål at øge trygheden for personer, der færdes i tunnelen ved Taastrup St. Designprocessen 

og selve designet er beskrevet i rapporten. Hovedkonklusionen er, at en stor andel af Taastrup 

St. brugere føler sig utrygge, når de færdes i tunnelen ved stationen. Derudover er der mange 

faktorer, der får personer til at føle sig utrygge; her er dårlig belysning samt asocial og 

ubehagelig opførsel de mest væsentlige. Udover at belyse tilstrækkeligt, har det også været 

vigtigt for vores design, at det har været æstetisk flot, da vores elite- og fokusgruppeinterview 

har bekræftet os i, at et æstetisk flot udseende også har en væsentlig tryghedsskabende virkning. 
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Kapitel 1: Introduktion 
 

 

Dette kapitel omfatter den generelle introduktion til projektet, hvor der i problemfeltet kommes 

ind på hvad begrebet ”tryghed” indebærer. Derudover beksriver vi hvorfor vi har valgt at 

arbejde med Taastrup St. og hvilke refleksioner vi har gjort os. Efterfulgt af 

problemformuleringen kommer vi ind på den målgruppe, vi har valgt at arbejde med.  

I afsnittet omkring semesterbindingen, kommer vi ind på de faglige fag, vi har inkluderet i 

vores projekt. Sidst beskriver vi hvordan vi har været forhindret med nogle af metoderne i 

Covid-19 afsnittet. 

 

1.1 - Indledning 

Hverdagens handler ikke kun om at transportere sig fra A til B, men om produktionen af 

betydning, kultur og identitet. (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Metroens 

arkitektur og bevægelser, 2012) 

Men utrygheden stiger som mørket falder på; nogle steder bliver endda helt mørke, hvilket gør 

det sværere at orientere sig. Andre steder er måske oplyste, men omgivelserne i mørket kan 

stadig virke meget skumle og utrygge. Der er ingen tvivl om, at de fleste mennesker føler sig 

mere utrygge, når de færdes på steder og i områder, som føles øde og mørklagte. Hvad end det 

er på den ikke belyste cykelsti eller den skumle togstation. Det kan gøre det til en ubehagelig 

oplevelse for de mennesker, der skal transportere sig efter mørkets frembrud i de sene 

aftentimer og om natten.  

Kan vi bruge lys til at påvirke folks indtryk af omgivelserne positivt og samtidig skabe et rum, 

der øger trygheden og måske ligefrem vil gøre gåturen hjem fra stationen hyggelig? Og 

hvordan kan tryghed/utryghed egentlig defineres? Disse er nogle af de spørgsmål vil vi belyse 

med vores projekt, og samtidig vil vi lave en designløsning, hvor vi arbejder med lyset i 

tunnellen ved Taastrup St., med henblik på at gøre den mere tryg at færdes igennem.  

Vi startede ud med at konstatere, at vi gerne ville arbejde med den visuelle etnografiske 

fremgangsmåde, med et feltarbejde af Taastrup St. Det gjorde, at vi efterfølgende lavede et 

spørgeskema, som vi udsendte til mennesker, der kunne besvare nogle specifikke spørgsmål 

omkring trygheden og vedligeholdelsen i tunnelen ved Taastrup St. Senere hen havde vi brug 
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for yderligere empiri, og det var så her vi foretog os et fokusgruppe- og eliteinterview, som 

også gavnede vores analysere senere i projektet.  

Grunden til at vi har valgt er arbejde med lys og farver, er som Jane Jacobs skriver om,  at jo 

flere mennesker der er i byrummet, jo mere tryghed skaber det for brugerne – ”Eyes on the 

Street” (Scherg, 2013). Vi håber på at lys og farver, vil få flere til at bruge Taastrup St. og hvis 

flere bruger den, vil der også være flere mennesker omkring. Vi valgte også at arbejde med lys 

i tunnelen, eftersom at det eksisterende lys i tunnelen ikke var belyst nok. Farvet lys kommer 

fra vores inspiration af Gersagerparkens tunnel. Farver bliver inddraget for at skabe et æstetisk 

design, hvor der bliver brugt lys, i forskellige retninger og derved skabes der liv i tunnelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Eget billede – Figur 1) 
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1.2 - Problemfelt 
 

I det følgende afsnit vil vi komme ind på vores problem, og hvad tryghed indebærer. Ordet 

tryghed dækker over ”det at være eller føle sig sikker og uden for fare”, hvor oplevelsen af 

tryghed bliver karakteriseret som ”tavs” og som et ”stadie af ubekymrethed”. Rune Holst 

Scherg, som har en doktorgrad i filosofi fra Aalborg Universitet, skriver i hans afhandling, at 

der er to former for tryghed; den subjektive og den objektive tryghed. Den subjektive tryghed 

henviser til menneskers følelser og oplevelse af tryghed, hvor den objektive tryghed handler 

om menneskers sikkerhed. Ved den forebyggende sammenhæng bliver der sat fokus på den 

subjektive tryghed (Scherg, Utryghed Finder Sted , 2016).  Forbrugerrådet Passagerpulsen 

foretager undersøgelser omkring brugen af offentlig transport. En undersøgelse fra september 

2019 havde fokus på tryghed på stationer. 1 ud af 4 togpassagerer havde følt sig utryg inden 

for de sidste 6 måneder. Det der skabte utryghed var blandt andet, asocial opførsel, dårligt 

belysning og mangel på vedligeholdelse (Kirkegaard, 2019).  Figur nr. 2 viser de svar brugerne 

gav tilbage under undersøgelsen.  

 

 

(Kilde: (Kirkegaard, 2019) figur nr. 2) 
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En måde at adressere utryghed på, kan være gennem et design af byrum. Blandt andet definerer 

den canadiske byplanlægningskritiker Jane Jacobs mennesker i byrummet på følgende vis; ”De 

hyppige interagerende mennesker i byrummet skaber et socialt system eller et ’virtuelt 

fællesskab’, hvorigennem en social orden vokser frem, der forebygger kriminalitet” (Scherg, 

2013).  

Flere mennesker i byrummet skaber altså en naturlig overvågning, dermed får det området til 

at føles mere trygt at være i, eller som Jane Jacobs begreb lyder på ”Eyes on the Street”. Jacobs 

har en strategi, der lyder på, at et funktionelt tilgængeligt og rumligt design, vil få flere til at 

opholde sig på gaden. Det handler altså om at skabe et byrum, der er tiltrækkende, hvor 

mennesker føler sig trygge. (Scherg, 2013). Ud over det, fortæller Rune H. Scherg også, at hvis 

man kan få en forståelse af, hvorfor der opstår ”fear spots” i byområder, så vil man bedre, 

kunne sætte effektive midler ind for at begrænse de utrygge områder. Dermed kan det være 

forebyggende for at skabe mere subjektiv tryghed. (Scherg, 2016).  

 

På baggrund af vores problemfelt kan der samlet konkluderes, at der findes en del forskellige 

synspunkter på begrebet “tryghed”. Herunder har vi valgt at tage udgangspunkt i Rune Holst 

Scherg og Jane Jacobs, som har hver deres synspunkt på ”tryghed” (Scherg, 2016). 

 

1.3 - Valg af Taastrup St.  
 

I det følgende afsnit om vores valg af Taastrup St., vil der beskrives, hvorfor vi har valgt at 

arbejde med den og hvad bagtankerne har været.  

Vi ønsker at undersøge, hvordan man kan skabe en forebyggende subjektiv tryghed i tunnelen 

på Taastrup Station. Tunnelen har en begrænset belysning, og der er asocial opførsel samt 

hærværk. (Se feltarbejdeanalysen) Vi ønsker at skabe et byrum, der er tiltrækkende, og et sted 

man har lyst til at passere. På den måde skal der være et menneskeflow, der interagerer med 

byrummet, der tilsammen skal skabe et socialt system. Belysningen i tunnelen skal sammen 

med den æstetiske oplevelse skabe identitet. Der ønskes at arbejde med Taastrup St., da stedet 

giver rig mulighed, for at samle egen empiri. 

 

1.3.1 - Refleksion over valg af station  
 

Når man ønsker at lave et design og forbedre trygheden ved togstationer, er der rigtig mange 

gode S-tog-stationer at vælge imellem. Det skyldes, at der ikke er den store fokus på at 

vedligeholde stationerne (Kristensen, 2019). Vi har valgt at lægge vores fokus på en S-tog-
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station, da det er den type station, vi selv gør mest brug af i gruppen. Det skulle dog ikke være 

en station, en af os bruger fast, da man måske bliver lidt immun over for manglerne, der kan 

være på “ens egen” station. Vi undersøgte derfor, hvilke stationer der kunne være interessante, 

og vi vidste med det samme, at vi gerne ville fokusere på en station, som har både tog- og 

busforbindelser. Men inden da undersøgte vi, om det rent faktisk er en ting, at folk føler sig 

utrygge på togstationer, hvilket vi dog hurtigt fandt ud af, at det var. Forbrugerrådet 

Passagerpulsen har foretaget flere forskellige undersøgelser i forbindelse med brugen af 

offentlig transport. Der er også lavet en undersøgelse, som bekræfter vores påstand om 

utryghed ved togstationerne (Kirkegaard, 2019).  

 

Ud fra disse punkter fra figur nr. 3, tænkte vi tilbage på nogle af de stationer, nogle af os måske 

selv havde oplevet at føle sig utryg på, eller i hvert fald kunne komme i tanke om, at andre 

havde følt sig utrygge på. På figur nr. 3 ser man alle de stationer, hvor vi selv på et tidspunkt 

har oplevet utrygge hændelser, eller hørt om det på nogle af stationerne gennem venner eller i 

medierne.   

 

(Kilde: Eget billede – figur nr. 3) 

 

Vi valgte Taastrup St., ud fra at vi synes det er interessant, at vi selv skal ud og samle empiri 

om trygheden ved Taastrup St. Der findes ikke mange undersøgelser om Taastrup St., og de 

som man finder, er alle mere eller mindre om Høje-Taastrup St., som er en station, vi ikke 

rigtig så en mulighed at arbejde videre med, da der allerede er gjort en del tiltag, for at gøre 

stationen mere tryg at færdes på.  
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Den sidste ting der gjorde, at vi valgte Taastrup St., var på grund af den lange tunnel der ligger, 

når man går ned fra perronen. Den fører ud til Taastrup Hovedgade på den ene side og på en 

parkeringsplads med b.la. en Netto på den anden side. Denne tunnel er meget lang. Den er ikke 

særlig belyst, og væggene er overtegnet med graffiti, der hænger nogle skræmmende plakater, 

og generelt er tunnelen ikke særlig godt velvedligeholdt. (Se feltarbejdeanalysen) 

Man kan hermed konkludere at årsagen til at Taastrup St., var den station, vi valgte at arbejde 

videre med, var fordi, at der var en del forskellige faktorer som tydeliggjorde den utrygge 

stemning på stationen.                                                                                                                 
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1.4 - Problemformulering 
 

I det kommende afsnit vil vores problemformulering fremkomme. Her vil vores endelige 

problemformulering samt vores underspørgsmål være med til at give et generelt overblik 

omkring, hvad vi egentlig har valgt at arbejde med og fokuserer på omkring Taastrup St.  

 

Hvordan kan man øge trygheden i tunnelen ved Taastrup St. efter mørkets frembrud ved at 

lave et lysdesign? Og hvordan får brugerne af stationen en æstetisk oplevelse? 

 

1.4.1 - Arbejdsspørgsmål  
 

• Hvilke faktorer spiller en rolle for tryghed blandt mennesker på togstationer med fokus på 

Taastrup St.? Og hvilke data undersøgelser understøtter dette? 

• Hvordan kan man implementere lysinstallationer for at afhjælpe problemet? Og hvilke 

ulemper og fordele kan der fremkomme ved dette design? 

• Hvordan kan man vedligeholde produktdesignet på Taastrup St.? 

• Kan det endelige produktdesign benyttes på andre stationer med samme formål? 
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1.5 - Målgruppe 
 

Ud fra en undersøgelse som Region Hovedstaden har foretaget, så mener 39% under 29 år i høj 

grad at at den offentlige transport er et alternativ til bil eller cykel. (Region Hovedstaden, 2017) 

Derfor har vi lavet vores kvantitative og kvalitative undersøgelser rettet mod personer i 

aldersgruppen på 16-30 år, da de mest gør brug af den offentlige transport/stationer. 

 

1.6 - Semesterbinding 
 

I afsnittet om semesterbindingen, kommer vi ind på de faglige fag, vi har inkluderet i vores 

projekt. Der er i dette semesterprojekt inddraget Design og Konstruktion samt Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund som to dimensioner.  

Den primære dimension er; Design og Konstruktion, hvor der gøres brug af storyboard, for at 

illustrere hvordan produktet kommer til at virke og hvilket problem, det er med til at løse. 

Designudviklingen har været gennem forskellige processer  i form af: skitser, fysisk  model og 

3D-model.  

Der er være fokus på samspillet mellem subjekt og teknologi under dimensionen Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. Derfor er der lavet et feltarbejde under den etnografiske metode, for at 

få et billede af brugerne af stationen og hvilke problemer, der er på stedet. I forlængelse af 

feltarbejdet er der lavet kvalitative interviews med brugere af stationen.  

Disse to metoder understøtter hinanden ved at omsætte observationerne og svarene fra brugerne 

til den nærmeste empiri. Ved designprocessen har subjektets handlinger givet os nogle 

retningslinjer for, hvordan designet skal udformes.  

 

1.7 - Covid-19 
 

I Covid-19 afsnittet kommer vi ind på, hvilke konsekvenser virussen har medført, og hvilke 

forhindringer vi som gruppe er kommet ud for. Covid-19 har medført, at vi som gruppe 

desværre ikke kunne afholde et fysisk fokusgruppeinterview. Hvis man tager udgangspunkt i 

vores projekt, så har vi været en del begrænsede, når det kommer til de forskellige metoder, 

som vi havde tænkt os at at gøre brug af.   

Under vores feltarbejde havde vi mulighed for at observere Taastrup St., og menneskerne som 

benyttede stationen.  På grund af Covid-19 restriktionerne var der ikke særlig mange 

mennesker, som befandt sig på stationen. Vi havde nemlig tænkt os at lave interviews, hvor vi 

bl.a. spurgte ind til, hvad brugerne mente om Taastrup St., og om de var utrygge ved at befinde 
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sig på stationen. Det havde vi ikke mulighed for, da der ikke var særlig mange mennesker, og 

de resterende var ikke interesseret i at blive interviewet, da myndighederne ikke anbefaler 

unødvendige forsamlinger. Herunder havde vi også planlagt at foretage os et interview med 

vores fokusgruppe, som skulle være fysisk, men dette blev gjort under platformen Zoom, netop 

pga. Covid-19.  På trods af Covid-19 fik vi dog mulighed for at foretage os vores eliteinterview 

fysisk samt at gøre brug af walk-along metoden på samme tid.  

 

Kapitel 2: Teori  
 

I det følgende kapitel er vi kommet ind på teorierne omkring lys, byens rum og mobiliteten 

samt æstetikken i den performative by. Her har vi inddraget Mikkel Bille, Erving Goffman 

samt Erika Fischer-Lichte som teoretikere inden for disse emner.  

 

2.1 - Lysets betydning 

Lyset har en betydelig indvirkning på vores følelser. Lys påvirker farver, de skinnende 

overflader og skyggernes bevægelser. Det kan blandt andet ses i et æstetisk fag som scenografi, 

hvor scenografer arbejder med forskellige typer, lys og deres virkemidler, f.eks. med henblik 

på at skabe en atmosfære og en stemning som påvirker vores følelser i en bestemt retning. Det 

skriver Mikkel Bille, ph.d.-stipendiat i antropologi, blandt andet om, sammen med Tim Flohr 

Sørensen, ph.d.-stipendiat i arkæologi, i artiklen “Lysets sociale afskygninger” (Bille & 

Sørensen , 2007, s. 28-32). 

Lys har også betydning både socialt og kulturelt. Bille & Sørensen snakker også om “lysets 

etnografi”, som handler om den sociale indvirkning, som lys har, på den måde vi erfarer 

tingenes æstetik på. For eksempel vil den opfattelse, en person får af en type lys, afhænge af 

personens kultur og hvor i verden personen er fra. For eksempel er hygge i Danmark lig med, 

at man tænder op i stearinlysene, og dæmper, eller helt slukker det elektriske lys. Bille nævner 

også et eksempel på, hvordan forskellige befolkningsgrupper kan opfatte lys forskelligt. 

Eksemplet er Christine Helliwells, som lavede et feltarbejde i Dayak-langhuse, som ligger i 

Boreno. Her blev hun syg, og derfor havde hun lyset slukket i hendes hus. Men det gjorde 

Dayak-befolkningen bekymrede, da de forventede at se lys gennem de huller, som der var i 

væggen. Lys for denne befolkning er nemlig lig med velbefindende, og viser velvære (Bille & 

Sørensen , 2007, s. 28-32). 
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2.2 - Metrospaces  

Hverdagens handler ikke kun om at transportere sig fra A til B, men om produktionen af 

betydning, kultur og identitet. (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Metroens 

arkitektur og bevægelser, 2012) 

Den canadiske sociolog Erving Goffman beskæftigede sig med mikrosociologien, hvor han 

undersøgte de små interaktioner og de dynamiske samhandlinger. Goffman var meget optaget 

af hvordan ”orden produceres” i hverdagslivet og de sociale interaktioner, der sker mellem 

mennesker. Et begreb som han har defineret i sin bog Behaviour in Public Places er ”civil 

uopmærksomhed”, som er den tilstand, når et menneske ser et andet menneske, men fjerner sin 

opmærksomhed hurtigt fra vedkommende, for at tydeliggøre at personen ikke udgør et 

opmærksomhedsmål. Den civile uopmærksomhed er fundamental for koordinationen af 

menneskers mobile handlinger. Iscenesættelsen ”oppefra” sker gennem skilte, kantsten og  

færdselsregler, hvor der ”nedefra” undgås den fysiske kontakt, hvor interaktionen i det 

offentlige rum reguleres med kulturelle koder.  (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & 

Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 2012, s. 44-45) 

Når mennesker færdes ude i det offentlige rum, interageres de med andre, selvom de ikke 

registrerer hinanden. Undgåelsen af den fysiske kontakt er en vigtig faktor, der udgør de 

kulturelle koder, som regulerer interaktionen i det offentlige rum. Når individet og 

organisationen blev studeret brugte Goffman begreberne frontstage og backstage til at forstå, 

hvordan mennesker forsøger at tilordne sig. Man skelner mellem det offentlige og det private 

rum, og mange analytikere betegner Goffmans begreber anvendelige. En bilist er et eksempel 

på en den mobile backstage, fordi han er i sit eget rum distanceret fra andre. Men så snart at 

andre bilister bemærker ham, så er han frontstage, fordi så skal han tilordne sig andre.  

(Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 

2012, s. 46-47) 

Byens rum og mobiliteten planlægges gennem trafik- og byplanlægning. Netværksstrukturen 

og de sociotekniske systemer er med til at iscenesætte den mobilitet, der er ved ”metrospaces”. 

Metrospaces indebærer alt fra togskinner og billetautomater til regler og kulturelle normer i 

social praksis. Metroen skaber midlertidige flokke af mennesker, men det sker med et meget 

lille omfang af social interaktion. For at udelukke hjemløse og narkomaner, har man ikke blot 

anvendt overvågningskameraer og personale på Københavns metrospace, men at 
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iscenesættelsen bevidst har fokus på mobiliteten og den ønskede aktivitet.  (Andersen, 

Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 2012, s. 46-54) 

Passagerer, som vælger at rejse individuelt, forsøger at afskærme deres kroppe så vidt som 

muligt, mens de ”mobile med”1 har en mere udadvendt og dominerende fremtræden. Generisk 

design på stationer er med til at give stedet et unik og identitetsgivende design, men hjælper 

også med orienteringen, samtidig med at give brugerne en æstetisk og kunstnerisk oplevelse. 

Denne iscenesættelse afviser forskellige former for opførsler, og udgrænser specifikke 

adfærdstyper. Metrodesignet appellerer til, at der er bevægelse og den unødige ophold 

forhindres. Mobilitetens iscenesættelse sker gennem ”fohandlinger i bevægelse”, hvilket 

indebærer en mediering af de infrastrukturelle, tekniske og regulerende systemer, der ”fra 

oven” sammen med de mange interaktioner i byens rum, danner individers og gruppernes 

iscenesættelse af deres mobilitet ”fra neden” (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & 

Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 2012, s. 47-48) 

Man har bevidst givet stationer et unikt og identitetsgivende design, dels for at give 

passagererne muligheden for at finde vej og orientere sig i systemet. Med dette ville man 

fremme den æstetiske og kunstneriske oplevelse. (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, 

& Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 2012, s. 55) 

 

2.3 - Den performative by  

Visionen bag byrumsplanen for Carlsberg-byen har været at ”byrummene skal tilbyde æstetiske 

oplevelser og udfordre mentalt [...]. Sanselige og æstetiske oplevelser styrkes. Der skal laves 

smukke byrum, der skaber livskvalitet som rammen for det gode liv.”. Planen var at skabe 

oplevelser med attraktionsværdi for brugerne i byudviklingen. (Andersen, Freudendal-

Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, planlægning og oplevelser, 2012, 

s. 221) 

I nyere byudvikling går fornuft og følelse i hånd med planlægning og æstetik. Æstetikken i 

samfundet har en anden rolle i dag, end den havde før, og derfor er den æstetiske iscenesættelse 

 
1 Mobile med: En gruppe på mere end en person, hvis medlemmer opfattes som værende 

sammen 
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af byen snarere end et redskab til en strategisk handling, hvorimod den førhen blev sat i 

forbindelse med kunst.  Ifølge den tyske performanceteoretiker Erika Fischer-Lichte, så er 

virkningsæstetikken en aktivering af oplevelsen, der ligger hos beskueren, i forhold til deres 

relationer, sociale tilhørsforhold samt smagspræferencer. (Andersen, Freudendal-Pedersen, 

Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, planlægning og oplevelser, 2012, s. 222) 

Den æstetikopfattelse som forstås her, er at bruge kunsten til at lede til ”social genopdagelse 

af hinanden i byen” og at der skabes steder gennem kunsten. Æstetikken er planlæggernes 

redskab til at designe steder, der henvender sig til brugerne. Tidligere havde byplanlægningen 

fokus på infrastruktur og orden, hvor den nu har fokus på de menneskets kropslige og sanselige 

faktorer - altså affektiv urbanisme. En affekt er en virkning mellem kroppe – både 

menneskelige og bygningskroppe. Mødet mellem kroppe i byrummet producerer emotionelle 

og rationelle udvekslinger. (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den 

performative by - design, planlægning og oplevelser, 2012, s. 222-223) 

Ifølge Fischer-Lichte består den performative æstetik i byens rum af elementer som lyd, lys, 

bas og rytme. Det performative byrum indebærer uforudsigelighed, hvor virkningerne ikke kan 

styres som ved den fysiske planlægning og i arkitekturen. Hvis nærværsoplevelsen ikke finder 

sted, så har byens fysiske rum ikke en betydning, som den performative by arbejder med. Ved 

nærværsoplevelsen, er man til stede i øjeblikket. Kunsten i byrummet er blevet til en kollektiv 

begivenhed, hvor alle er ansvarlige, når det kommer til oplevelsen med æstetiske. Den 

performative by giver plads til at italesætte borgernes behov i hendhold til æstetik samt 

selvudfoldelsen, der er en væsentlig del af det gode byliv.  (Andersen, Freudendal-Pedersen, 

Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, planlægning og oplevelser, 2012, s. 238-

240) 

Begrebet assemblage betyder sammenføjninger, og den kendes fra at man sammenføjer 

eksisterende materialer for at opnå nye rumlige aspekter. Elementer i nye sammenhænge giver 

mulighed for deltagelse og egen fortolkning. Byens assemblager opstår f.eks i 

stemningsrelationer. Man kan også se det som midlertidige sammenhænge ud af mange 

komponenter i byen. Assemblagen beskriver rummets komplekse sammenhænge, og affekten 

er en måde hvor man kan opspore assemblagens virkninger. I byrummet ser man på de fysiske, 

det tidslige og det stemningsmæssige komponenter i et bestemt tidspunkt. Det gør man for at 

pointere, hvordan elementerne virker sammen. Et religiøst rum kan være et turistattraktion for 

nogen og et læringsrum for andre. Assemblagen afhænger altså af, hvordan de rumlige aktører 

virker sammen. Byrummet kan derfor have flere identiteter på en gang, og det gør den 
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relationel. Byrummet i sig selv etablerer ikke assemblager, men former sig i dem. Med den 

entografiske deltagerobservation kan man registrere byens æstetiske og affektive virkninger 

med fotografier.   (Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den performative by 

- design, planlægning og oplevelser, 2012, s. 226-229) 

  

 

Kapitel 3: Metode  
 

I det følgende afsnit kommer vi overordnet ind på vores brug af forskellige metoder. Disse 

metoder er; feltarbejde, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview, walk-along og 

eliteinterview,. Nedenfor ses figur nr. 4 med en samlet tidslinje over rækkefølgen af 

metodernes udførelse. 

 

( Kilde: Egen model – figur nr. 4) 

 

3.1 - Feltarbejde og visuel etnografi 

Feltarbejde er en kvalitativ tilgang, hvor man undersøger menneskers levemåde i hverdagen. 

Med feltarbejde kan man nå frem til en bred forståelde af et område. (Jacobsen & Jensen, 2018, 

s. 235) 

Under feltarbejdet har vi valgt at arbejde med den visuelle etnografiske fremgangsmåde. 

Visuel etnografi baserer sig primært på feltarbejde, deltagerobservation, og interviews som har 

en relevans i forhold til en problemstilling. Ved brug af denne arbejdsmåde, er det meget vigtigt 

at huske, at man ikke må distancere sig fra byens kultur samt bevægelser. Man skal være en 

del af byen, man skal udforske byens rum, for at lære den at kende (Pedersen, 2020 ). 

Etnografien fokuserer meget på, hvordan byliv fungerer, og hvad folk faktisk gør ved byen. 

Måden man kan forstå visuel etnografi er;  

”Visuel etnografi er et forsøg på at forstå kultur ved at gøre den synlig, og referencerammen 

er sædvanlig meget smallere end hele kulturen” (Jacobsen & Jensen, 2018, s. 235).  

Feltarbejde
Spørgeskema
undersøgelse

Fokusgruppe Walk-along Eliteinterview Kodning
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Med dette fokuserer vi på komplekst empirisk materiale, som i vores tilfælde indebærer 

forskellige former af interviews, samtaler og ikke mindst observation. Årsagen til at vi har valgt 

at arbejde på denne måde er fordi, at vi ved hjælp af denne fremgangsmåde og arbejdsmåde får 

visualiseret de æstetiske aspekter af menneskes måde at leve på.  Når dette bliver gjort, er det 

vigtigt at pointere, at feltarbejdet hører under etnografi, og har til formål at hjælpe forskere med 

at forstå kulturen indefra. Der bliver arbejdet med selve området og områdets ”liv” altså 

menneskerne. Feltarbejdet har til formål at give større overblik af det valgte område.  

3.2 – Spørgeskemaundersøgelse 

Under den kvantitative metode anvendes den strukturerede interview, hvor man spørger alle 

det samme specifikke spørgsmål og man får de samme svarmuligheder tilbage. Ved denne 

metode er der stor kontrol over svarene. (Aarhus Universitet, u.d.) 

Man undersøger blandt andet forholdet mellem køn, alder, holdninger mf. i 

spørgeskemaundersøgelser. Ved at spørge ind til en bestemt sammenhæng som ikke allerede 

er blevet undersøgt, kan spørgeskemaundersøgelsen dermed bruges eksplorativt. Da der er 

mange respondenter, så er resultaterne pålidelige, dog er den interne validitet lav, fordi 

spørgsmålene kan forstås på forskellige måder. (Aarhus Universitet, Surveys, u.d.) 

 

 

3.3 - Semistrukturerede interview 

 

Det semistruktureret interview er en metode, der bruges til at indsamle kvalitativt empirisk 

materiale (Poulsen B. , 2019, s. 97). Det kvalitative forskningsinterviews har til formål at 

indsamle personlig viden og erfaring. Man kan indsamle empirisk materiale alene på baggrund 

af interviews med relevante interviewpersoner. Det er en viden, som man ikke kan slå op eller 

læse sig frem til, fordi den kommer fra interviewpersonens personlige erfaringer (Poulsen B. , 

2019, s. 97). Det kvalitative forskningsinterview giver mulighed for fleksibilitet i den forstand, 

at intervieweren kan komme med nye og relevante spørgsmål undervejs. Denne metode er 

karakteriseret ved, at intervieweren forbereder en række spørgsmål, men interviewpersonen er 

åben for ændringerne af spørgsmålene, så det er nemmere at følge interviewpersonens respons 

og historier. Derfor giver metoden mulighed, for at tilpasse spørgsmål afhængig af hvordan 

samtalen udvikler sig  (Poulsen B. , 2019, s. 98).  
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Den semistrukturerede interview har til formål, at fortolke den interviewedes livsverden med 

de hændelser personen beskriver (Brinkmann & Kvale , 2015). Der udarbejdes nogle 

spørgsmål/interviewguide, som kommes ind på uden en eventuel rækkefølge. Der gives plads 

til åbenhed omkring formuleringen af disse spørgsmål, så de retter sig imod den interviewede. 

Denne metode anvendes, når der kun kan interviewes én gang. (Aarhus Universitet, 

Semistruktureret interview, u.d.) 

3.4 - Fokusgruppeinterview 

Hvis vi sammenligner semistruktureret interview med fokusgruppeinterview besidder de 

samme egenskaber. Fokusgruppeinterview har primært fokus på interviews med flere 

interviewpersoner, som er styret af faciliteter og med et formål, om at få indsamlet brugbart 

datamateriale. Ved hjælp af fokusgruppeinterview, kan vi opnå interviewpersonernes følelser, 

holdninger og givet viden indenfor et bestemt emne (Damgaard, 2019, s. 132). 

Fokusgruppeinterview samler data på både individ - og gruppeniveau, her kigger man på 

gruppekonteksten og gruppedynamikken. Man kan få svar der er uafhængige af 

gruppesituationen, så det er individniveau, i den forståelse af om vi vil opnå de samme svar, 

uanset om interviewpersonen bliver interviewet alene eller i en gruppe (Damgaard, 2019, s. 

132). 

 

3.4.1 - Udvælgelse af interviewpersoner 

Forskeren Bodil Damgaard mener, at udvælgelsen af deltagere til fokusgruppen er et centralt 

spørgsmål, ift. hvem og hvor mange man skal tage med. Der skal deltage nok interviewpersoner 

til, at samtalen er dynamisk, men også at interviewet kan styres. Damgaard mener, at man ofte 

sigter mellem 6 til 10 deltagere (Damgaard, 2009, s. 136) 

 

Ifølge Damgaard skal man vurdere sammensættelsen af ens gruppedeltagere. Her skal man 

fokusere på, om man vil blande deltagerne, så de kommer med vidt forskellige erfaringer, eller 

en gruppe som primært har de samme karakteristika, som bl.a. kan være alder, køn, etnicitet 

og stillingskategori (Damgaard, 2009, s. 137).  

 

4.3.1 - Plan for afviklingen 
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Man skal man tænke afviklingen af interviewet godt igennem ifølge Damgaard. Her skal man 

vurdere, om man vil følge en stram- eller løs struktur, i den forståelse af om man skal forberede 

en specifik interviewguide, som oftest anbefales (Damgaard, 2009, s. 138).  

 

3.4.2 - Interaktionsanalyse 

Ifølge sociologen Bente Halkier, kan man bruge sociologen Erving Goffmans analysepointer 

til at forstå en fokusgruppe. Goffman har interesse i, hvordan social interaktion bliver 

gennemført, altså kommunikationen imellem mennesker. Når en fokusgruppe skal analyseres, 

har Goffman to hovedpointer man kan bruge (Halkier, 2016, s. 88). 

Den første hovedpointe er, at mennesker der er i interaktion, prøver at bevare deres egne 

fortællinger ved at fremstille sig selv i forskellige kontekster. Ved ”front-stage” fremstiller 

mennesker sig selv strategisk over for de andre mennesker, men har også et sande sig, som de 

viser til meget få mennesker, altså ”back-stage”. Nu til dags gør socialkonstruktivismen2 at 

mange fremstiller sig selv i alle kontekster. I selskab med andre betyder det, at ”back-stage” 

sker i mindre grad. Den sociale interaktion afhænger af nogle regler, hvor mennesker gerne vil 

fremstå normal over for hinanden. Disse fremkommer også i form af kropssprog og mimik. 

Den anden hovedpointe er, at samtale kan blive forstået som sociale ritualer. Den bygger videre 

på den sociale interaktion, hvor de sagte og usagte antagelser i samtalen mellem mennesker 

skaber relation i den gældende kontekst (Halkier, 2016, s. 89). 

Dermed tydeliggør Goffman, at det ikke kun er samtalen i kommunikationen, der er det vigtige 

at lægge mærke til, men også det bagvedliggende. 

 

3.5 - Eliteinterview  
 

Eliteinterview er et interview, hvor der enten er en leder eller ekspert i et bestemt område. I et 

eliteinterview er det væsentligt, at intervieweren skal have et godt kendskab til det bestemte 

emne, mestre fagsproget og være camoufleret med interviewpersonernes sociale situation og 

livshistorie (Kvale & Brinkmann; 2009, s 167). Elitepersoner er vant til at blive spurgt om 

deres holdninger, meninger og tanker når de bliver interviewet.   

 

 
2 Socialkonstruktivisme: ”den filosofiske grundopfattelse at menneskelig erkendelse er socialt 

konstrueret, dvs. at den ikke er medfødt eller naturligt forekommende, men at erkendelsen udspringer 

af forståelsesrammen i den kultur der omgiver det enkelte menneske” (Ordbog D. D., u.d.) 

 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11011718&def_id=21017585&query=socialkonstruktivisme
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3.6 - Walk-along 

Metoden walk-along foregår Face-to-Face, og er en dybdegående interview, imens man går 

rundt sammen. Walk-along er brugbar, hvis fokus ligger på de fysiske rammer. Benyttelsen af 

metoden er velegnet til, hvis fokusset fx. ligger omkring byfornyelse i et belastet område. Man 

kan gå frit rundt, og snakke om de reelle fysiske ting, holdninger og associationerne til disse.  

(Megafon, 2020)  

 

3.7 - Kodning 

 

Man kan analysere sine tekster ved brug af kodning. For at skabe et overblik kategoriserer man 

delene af teksten med f.eks begreber eller en teoretisk variabel. Der er to tilgange, som man 

kan arbejde med. Disse er; den deduktive og den induktive tilgang. Ved den deduktive 

tilgang har man en teori, som man tester på. Den lukkede kodning anvendes, da der bliver brugt 

en spørgeguide. Modsat ved den induktive udvikler man en teori ud fra empirien. Her anvender 

man den åbne kodning, der har til formål at opfange nye begreber, til at forklare virkeligheden. 

I transskriberingen bliver der med farver tydeliggjort de forskellige kategorier (Metodebogen, 

2018, s. 221-222). 

Display er en forlængelse af kodning, der er en måde at samle og skabe overblik. For at sikre 

validitet og reliabilitet, skal kategoriseringerne beskrives og formidles. Ydermere skal det 

afklares, hvad der er nået frem til i undersøgelsen. Farvekodning fra transskriberingen skal 

inkluderes i displayet.  (Metodebogen, 2018, s. 123) 

 

  Interviewperson 1 Interviewperson 2 Konklusion 

Kategori/Kode 1 Citat Citat   

Kategori/Kode 2 Citat Citat   

 

(Kilde: Eget skema – figur nr. 5  (Metodebogen, 2018, s. 123)) 
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3.8 - Metoderefleksion 

Årsagen til at vi har valgt at arbejde med de nævnte metoder, er primært på baggrund af at der 

i forvejen ikke findes så meget empiri eller viden omkring Taastrup St. Derfor har vi undersøgt, 

og fundet nogle forskellige metoder der giver muligheden for at kunne finde vores egen empiri 

om stationen. Disse metoder giver os adgang til få viden og informationer om Taastrup St. og 

brugerne af den.  

Ved feltarbejdet Vi havde ikke muligheden for, at interviewe folk der passerede stationen, da 

Covid-19 forhindrede os i det. Vi mødte ingen asociale, grupperinger eller hverken 

alkoholikere på stationen, da der er et forsamlingsforbud i det offentlige rum, hvis man ikke 

benytter sig af transportmidlerne. (Sundhedsstyrelsen, 2020).  

Vi ønskede at lave et walk-along interview med brugerne af stationen, men vi kunne ikke 

udføre vores walk-along interview fordi vi var begrænsede. Derfor var det mest optimalt at 

arbejde med den visuelle etnografiske metode, der samler empiri gennem fotografering. Vi 

ville også supplere med anden empiri. Dette gjorde vi med spørgeskemaundersøgelsen og 

fokusgruppeinterviewet.  

Vi fik dannet en fokusgruppe på 3 personer, hvor der derimod anbefales at danne en gruppe på 

6-10 personer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 170). Hertil er vi opmærksomme på, at man skal 

forholde sig kritisk til dette, idet vi ikke opfylder kravet om antallet af personer en fokusgruppe 

skal bestå af. Vi ønskede at få svar på omkring oplevelser, erfaringer og holdninger ved brug 

af  en interviewguide, hvortil vi har suppleret med dybdegående spørgsmål. Derfor mener vi, 

at det har været optimalt/relevant at anvende fokusgruppeinterviewet, da informanterne giver 

os data vi kan arbejde videre med.  

Et eksempel vi har inddraget i vores projekt er tunnelen i Gersagerparken i Hundige. Vi har 

været ude at lave et eliteinterview med ejendomsinspektøren John T. Olsen, som har haft en 

relativ stor indflydelse i et projektet i tunnelen. Ud over indflydelsen i projektet, har han 

ansvaret for vedligeholdelsen og udseendet af boligområdet. Han har arbejdet der i 16 år, og 

hans stilling går ud på at øge trygheden og trække det sociale op i Gersagerparken (Se bilag nr. 

4 for fulde eliteinterview med John T.).  
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Metoderne vi har anvendt, har gavnet vores projekt blandt andet ved, at vi har opnået en del  

relevant empiri fra blandt andet fra fokusgruppen, der er inddraget  i vores analyse, hvor det 

giver data til brug i designudviklingen.    

 

Kapitel 4: Analyse af indsamlet empiri  
 

I det følgende kapitel; Analyse I, vil vi analysere vores indsamlet empiri, som er feltarbejde, 

spørgeskema, fokusgruppeinterview og eliteinterview. Empirien vil blive bearbejdet gennem 

de enkelte metoder, og senere i Analyse II, vil der være en samlet analyse i henhold til designet.  

Med dette kapitel opnår vi bearbejdet empiri, der dermed understøtter vores krav til et design. 

Analyse I 
 

4.1 - Feltarbejde 

 
D. 9. november 2020  tog vi ud på feltarbejde for at undersøge tunnelen ved Taastrup St. Vi 

var der i aftentimerne efter mørkets frembrud. I det følgende vil vi beskrive, hvad vi lagde 

mærke til og med billeder vise stedets nuværende tilstand.  

 

 

(Kilde: Eget billede – figur nr. 6, billede 1, 2 og 3) 

 

På ovenstående billeder kan man se hvilke billeder, vi bl.a. har taget under vores feltarbejde. 

På figur nr. 6 fokuserer vi en del på selve vedligeholdelsen af tunnelen. 
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Lyset i tunnelen var nedsat, og det belyste ikke tunnelen nok op. (se figur 6, billede 1).  Der 

var flere lamper, som var beskadiget og ude af drift (se bilag 2, billede 4). Desuden var der 

graffiti på mange af væggene (se bilag 2, billede 2). Vi lagde mærke til, at gulvet var beskadiget 

og fremstod slidt. Ledningerne i tunnelen hang ned og rent visuelt skabte det et dårligt syn. (se 

figur 6, billede 2).  

Der lugtede både af urin og surt opkast, og ude ved cykelstativet var der hærværk. Der var 

nogle cykler, som enten var ødelagte, eller havde fået stjålet nogle dele af cyklen (se bilag 2, 

billede 3).  

Der hang nogle mærkværdige plakater på væggene. Et af billederne som vi hovedsageligt lagde 

mærke til var, et mørkt portræt af nogle skuespillere. På portrættet er der en ”mørk” mand, samt 

en ”hvid” kvinde som er gravid, herudover er der to ”uhyggelige” mennesker i baggrunden, 

den ene står med en køkkenrulle oprejst, hvor den anden står med en pande – (se figur nr. 7) 

 

 

(Kilde: Eget billede – figur nr. 7) 

 

Desuden lagde vi også mærke til, at menneskerne på de andre plakater også havde nogle 

usædvanlige ansigtsudtryk. Dette kan gøre tunnelen meget skummel, især om aftenen, når man 

er på vej hjem. Vi som gruppe følte ubehag, og var utrygge ved at kigge på plakaterne. 

Undervejs bemærkede vi en rigtig ubehagelig og klam lugt igennem hele tunnelen.   

Som det sidste lavede vi dataindsamling, hvor vi målte tunnelen ved Taastrup St., både 

længden, bredden og højden til fremtidig brug i designudviklingen.  
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4.2 - Spørgeskemaundersøgelse 

Vi har brugt den kvantitative metode ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Med 

den har vi forsøgt at få et repræsentativt billede af, hvordan brugerne i aldergruppen 16-30 år 

opfatter Taastrup St. og tunnelen, samt hvordan fordelingen ligger på b.la. alder og køn mm. 

Undersøgelsen har også haft til formål at be- eller afkræfte vores hovedantagelse i projektet, at 

tunnelen kan føles mørk og utryg at gå igennem, og dermed finde ud af, om der egentlig er et 

behov, for at forbedre tunnelen ved stationen.  

Vi har brugt Google Forms som værktøj til at udarbejde vores spørgsmål, da den er nem at 

arbejde med. Værktøjet er god til indsamnling af kvantitative data, da de bliver samlet i nogle 

grafer til sidst.  

I alt 116 respondenter har besvaret undersøgelsen på i alt ti spørgsmål. De første seks spørgsmål 

i undersøgelsen spørger ind til respondenternes køn, alder, etnicitet, samt om de bor i Høje-

Taastrup kommune, samt hvor ofte og på hvilke tidspunkter, de benytter Taastrup Station. 

Disse spørgsmål har til formål at blive klogere på alder- køn- og etnicitetsfordelingen indenfor 

vores målgruppe, om de bor i kommunen, hvor ofte eller sjældent bruger stationen, samt hvilke 

tidspunkter de gør det på – alt sammen faktorer, der også kan være relevante i forhold til, 

hvordan designet skal udføres. Se svarene i graferne nedenfor: 
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(Kilde: Eget billede – Figur nr. 8 billede 1, 2, 3, 4 5 og 6) 

 

De resterende fire spørgsmål spørger ind til respondenternes oplevelse af stationen og tunnelen. 

Her var det vigtigt for os ikke direkte at spørge ind til, om respondenterne følte sig utrygge 

eller ej, men i højere grad at spørge ind til faktorer, der hænger sammen med utryghed – f.eks. 

vedligeholdelse, grupperinger og kriminalitet: 
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(Kilde: Eget billede – figur nr. 9 billede 1, 2 3 og 4) 

Ud fra disse svar er det tydeligt, at et væsentligt flertal af respondenterne har oplevet de her 

utryghedsskabende faktorer såsom grupperinger, kriminalitet, hærværk, ubehagelig, asocial 

opførsel, samt oplever en station som ikke bliver vedligeholdt i en tilstrækkelig grad. Hertil er 

det væsentligt at nævne, at næsten halvdelen af respondenterne har oplevet asocial eller 

ubehagelig adfærd, som er den mest utryghedsskabende faktorer, jf. (figur 8 billede 2). Herefter 

svarer flertallet af respondenterne også, at tunnelen er ubehagelig at gå igennem, og at den ikke 

er oplyst nok, hvilket bekræfter den antagelse, vi havde i begyndelsen af projektet. Samtidig 

indikerer svarene også, sammen med vores fokusgruppe, at der rent faktisk er et reelt behov 

for en forbedret tunnel ved Taastrup St. Derfor er spørgeskemaundersøgelsen altså med til at 

bekræfte antagelsen om, at en ændring af tunnelen ved Taastrup St. vil øge trygheden for de, 

der skal hjem derfra efter mørkets frembrud.  
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4.3 - Fokusgruppeinterview 
 

Fokusgruppeinterviewet blev foretaget mandag d. 9. november 2020, kl 16:30. Interviewet 

varede 32 minutter, og blev foretaget af Hanna Sadat og Nergiz Baze Akkoyun, da det ville 

være overvældende med 6 personer, som skulle interviewe 3. Interviewet blev foretaget via 

platformen Zoom, hvor det blev optaget imens, og til sidst transskriberet af Christopher Kock. 

 

For at få det mest brugbare interview, er det vigtigt at forberede, hvem der skal interviewes, og 

hvorfor vedkommende skal interviewes. Det er væsentligt at finde personer, der repræsenterer 

et kendskab til ens problemstilling. Her skal man stille sig selv spørgsmålet om, i hvilken grad 

interviewpersonen, har et svar til det man spørger om (Poulsen B. , 2009, s. 100) 

I vores projekt, har vi interviewet en fokusgruppe på 3 interviewpersoner, vi vil gerne have haft 

flere interviewpersoner, men fordi covid-19, har det medført, at vi har været nødsaget til gøre 

brug af vores eget netværk. Derfra opnåede vi kontakt til en pigegruppe på 3, som bruger 

Taastrup St. som offentligt transportmiddel i hverdagen, da vi gerne ville have vores 

informanterne skulle have medindflydelse på designet, da de er daglige brugere af stationen. 

Grundet brugen af ejet netværk, har vi valgt at fravælge Nilay Atan som interviewperson, da 

hun har en relation med en af informanterne.  

I det følgende afsnit vil der komme en beskrivelse af vores interviewpersoner. Vores 

interviewpersoner er bl.a. vores omdrejningspunkt for vores projekt, da de er vores bærende 

empiri i vores kvalitative analyse. Vi startede ud med at bede vores informanter, om at 

introducere sig selv, for at sætte den basale viden på plads.  

 

Tanya er 17 år gammel og bor i Høje-Taastrup. Hun har kurdisk-iransk oprindelse, men er 

selv født og opvokset i Danmark.  

Nora er 16 år gammel og bor i Høje-Taastrup. Hun har kurdisk-tyrkisk oprindelse, men er 

selv født og opvokset i Danmark. 

Lorin er 16 år gammel, og bor ligeledes også i Høje-Taastrup. Hun har kurdisk-tyrkisk 

oprindelse, men er selv født og opvokset i Danmark.  

(Kilde: Uddrag fra fokusgruppeinterview – bilag nr. 3) 

 

Vores informanter er alle under vores målgruppe, og bor alle i området omkring Taastrup St. 

De bruger alle Taastrup St. ugentligt. Vores informanter starter med at være frontstage, da de 
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ikke har et kendskab til dem der interviewer. Her har de mulighed for at overbevise andre om 

hvem de er, ved hjælp af sprogbrug og interesser. 

 
Undervejs i vores interview, stillede vi vores grundlæggende spørgsmål, som var nogle vi 

havde forberedt, men løbende kom der nye og uddybende spørgsmål. 

 

4.3.2 - Interviewguide 

  
Interviewguide, der er brugt under fokusgruppeinterviewet: 

- Hvor tit bruger i Taastrup St.? 

- Hvilke tidspunkter på dagen bruger i Taastrup St.?  

 

- I hvilken sammenhæng benytter i jer af stationen?  

 

- Hvordan vil du beskrive stemningen på Taastrup St.?  

 

- Føler du dig utryg når du går igennem tunnelen ved st., og hvis ja, hvad gør dig utryg?  

 

- Hvilke forandringer kunne vi gøre, for at gøre tunnelen mere trygt?  

 

- Har I haft nogle ubehagelige oplevelser?  

 

- Ville I undgå brugen af stationen, og hvis ja, hvilken så?  

 

- Hvad kunne få dig til at føle dig mere tryg på Taastrup St.? Og hvilke fysiske 

forandringer kunne gøre en forskel?  

 

- Omkring tryghed på stationer. Er der noget, vi ikke har været inde på, som er vigtigt at 

få med?  (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen) 

 

Et af vores grundlæggende spørgsmål lød på hvordan stemningen på Taastrup St er. Hertil 

svarede vores informant Tanya på det;  
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“Om aftenen, for eksempel, fredag aften eller lørdag aften, så kan der godt være mange … øh 

unge teenagere, som hænger ud på stationen. Måske er de fulde eller måske har de taget nogle 

stoffer, jeg ved det ik’. Måske kan de larme lidt. Jeg vil nok sige, det er sådan lidt mere en 

urolig stemning om aftenen.” (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen) 

Under besvarelsen af dette spørgsmål, besluttede Hanna sig for at stille et nyt spørgsmål, som 

var dedikeret til Tanyas svar, for at få et dybere og brugbart svar. 

 

 “ Hvilke slags typer er det? Kan du uddybe det? Er de for eksempel det du siger med de’ 

teenagere, men hvordan er de? Er de danskere, eller er de indvandrere, hvordan opfører sig, 

de sig?” (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen) 

 

Når vi bruger denne metode, får vi lov til at gå udenom den interviewguide, som vi har lavet 

på forhånd, og at interviewet ikke behøver gå én retning. 

   

4.3.2 - Reliabilitet af interviewpersoner   
 

For at kunne bedømme, om hvorvidt vores informanter har en viden om vores problemstilling, 

er det vigtigt at udspørge hvor meget de gøre brug af Taastrup St., og hvilket tidspunkt de 

benytter stationen. Af denne grund valgte Nergiz at spørge vores informanter følgende:  

 

”I siger, I både bruger det i hverdagene og weekenderne, så hverdagene det er mere om 

eftermiddagen, men weekenderne det er mere i aftentimerne?” (se bilag nr. 3 for fulde 

interview af fokusgruppen) 

 

Tanya, Nora og Lorin benytter stationen 1-4 gange om ugen, om eftermiddagen og aftenen. I 

hverdagene er det oftest om eftermiddagen, og i weekenderne er det i aftentimerne. Udefra 

dette, kan vi afgøre, at vores informanter har et relativt stort kendskab til stationen (se bilag 

nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

 

Udover dette, er det ifølge Damgaard, vigtigt at beslutte et bestemt tidspunkt og sted. 

Tidspunktet afhænger af hvem deltagerne er, og om de er privat- eller professionelle personer.  

Stedet er i øvrigt også en vigtig overvejelse, heraf om det skal være hyggelige og private 

omgivelser eller offentlige steder. 
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Vores informanter er privatpersoner, hvilket har medført, at vores tidspunkt for interviewet er 

foregået om eftermiddagen, da de går i skole. Stedet er også en vigtig faktorer, dog en 

komplikation vi er oppe imod, er udbruddet af covid-19. Nye restriktioner for covid-19 er 

vedtaget, som lyder på, at der er forsamlingsforbud på mere end 10 personer. Herunder nævnes 

det, at smitten også stiger i Vestegnen (Politi.dk, 2020). Taastrup St. er under Høje-Taastrup 

Kommune, som ligger i Vestegnen, og derfor mente vi, at det var oplagt at fravælge fysisk 

fremmøde med vores informanter for sikkerhedsmæssige årsager, selvom vi ville være under 

10 personer samlet. Dette forhindrede os i fysisk kontakt med vores informanter, og på 

baggrund af dette, valgte vi at foretage vores fokusgruppeinterview online.  

Vi startede vores interview ud med en præsentation. På denne måde fik vi startet overgangen 

fra frontstage til backstage. 

 

 “Okay det første, vi lige skal starte med, det er, I lige skal introducere jer selv, så vi lige ved, 

hvem der er hvem, og så må I gerne sige jeres alder, hvilken by I er fra, og om I er etniske 

dansk.” (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen) 

 

Nergiz stiller dette spørgsmål, for at starte kendskabet mellem informanterne og dem der 

interviewer. Efter en runde med informanternes præsentation, præsenterede Nergiz og Hanna 

sig. Informanterne trådte ind i en ny atmosfære, som er mere genkendelig og mindre 

‘fremmed’, hvor vi præsenterede os for hinanden, så vi fik lidt kendskab. Udover dette, kender 

vores fokusgruppe hinanden. Damgaard mener, at det er vigtigt at vurdere sammensættelsen af 

ens gruppedeltagere (Damgaard, 2009, s. 137).Når vores informanter kender hinanden, har de 

ikke brug for at agere på en anderledes måde, men de kan være sig selv. På denne måde træder 

vi ind i backstage, da vores informanter begynder at kunne åbne sig op og fortælle deres 

meninger og følelser. For at vores informanter ikke længere gør brug af frontstage identiteten, 

er det vigtigt hvem vi lukker ind. Det er dermed også en af grundene til, at der kun var 2 fra 

gruppen, der foretog interviewet, så det ikke ville være overvældende.  

  

Tanya styrede gruppedynamikken i den forståelse af, at hun kom med de mest grundlæggende 

svar, mens de andre fulgte trop og oftest var enige.  Om dette skyldes enigheden omkring emnet 

eller gruppedynamikken kan være svært at svare på. Igennem samtalen med informanterne, 

lægger vi mærke til, at vi oftest bliver nødt til at stille yderligere spørgsmål til Nora og Lorin, 

i det de ikke siger ret meget efter Tanyas udsagn.  
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 4.3.3 - Delkonklusion 
  
 

Vi kan hermed konkludere, at vores fokusgruppeinterview fulgte en løs struktur, så vi undervejs 

kunne stille vores informanter yderligere relevante spørgsmål, som senere hen gavnede os. Før 

vi kunne bedømme, om hvorvidt vores informanter havde en viden om vores problemstilling, 

var det vigtigt at spørge hvor meget de gøre brug af Taastrup St., og hvilket tidspunkt de 

benytter stationen. Informanterne benytter Taastrup St. 1-4 gange om ugen både om 

eftermiddagen og aftenen. Udefra dette, kan vi afgøre, at vores informanter har et relativt stort 

kendskab til stationen. Vi startede vores interview ud med en præsentation.  Her startede vi ud 

med at fortælle hvad vi hedder, vores alder, etnicitet samt hvor vores bopæl er. På denne måde 

fik vi startet overgangen fra frontstage til backstage. Senere hen i vores fokusgruppeinterview, 

fik vi kendskab til vores informanter og omvendt. Under fokusgruppeinterviewet begyndte, 

vores informanter at vise deres følelser, fortælle om deres holdninger samt erfaring omkring 

Taastrup St. Interviewet blev foretaget på den online platform Zoom. 

 

 

4.4 - Eliteinterview  
 

I vores projekt er vi blevet inspireret af en tunnel i Gersagerparken, som ligger i Hundige, som 

for et par år siden gennemgik en forandring, som har mange ligheder med det, vi ønsker at lave 

i tunnel ved Taastrup St.. Vi startede med at tage kontakt til organisationen Greve Nord Projekt, 

som er en organisation, der arbejder i Greve Kommune. Deres mål er at øge trygheden og den 

sociale integration for borgerne i boligområdet. Vi fik en aftale med ejendomsinspektøren John 

T. Olsen i Gersagerparken, som har stor indflydelse på, hvordan området ser ud. Han valgte at 

vise os selve tunnelen, hvor vi fik taget en masse billeder, mens han gennemgik, hvad de 

forskellige ting i tunnel gjorde for at øge trygheden. Hertil fik vi mulighed for at benytte os af 

walk-along metoden, da vi interviewede John T. under fremvisningen.  Udover at kunne bruge 

walk-along metoden, fik vi også foretaget os et eliteinterview, da vi fik stil John T. nogle 

specificeret spørgsmål om selve processen, historien og formålet med projektet.  
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(Kilde: Eget billede – figur nr. 10) 

 

Tunnelen blev blandt andet malet med streger i forskellige farver, der blev installeret spejle, 

som gør det nemmere at orientere sig, og der blev sat lys op i forskellige farver, der oplyser 

tunnelen bedre, og gør den mere tryg at færdes i - både i mørke og dagslys. Desuden blev 

designet i tunnelen også gjort interaktiv, ved at der blev installeret knapper, der ændrer på lyset 

og fremkalder lyde af glade børn fra Gersagerparken, når man trykker på dem. 

Ifølge John T. ønskede man at gøre noget andet i tunnelen. Mange mennesker gjorde brug af 

den, og den var skummel og lang: “Så man kan sige, ved hjælp af lyde og farver, så skaber du 

jo tryghed ik’, og det var det, der var formålet med det. Så det er lykkedes nogenlunde i hvert 

fald” (se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.). 

 

Før ombygningen var hærværk, primært i form af graffiti, også en udfordring. Derfor er 

tunnelen også blevet mere oplyst, for at forebygge hærværk - og skulle det ske, at nogen laver 

graffiti, bliver det fjernet med det samme: “Altså hvis du laver en tag dér og så går der to 

minutter og så kan du lave en dérhenne eller en dag eller to – til sidst gider du jo ikke” (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.). Under processen blev der også lavet aktiviteter 

i tunnelen som dans og musik, hvor beboerne kom og fik et indblik i arbejdet. På den måde 

blev beboerne også informeret og involveret. Det er derfor vigtigt at inddrage mennesker, så 

de får ejerskab. Og når beboerne føler ejerskab, så er de også mindre tilbøjelige til at ødelægge 

det:  
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“Jeg tror også det’ vigtigt, fordi, det der er, altså, hvis din søster eller bror lavet noget – så 

passer du jo også på det. Fordi det’ familien, der har lavet det. Og det, jeg tror det’ vigtigt, 

man har den der synergi op igennem, det har haft en rimelig god effekt… Og drengene her er 

jo også… selvom de er nogle ballademagere en gang imellem, så er de jo også gode nok, altså, 

de jo, de passer også på dér, hvor de bor” (se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.). 

 

John T. siger også, at tunnelen har haft en god virkning i lokalområdet. Brugerne har haft glæde 

af især de interaktive lyde, og de har oplevet, at det er blevet bedre at gå igennem tunnelen. 

Gennem kunst frembringer man en oplevelse, som har skabt dialog. For at få nogle mere 

specifikke svar af John T., valgte vi at lave en dybdegående interviewguide, hvor vi havde 

mulighed for supplere med ekstra spørgsmål som var relevante.  

 

4.4.2 - Interviewguide   
 

Disse spørgsmål fik vi stillet John T.: 

 

 Før forløbet 

• Kan du fortælle os hvem du er, og hvad du arbejder med?  

• Hvorfor var det en nødvendighed at lave dette projekt ved tunnelen?  

• Hvilke undersøgelser foretog i jer, før i påbegyndte projektet?  

• Er der visse faktorer, der især skulle tages højde for?  

• Hvad var formålet med projektet? (Tryghed eller design)  

 

Under forløbet 

• Var der nogle udfordringer undervejs projektet?  

• Ændrede projektet sig undervejs?  

• Hvor lang tid tog projektet?  

• Hvad har i gjort for at forebygge hærværk?  

• Hvorfor valgte i at indføre aktivitet i tunnelen?  

• Gjorde i noget bestemt for at undvige graffiti?  

 

Efter forløbet  

• Hvilken virkning har projektet haft i lokalområdet? 

• Har i opnået den ønskede effekt med tryghed?  
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4.4.3 - Kodning og display 
 

Som nævnt i metodeafsnittet, er interviewtransskriptionen kodet med lukket kodning. Det er 

gjort efter ti begreber, som på forhånd er blevet valgt, der er markeret med forskellige farver i 

displayet nedenfor. For at spare plads, er kun 1-2 af de mest centrale citater for hver kode 

inddraget i displayet.  

 

Kategori John T. Konklusion 

Utryghed 

  

Jamen det var en nødvendighed at gøre 

noget andet. At gøre noget andet, for at 

se om det kunne gøre noget i forhold til 

og, og højne niveauet fordi den var 

skummel, og den var lang, og der 

kommer rigtig mange mennesker som 

går op og ned den vej (se bilag nr. 4 for 

fulde eliteinterview med John T.). 

Tunnelen kunne før 

projektet ofte være utryg 

at gå igennem, og derfor 

var det vigtigt at gøre 

noget andet. 

Tryghed 

  

Så man kan sige, ved hjælp af lyde og 

farver, så skaber du jo tryghed, ik’ og 

det var det, der var formålet med det. 

(…)(se bilag nr. 4 for fulde 

eliteinterview med John T.) 

Lyde og farver skaber 

tryghed. 

Søgning om midler 

  

Jamen det vi gjorde først, altså det 

handlede om at søge om fondsmidler til 

det først. Så derfor søgte vi Trygfonden 

(…) Og der lavede vi en ansøgning, jeg 

tror vi lavede en ansøgning på 900.000 

– og den fik vi (se bilag nr. 4 for fulde 

eliteinterview med John T.). 

Der blev søgt om midler. 

Trygfonden gav 900.000 

kr. Kommunen gav. 

300.000 kr.  

Involvering af 

beboere 

  

Jaa… altså det var vigtigt, at vi fik en 

involvering af beboerne hernede, sådan 

så vi lavede en gruppe så at ehm, vi gik 

godset med til at være med indover til 

at vedligeholde det, vi fik beboerne til 

at engagere sig i projektet, og det, det 

Det har været vigtigt at 

inddrage beboerene. 
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var der faktisk, der var en gruppe på 

omkring 20 mennesker indover, ik’ 

såøh… det har været et godt projekt (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med 

John T.). 

   

Jeg tror også det’ vigtigt, fordi, det der 

er, altså, hvis din søster eller bror lavet 

noget – så passer du jo også på det. 

Fordi det’ familien der har lavet det. Og 

det, jeg tror det’ vigtigt man har den der 

synergi op igennem, det, det har haft en 

rimelig god effekt… Og drengene her 

er jo også… selvom de er nogle 

ballademagere en gang imellem, så er 

de jo også gode nok, altså, de jo, de 

passer også på dér, hvor de bor (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med 

John T.). 

  

  

  

 

 

  

Når beboerne føler 

ejerskab over det, der 

bliver laver, passer de 

også bedre på det. 

Negativ kritik af 

projektet 

  

(…) Altså kunst er jo noget, som skiller 

vandene ik’ altså, det jo holdninger, 

ik’? Øh, og der var jo en del beboere, 

som synes at… hvorfor man skulle 

bruge penge på sådan noget, det var 

noget pjat (se bilag nr. 4 for fulde 

eliteinterview med John T.). 

Nogle beboere undrede 

sig over, hvorfor man 

skulle bruge penge på 

projektet. 

Processen 

  

Det var en løbende proces. I forhold til, 

fordi man kan sige, man startede på bar 

bund med at få nogle midler og nogle 

penge og nogle ting og så, øh, var det 

sådan en on-going process med 

kunstnerne, hvad de ville og hvad de 

ville med projektet, ik’? De havde 

Processen var løbende og 

kunstnerne fik rimelig 

frie hænder. 
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faktisk rimelig frie hænder. Fordi vi 

havde et mål – det var at skabe tryghed, 

og godt projekt, og det, det kørte (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med 

John T.). 

Forebyggelse af 

hærværk 

  

Ja, så, altså, hvis man skal forebygge 

hærværk generelt, så er det jo at rydde 

op. Og rengøring, og sørge for, tingene 

ser ordenlige ud. (…)(se bilag nr. 4 for 

fulde eliteinterview med John T.). 

  

Ja men kan sige, det er jo at vi havde en 

periode, hvor vi havde en del graffiti, 

der har der været alle steder. Så handler 

det om at spraye det over med det 

samme og så det der dæk, man sprayer 

med og så bare male det; hvis der 

kommer så spraye det over sådan så det 

dækker og så en malerulle på. Det kan 

godt være, det ikke er kønt, men det er 

bedre, der kommer sådan en hvid 

plamage, fremfor der kommer et eller 

andet tag eller et eller andet, ik’, ik’ 

så… (se bilag nr. 4 for fulde 

eliteinterview med John T.) 

Det er vigtigt at gøre rent 

for at forebygge 

hærværk.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Graffiti forhindres bedst 

ved at fjerne det med det 

samme. 

Erfaringer fra 

projektet 

  

Det kan jeg godt… Så øh, sådan så, og 

spørge ind til dem også med projektet 

ik’ altså, fordi hvis I skal være med til 

at lave noget ude i Taastrup, så er det 

vigtigt med de erfaringer, man har her 

ik’(se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview 

med John T.). 

Kunstnerne har 

erfaringer, der er gode at 

tage med, hvis man skal 

lave et lignende projekt. 
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Projektets virkning 

på lokalområdet 

  

Hm… Det’ svært at svare på, men jeg 

føler den er blevet bedre at gå op 

igennem, og nogle af jer har selv 

oplevet, hvordan den var i gamle dage, 

ik’? Altså så det tror jeg. Der er, der er, 

jeg tror på, der er en effekt, hvis man 

bringer kunst, og, ud til mennesker, så 

du kan se det og få nogle oplevelser, 

fordi når du ser kunst, så har alle 

mennesker en holdning til det. Så på 

den måde kommer man også i dialog… 

så det tror jeg faktisk er en god ting (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med 

John T.). 

Tunnelen er efter 

projektet blevet mere 

tryg at gå op igennem og 

dermed har projektet haft 

en positiv virkning på 

lokalområdet. 

 

  

4.5 – Delkonklusion for alle analyser 
 

Hermed kan det konkluderes, at der har været en del forskellige elementer i spil, når det kom 

til at beskrive Taastrup St., som den ser ud nu. Det var ifølge vores feltarbejde, en meget 

ubehagelig tunnel at passere sig i. Derudover var selve vedligeholdelsen af station ikke særlig 

god, og det gjorde også, at man følte sig utilpas og utryg i tunnelen. Derudover kan der 

konkluderes at vores fokusgruppeinterview, har vores informanter været med til at give os et 

indblik i, hvordan forholdene er på stationen ifølge dem, og hvilke oplevelser de har haft. Vi 

mærker en generel negativ stemning omkring tunnelen, i det informanterne har haft dårlige 

oplevelser derhenne. For mange grupperinger, ubehagelig adfærd og dårlig belysning er nogle 

af de problematikker, informanterne udtrykker. Udover dette, fremlagde vi vores designforslag 

for informanterne, og her var der positiv stemning for forandringerne. 
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Analyse II  

5.1 - Belysning 
 

Ved vores visuelle etnografiske metode i feltarbejdet, er vi kommet frem til, at der er mørkt i 

tunnelen. Belysningen er ikke skarp, og har gullige toner. Da vi foretog felt arbejdet, var 

belysningen noget af det første, som vi lagde mærke til. Under vores spørgeskemaundersøgelse 

spurgte vi indtil belysningen i tunnelen efter mørkets frembrud. Heraf viste det sig at 63% 

mente tunnelen ikke var belyst nok, og 37% mente at det var belyst nok. (se figur 8, billede 4) 

På baggrund af dette, valgte vi at undersøge yderligere, om hvorvidt den nuværende belysning 

var et problem på Taastrup St. Under vores fokusgruppe interview præsenterede vi nogle af 

vores designløsninger, for at høre vores informanter om i hvilken grad de forskellige løsninger 

ville hjælpe på problemet. Vores designløsning skal være med til at gøre, så brugerne af 

stationen vil blive mere tryg af at bruge tunnelen.  

 

I artiklen “Lysets sociale afskygninger” skriver Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen, om 

hvilken påvirkning lyset har på vores følelser. Bille og Sørensen skriver bl.a. om, at når man 

har forskellige typer af lys, så bliver der skabt en stemning, der påvirker menneskets følelser i 

en bestemt retning (Bille & Sørensen , 2007, s. 28-32).  

Dertil spurgte vi vores informanter, ind til hvilken forskel lys ville kunne gøre. Dertil svarede 

Nora:  

 

“Øh men det med farve er en meget god idé, fordi farver ændrer også̊ ens synsvinkel på tingene, 

for eksempel, er farverne i tunnelen ret mørke, og derfor er der en mørk stemning. Men hvis 

der nu kommer lidt lysere farver og tydeligere lys, og måske det med musik, så tror jeg det ville 

hjælpe.“ (se bilag nr. 3 for fulde fokusgruppeinterview). 

 

Hvortil  Lorin supplerede med; 

 

”Ja, jeg er enig omkring det med farver. Jeg synes det kunne være rigtig hyggeligt og mindre 

skummelt at gå igennem tunnelen når det er mørkt. Det kunne være dejligt, hvis der kom et 

anderledes design, hvor det ikke bare var blanke vægge.” (se bilag nr. 3 for fulde 

fokusgruppeinterview). 

 

Tanya var desuden enige med de to andre informanter;  
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”For at lige og tilføje, så synes jeg også, at det er en rigtig god idé, da jeg personligt ville føle 

mig mere trygt i en tunnel med mange farver og god belysning. I stedet for den nuværende 

tunnel, som er mega ubehagelig og skummel.” (se bilag nr. 3 for fulde fokusgruppeinterview). 

 

Alle informanterne var relative enige omkring, at lyset er en god ide, da det nuværende lys er 

mørkt i tunnelen. Her kan vi ud fra vores fokusgruppeinterview, se at de mener, at farver også 

ændre ens synsvinkel på tingene, så hvis der er mørke farver, er der en mørk stemning.   

Sammenligner vi vores eliteinterview med de to andre undersøgelser, virker John T. til at være 

enig med både deltagerne af vores spørgeskemaundersøgelse og vores fokusgruppe.  

Her spurgte vi John T. om projektet var i retning af design eller om det var for at øge trygheden, 

dertil svarede han tryghed, supplerende med:  

 

“Så man kan sige, ved hjælp af lyde og farver, så skaber du jo tryghed, ik’ og det var det, der 

var formålet med det. Så det er lykkedes nogenlunde i hvert fald.” (se bilag nr. 4 for fulde 

eliteinterview med John T.). 

 

John T. mener, at lyde og farver,  er med til at skabe tryghed, og han nævner her i citatet, at det 

lykkedes dem at øge trygheden i tunnelen i Gersagerparken. Heraf kan vi konkludere, at kravet 

om bedre belysning og farvevalg til vores designløsning er optimal, da det er en vigtig faktorer 

for nogle, så de føler sig trygge når de passere tunnelen. Udefra vores indsamlede empiri kan 

vi danne en generel mening om, hvor trygge omgivelserne kan være ved hjælp af belysning og 

farver. Derfor har vi valgt, at det basale lys i loftet skal være et hvidt og skarpt lys, og 

forskellige lyse farver der køre langs loftet og gulvet af væggen.  

 

5.2 - Musik  
 

En anden vigtig faktorer i vores designløsning er et interaktiv design, hvor brugerne af 

stationen, som benytter tunnelen, har mulighed for at opleve en anderledes oplevelse. Her har 

vi taget inspiration fra tunnelen i Gersagerparken, som ligeledes har lavet et interaktivt design, 

hvor man trykker på en knap, som udleder musik i tunnelen. For at høre om det hjalp på 

trygheden, spurgte vi John T., om hvorvidt de fik mest respons på lydene eller farverne i deres 

projekt. Dertil svarede han: “Hmm… Jeg tror det var lydene.” (se bilag nr. 4 for fulde 



45 / 71 
 

eliteinterview med John T.). Herefter forklarede John T. os, at brugerne af tunnelen i 

Gersagerparken var meget positive omkring lyden og ændringerne.  

Da vores informanter benytter sig dagligt af Taastrup station, valgte vi at spørge dem om 

musikken, for at høre om det vil gavne trygheden. Tanya startede ud med at svare; “Altså̊ jeg 

føler ikke musikken gør noget anderledes.”, hvortil Nora og Lorin ikke var enige. Lorin 

supplerede: 

 “Altså̊ for mig personligt vil musikken hjælpe lidt, hvis det’ om aftenen. Bare lidt stille og rolig 

musik. Så̊ det... så̊ ville ikke være lige så̊ skummelt som uden musik for eksempel. (...)" (se bilag 

nr. 3 for fulde fokusgruppeinterview) 

 

Nora supplerede til sidst med; 

 ”Altså jeg synes, at beroligende musik kunne være godt, som du sagde før, altså det med at 

musikken skal være stille og roligt fremfor opera som er på Høje-Taastrup St.” (se bilag nr. 3 

for fulde fokusgruppeinterview).  

 

Her kan man se, at der er delte holdninger blandt pigerne. Tanya forklarer, at musikken ikke 

ville gøre en forskel, i den forstand af, at det ikke generer nok, til at dem der yder den upassende 

adfærd, bevæger sig væk fra stationen. Lorin og Nora udtrykker en anden holdning, hvoraf de 

mener, at musikken vil kunne gavne, da tunnelen ville virke mindre skummel. Lorin og Nora 

mener, at musikken ikke skal være for voldsomt, men mere stille og roligt.  

Det med musikken ikke må være for voldsom, er også noget John T. nævner i vores interview 

med ham.  

 

”Musikken skal ikke være for høj, da det ikke må være for voldsomt, da der skal være en god 

og behagelig stemning. Det skal ikke være larmende og distraherende, altså musikken.” (se 

bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.).  

 

 John T. har haft mere erfaring med et tryghedsskabende design, og da John T. har fået god 

respons fra borger i lokalområdet omkring deres projekt i tunnelen, har vi valgt at videreføre 

et interaktivt design med beroligende musik, i stedet for baggrundsmusik, som var tanken i 

første omgang. Dette kan være musik af bl.a. natur, havet og melodier.  
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5.3 - Vedligeholdelse og hærværk  
 

Under vores feltarbejde på Taastrup St., observerede vi, gennem den visuelle etnografiske 

fremgangsmåde, at der ikke er blevet vedligeholdt i tunnelen. Mange af lamperne var defekte, 

og fliserne på jorden var ødelagte. Der var graffiti og ødelagte ledninger langs væggen. Grundet 

affald, urin lugt, og surt opkast, havde tunnelen ikke en god lugt. Her snakkede vi med 

ejendomsinspektøren John T. Olsen, som især har fokus på vedligeholdelsen af tunnelen i 

Gersagerparken.  

John T. fortalte, at når noget blev ødelagt i tunnelen, så lavede de det med det samme. På den 

måde vil der ikke se “beskidt” eller “beskadiget” ud (se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med 

John T.). Denne fremgangsmåde som de benytter sig af i tunnelen i Gersagerparken, kan også 

bruges i tunnelen ved Taastrup St. Hvis man sørger for at ordne det, som går i stykker relativt 

hurtigt, så vil det ikke se slemt ud, i forhold til hvis man venter med at gøre det senere.  

Udover dette, fortæller John T.: ”Ja, så, altså, hvis man skal forebygge hærværk generelt, så 

er det jo at rydde op. Og rengøring, og sørge for, tingene ser ordenlige ud. (…)” (se bilag nr. 

4 for fulde eliteinterview med John T.).  

Her handler det ikke kun vedligeholdelse og hvor ren tunnelen ser ud, men at hærværk har en 

tendens til at finde sted, når et bestemt sted i forvejen er beskidt. Han supplerer med følgende: 

”Ja, det havde nok været sværere at løse, i hvert fald. Hvis man ikke generelt har sørget for at 

fjerne de forskellige ting.”(se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.).  

Da vores informanter bruger Taastrup St. dagligt, er det relativt vigtigt at få deres synsvinkel 

på vedligeholdelsen af tunnelen ved Taastrup St. Hertil svarede Lorin:  

 

”Altså, der er også meget beskidt det er jo noget, der sker hen af året, hvis du ikke renser det. 

De har også gjort noget ved Høje-Taastrup station, altså det med musik og sådan noget. Det 

har de prøvet at hjælpe, hvor Taastrup station, det ligner bare sådan … en lidt øget version af 

Høje-Taastrup.” (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen). 

 

Her forklarer vores informant Lorin, at når man ikke vedligeholder tunnelen, så vil den se 

meget beskidt ud. Samtidig nævner Lorin, at Taastrup St. er en øde version af Høje-Taastrup 

St. Begge stationer ligger inde for Høje-Taastrup kommune. Informanterne nævner gennem 

interviewet, at Høje-Taastrup St. er mere vedligeholdt og sikkert, og at de foretrækker den 

station. Hvortil Nora supplere, at hun er relativ enig med Lorin og; ” Fordi hvis det er sådan 
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beskidt og grimt, så er man villig til at udføre hærværk, men hvis det var lidt finere måske, så 

tror jeg ikke, at de ville ødelægge tingene.”(se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

 

Når man kigger på John T. og informanternes udsagn, så er de forholdsvis enige omkring 

hvordan man kan undgå hærværk. Udover John T. og vores informanters synsvinkel, har vi 

også i vores spørgeskema valgt at spørge om vedligeholdelse. Her kan vi se, på figur 8 billede 

2, at udsagnet ’stedet er ikke vedligeholdt’, er det udsagn, som der har fået næst flest stemmer. 

Dette betyder også, at vi kan se, at der er et generelt stort problem omkring vedligeholdelse og 

hærværk.  

 

5.4 - Grupperinger og asocial adfærd 
 

I kapitlet “Den performative by” i bogen “Byen i bevægelse” lægges der vægt på, at æstetikken 

er planlæggernes redskab til at designe steder, der hovedsageligt henvender sig til forbrugerne. 

(Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, 

planlægning og oplevelser, 2012, s. 222-223) Når man gør dette, er man med til at afvise former 

for opførsel, og på denne måde begrænse specifikke adfærdstyper såsom grupperinger. 

(Andersen, Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Metroens arkitektur og bevægelser, 

2012, s. 47) . Her kan man så forbinde, at når planlæggerens redskab er at designe steder, der 

henvender sig til forbrugerne, så fokuserer man også, på hvem der kommer.  

 

Her vil vi skabe et design, der er henvendt til brugerne af Taastrup St. På denne måde vil 

designet forstyrre unødvendige ophold på stationen, da musik, lys og farver kan distrahere. 

Ubehagelig asocial adfærd er et stort problem, alle vores informanter kan identificere. Vi 

spurgte vores informanter, om de havde nogle konkrete oplevelser, der omhandlede personer, 

som udførte ubehagelig asocial adfærd. Lorin havde oplevet en ubehagelig asocial adfærd: 

 

“Øh hvis jeg skulle nævne et meget … hvis jeg skulle nævne en, øh, meget ubehagelig ting 

dernede, så ville jeg nok sige at øhm, d-det var alkoholikere fordi de sidder meget tit dernede, 

du ved, man får det rigtig ubehageligt. (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

 

Dernæst fortalte Tanya om en oplevelse, hun ikke selv havde oplevet, men en af hendes 

bekendte havde: 
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“Min veninde var på stationen og hun tog så tunnelen. Ehm, der var så en dreng i tunnelen, og 

han fulgte efter hende, og … altså, han var større end hende, og hun blev rigtig utilpas, fordi 

han var underlig og spurgte om nogle mærkelige ting, der gjorde hende rigtig bange.” (se bilag 

nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

 

I de ovenstående citater kan man se, at asocial krænkende adfærd er et problem på Taastrup St. 

ifølge vores informanter. Derfor valgte Hanna at spørge Tanya om, hvad der kunne hjælpe i 

denne situation. Tanya svarede efterfølgende:  

 

 ”Det er selvfølgelig øhhm… svært at kunne gøre noget specifik, du ved, da nogle bare er 

mærkelige, men hvis man går i en meget mørk tunnel med dårlig lys øhh så påvirker det også 

stemningen mere.. men hvis det var en lys tunnel med farver, så vil det nok ikke være sådan en 

skræmmende stemning øhh hvilket kan gøre at man kan være mindre bange” (se bilag nr. 3 for 

fulde interview af fokusgruppen).   

 

Vi kan udefra fokusgruppeinterviewet forstå, at informanterne selv er indforstået med, at den 

krænkende adfærd kan være svær at fjerne, i det, at det er op til det enkelte individ, hvordan de 

agerer ude i samfundet. Det er dog her, at designet kan være med til at gøre en forskel, i den 

forståelse af at stemningen vil være anderledes. Er der lyse og farverige rammer, så er 

stemningen anderledes, hvilket kan være med til at gøre situationen bedre.  

Gennem vores spørgeskema kan vi se, at asocial ubehagelig adfærd har fået mange stemmer, i 

forhold til om det er et problem på Taastrup St. (se figur 8, billede 2). På denne måde er det 

ikke kun vores informanters synsvinkel vi hører, men også de responder vi har modtaget på 

vores spørgeskema. Her kan vi se, at det er et gennemsnitlig problem, i forhold til de svar vi 

har fået. Vi kan kun se det som et gennemsnitlig problem, i forhold til det samlet empiri vi har 

lavet, da det er svært at kunne måle asocial ubehagelig adfærd.  

Her kan vi samtidig se, at kriminalitet har fået samme antal stemmer som asocial ubehagelig 

adfærd i vores spørgeskemaundersøgelse (se figur 8, billede 2).  Udover vores 

spørgeskemaundersøgelse, stillede vi vores informanter spørgsmål, der lød på om de kendte til 

noget kriminalitet i området omkring tunneler, hvortil Tanya svarede:  
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“Jeg vil ikke kalde det decideret kriminalitet, øhh for det ved jeg jo ikke om det er.. Men har 

hørt mange blive overfaldet af kriminelle grupper, øhm i ved, folk jeg kender, ved Taastrup 

Station. “ (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

Tanya har ikke selv direkte oplevet kriminalitet, men hun har hørt det gennem hendes bekendte, 

at der foregår disse slags hændelser i området.   

Under vores elite interview valgte vi, at spørge John T., om han havde oplevet noget 

kriminalitet i området omkring Gersagerparkens tunnel. Dertil svarede han:  

“Uha alt for mange gange i den tidligere tunnel. Mange af drengene hang ud dernede i 

tunnelen, men efter der kom alt det med musik og farver, så havde de seje gutter ikke lyst til at 

være der længere. “ (se bilag nr. 4 for fulde eliteinterview med John T.).  

Her kan vi se, at kriminalitet omkring tunnelen i Taastrup St. ikke kun er et problem der, da 

det også har været sådan tidligere i tunnelen ved Gersagerparken. Vi stillede dette spørgsmål, 

netop fordi at vores spørgeskemaundersøgelse, som tidligere nævnt, fik mange svar på 

kriminalitet ved Taastrup St. For at høre om deres designløsning hjalp på dette problem, fandt 

vi det relevant at spørge om.  

Der er dog ikke kun snak om kriminelle grupper og kriminalitet, det er også grupperinger, som 

ser ud til at være et værende problem. Grupperingerne hænger ud ved stationen, og skaber 

utryghed. Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at grupperinger er den største 

belastning på Taastrup St., da det er det udsagn, der har fået flest stemmer. (figur 8, billede 2). 

Herfra fik vi nogle svar fra vores informanter omkring grupperinger på Taastrup St.  

 Nora fortæller følgende udsagn:  

“Ja … har hørt politiet været efter de gruppe drenge som øhh lavede ballade, men som Tanya 

siger, har jeg ikke selv set det, men Taastrup St. har det der ry med de gruppe hænger lidt ud 

her og der derhenne.“ (se bilag nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen). 

Gennem citatet her kan vi forstå på Nora, at selve stationen har et ry, hvilket automatisk 

påvirker tunnelen og gøre den mere utryg at færdes i, når disse grupperinger befinder sig i 

området ved tunnelen.  

 

Hvortil Lorin supplerer med:  
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“Altså jeg har jo set, ja altså jeg har set penge være involveret, men jeg aldrig set direkte, 

sådn’ blive solgt noget, eller sådan. Om de har været kriminelle eller ikke ved jeg ikke, men de 

har ihvertfald været en stor gruppe drenge.” (se bilag nr. 3 for fulde interview af 

fokusgruppen). 

Igen her i citatet med Lorin kan vi se, at det er både kriminelle og grupperinger der fremstår 

som et betydeligt stort problem.  

Det kan være svært at forebygge et design, der er med til at opretholde et godt ry for en station, 

da generaliseringen er svær at bryde igennem. Dog har vi gennem John T. erfaret, at det har 

løst sig efter designet, da man bliver forstyrret af lydene og alle de farver.  

 

5.5 - Delkonklusion  
 

Vi kan hermed konkludere, at vores samlet analyse på tværs af vores indsamlet empiri har 

været med til at give et bedre indblik i, hvilke problematikker der er på Taastrup St. Ved hjælp 

af en samlet analyse har vi mulighed for at skabe en potentielt designløsning, som udfylder 

kravet for en bedre tunnel. Vi har fået vores eliteinterview inddraget, så vi kunne få en eksperts 

mening med i analysen, da John T selv har været med til at skabe et nogenlunde samme design. 

For at måle om hvorvidt løsningen kan hjælpe, har vi ved hjælp af John T og vores interview 

guide, fået et indblik i hvilke designløsninger der vil hjælpe. Udover vores eliteinterview, har 

vi fået inddraget vores spørgeskemaundersøgelse, for at kunne se hvilke udsagn som 

respondere har stemt på, som har fået flest stemmer. Vi kan ikke generalisere udefra vores 

spørgeskemaundersøgelse, da en generealisering kræver et større antal responder, dog kan vi 

bruge spørgeskemaundersøgelsen til at se hvilke problemer der især er italesat. Med dette har 

vi også gjort brug af vores fokusgruppeinterview, da vores informanter alle er daglige bruger 

af Taastrup St. På denne måde ville vi se, om vores informanter kunne genkende de 

problematikker der blev italesat i spørgeskemaundersøgelsen, samtidig for at få et mere 

dybdegående svar. Her har vi både fået personlige oplevelser og holdninger, så vi kunne gå 

mere i dybden. Belysning, musik, asocial ubehagelig opførsel, grupperinger og kriminalitet er 

problematikker vi ser gennem vores spørgeskemaundersøgelser og vores 

fokusgruppeinterview. Her har vi både fået holdninger omkring disse problematikker, og 

samtidig løsninger fra vores eliteinterview med John T.  

 

 



51 / 71 
 

Kapitel 6: Design  
 

I designkapitlet kommer vi ind på designprocessen. Her har vi inddraget vores storyboard, 

vores idegenereringsfase og lavet vægtninger af vores krav. Der er blevet lavet en prototype i 

Fablab og det endelige design er blevet udarbejdet i SketchUp. Som det sidste er der en 

designevaluering samt en perspektivering med tunnelen i Gersagerparken.  

 

 

6.1 - Storyboard 
 

I forbindelse med vores produkt har vi valgt at inddrage storyboard teknikken fra vores Design 

og Konstruktion eksamen (Kock, et al., 2020), som kan ses på figur nr. 11, som er nogle uddrag 

fra vores storyboard. (Se bilag nr. 5 for fulde opsætning af storyboard).   

(Kilde: (Kock, et al., 2020) – figur nr. 11). 

 

De ovenstående tre billeder fra storyboardet, har vi valgt, af denne årsag at de forklare den 

lange proces, man skal igennem for at skabe mere tryghed ved tunnelen i Taastrup St. Første 

billede viser hvordan tunnelen ved Taastrup St. er lige nu, med dårlig belysning og mørke 

omgivelser. Andet billede fortæller, at vi vil ændre på tunnelens udseende ved brug af 

forskellige farver, og generelt et nyt udseende på tunnelen. Det sidste billede illustrerer 

tunnelen efter vores deisgn er blevet implementeret, og hvordan det har skabt mere liv ved 

tunnelen ved hjælp af de farverige farver samt de lyse omgivelser.  
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Efter brugen af denne storyboardteknik, har vi også fået bekræftet en situation som var 

illustreret på Taastrup St. (Se bilag 5 med storyboard) 

Denne situation havde en af vores fokusgruppemedlemmer har været vidne til. Her forklarer 

hun en historie hendes veninde har været udsat for på Taastrup St.;  

 

“Min veninde var på stationen og hun tog så tunnelen. Ehm, der var så en dreng i tunnelen, og 

han fulgte efter hende, og … altså, han var større end hende, og hun blev rigtig utilpas, fordi 

han var underlig og spurgte om nogle mærkelige ting, der gjorde hende rigtig bange.” (se bilag 

nr. 3 for fulde interview af fokusgruppen).  

 

Denne hændelse har vi før interviewet fået illustreret under vores storyboard, og hermed er vi 

afklaret med, at disse hændelser faktisk kan være realistiske, og kan ske ved tunnelen. Formålet 

med vores produkt er at skabe et design, der giver en visuel sammenhæng gennem hele 

tunnelen. Ideen bag designet baserer sig på at et lysdesign, som ikke kun ændrer udseendet på 

Taastrup St., men også øger tryghedsindekset blandt menneskerne på Taastrup St. Den 

nuværende fremtræden er ikke vedligeholdt. Det har vi observeret under vores feltarbejde, som 

har givet os et synspunkt af stationens vedligeholdelse. Herunder har vores spørgeskema 

understøttet, at der er et hyppigt svar på, at mange ikke mener at stationen er vedligeholdt. Og 

at belysningen ikke er god nok i tunnelen. Under vores bilag, har vi indsat vores storyboard, 

som viser hvordan man eventuelt kan løse problemet (Kock, et al., 2020). Hvis man gør brug 

af dimension ‘Design og Konstruktion’, kan man skabe en prototype, som er med til at løse 

vores problemformulering. Hvis man i dette tilfælde tager udgangspunkt i, at vi i dette projekt 

vil udarbejde et produkt, som er med til at øge trygheden ved tunnelen, som tilhører Taastrup 

St., så kan denne dimension være med til at lade os skabe et fysisk produkt, som for eksempel 

har noget med belysning af gøre. Dette ville være et eksempel på hvilke overvejelser, man kan 

gøre brug af når det kommer til at skabe en prototype af dimensionen ‘Design og Konstruktion’.  

Herunder har vi udarbejdet en prototype, hvor vi gerne vil benytte os af lyse- og neon farver, 

som har til formål at skabe et lysshow gennem tunnelen. Derudover har vores prototype også 

til formål, at fokusere og appellere til menneskets kropslige- og sanselige faktorer. Mennesket 

i byrummet fremstiller emotionelle og rationelle udvekslinger og derfor er det vigtigt, at 

fokusere på mennesket i byrummet, når det kommer til at skabe en prototype. (Andersen, 

Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, planlægning og 

oplevelser, 2012, s. 222-223)  
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6.2 - Idégenerering  
 

For at skabe en ideelt designløsning, startede vi ud med, at vi hver især skulle tegne en skitse 

af en designløsning, med en kort præsentation af de vigtigste ting designet kunne indeholde. 

Efter vi havde gennemgået de forskellige designløsninger, valgte vi at pointere og udvælge de 

gode ting fra hver skitse. Dette gjorde vi, for at få alle i gruppens ideer med. Vi valgte at 

fokusere på hvilke funktioner der gik igen i de forskellige designløsninger, for at kunne 

sammensætte i den evt. designløsning. Vi blev hurtige enige om, at der skulle være et hvidt og 

kraftigt lys langs midten af tunnelen på loftet, for at belyse hele tunnelen. Vores designløsning 

på farver og mønstre ville nemlig alene ikke kunne belyse tunnelen nok.  

Væggene har tre forskellige former for lys. Disse er lyskilder fra oven og forneden, hvor der i 

midten skal være gennemgående bølger med organiske former, der registrerer når mennesker 

kommer forbi. Når der registreres, skal den blå bølge lyse op via en sensor. Den sorte bølge 

skal lyse op og frembringe lyd når der trykkes på knapper. Dermed skabes der interaktiv design. 

På tegningen vises de med sort og blå. 

 

 

(Kilde: Eget billede - figur nr.12). 

 

Udover dette, var der også stor enighed om, at mønstrene evt. kunne være i organiske former. 

For at få neonfarverne til at spille ind, har vi valgt at lave et lysdesign, som udgiver farver på 

tværs af tunnelen.  Udover at tænke på den enkelte tunnel vi har valgt, valgte vi også at tænke 

langsigtet, for at kunne se om vores designløsning kunne bruges andre steder. For at gøre dette, 
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mener vi, at det er vigtigt, det også er et personligt design, da det giver en mere følelse af et 

fællesskab. Der tænkte vi bl.a. på at indføre stednavn, fx “Taastrup”, som er belyst, og her 

kunne man fx ved andre steder skrive et andet navn på det sted, som man nu er i. Med dette 

menes der, at hvis vi videreførte det til en tunnel ved en anden, fx ved Roskilde St, så ville vi 

inde i tunnelen skrive “Roskilde”, for at gøre det mere personligt, så det ikke ligner et generelt 

design.  

 

6.3 - Krav til design 
 

6.3.1 - Ovenlys belysning 
 

Vi ønsker at der skal være en lyskilde, der løber hele vejen gennem tunnelen. Tunnelen må 

ikke på noget tidspunkt være helt mørklagt, der skal som minimum være en lyskilde tændt hele 

tiden. Skulle det hænde en lyskilde stopper med at virke, og den anden stadig virker, vil der på 

den måde altid være godt med belysning i tunnelen. Altså de to lyskilder, som der i tunnelen, 

skal kunne gå ind og erstatte hinanden i tilfælde af en stopper med at virke. 

Samtidigt skal der være ovenlysbelysningen, da tunnelen ikke vil blive belyst nok omkring, 

hvis der kun sidder lyskilder på væggene, som lyser ind på kun væggen. 

 

6.3.2 - Farverig farver 
 

Vi har valgt, at det skal være neonfarver, som vi laver til vores endelige design, da de på en 

måde kan reflektere lyset tilbage og derved få et selvlysende udseende på væggen. De 

farvenuancer som vi har valgt, skal være farver som skaber glæde og tryghed, her vil vi 

undersøge noget om farvesymbolik. Det, at det er neonfarvede lys i tunnelen, er i bund og 

grund for udseendets skyld. 

 

6.3.3 - Undgå hærværk 
 

For at undgå hærværk bedst muligt, skal alle lamper og andre lyskilder i beskyttelseskasser 

lavet i et materiale, som kan tåle en hel del slag i tilfælde af nogle fx vil have lampen slået i 

stykker. Samtidigt må kassens materiale ikke blokere for lyset, sådan at man ikke få den 

ønskede effekt fra belysningen. I håb om at undgå graffiti vil vi gerne have at lyset belyser hele 

væggen, sådan at man ikke har lyst til at tegne på noget, fordi lyset er så gennemtrængende, at 

graffitien helt overses.   
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6.3.4 - Begrænset vedligeholdelse 
 

På beskyttelseskasserne er tanken, at undersøge om der findes en slags folie, som man kan 

betrække dem med, sådan at hvis de skulle blive overtegnet med graffiti, at man nemt kan tage 

folien af og sætte nyt på. Dette skulle være en løsning i stedet for at skulle overmale og så male 

igen, hvis første gang ikke dækkede graffitien helt. På den måde vil man spare tid, da man ikke 

skal vente på malingen, skal tørre. 

 

6.3.5 - Interaktivt design 
 

Vi vil gerne indrette tunnelen med nogle interaktive aktiviteter, som får folks fokus væk fra at 

de går alene igennem tunnelen, og føler sig utrygge. Ved at lave nogle knapper, som kan få 

lyde til at dukke op, vil fokusset forhåbentlig blive flyttet over på lydene fra højtalerne i stedet. 

Dertil skal der også være nogle følesensorer, som gør at noget lys vil løbe langs væggen, og 

følge en når man går gennem tunnelen. 

 

6.4 - Vægtning af krav 
 

Det endelige design ønskes at have et flot udseende, men vi vil helst ikke på gå kompromis 

med tryghed, det er vigtigere, at det endelige produkt vægter tryghed højere, end at designet 

ser godt ud. Når det så er sagt, skal det være flot at se på, da folk helst skulle tage vores produkt 

til sig og bruge det mere. Det vil de ikke gøre, hvis det ikke falder i folks smag, derfor vil der 

også blive kigget på udseendet, men ikke som en meget vigtig ting. Alle disse krav tilsammen 

skal give det bedst mulige forslag til at skabe en mere tryg følelse for folk, som gerne vil bruge 

tunnelen ved Taastrup St. efter mørkets frembrud. Dog vil nogle af de ovenstående krav blive 

prioriteret højere end andre, da nogle af kravene er vigtigere at få med. Nedenfor vises et 

vægtningsskema over hvilke krav, der vigtigt at interagere. 
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(Kilde: Eget skema - figur nr. 13).  

1 = vandret krav 0 = lodrette krav X(1) = kravene lige vigtige (figur nr. 13). 

Skemaet ovenfor viser hvilke kritiker, vi har vægtet højere end de andre, og hvilket krav der er 

vigtigst, der bliver overholdt i forhold til vores endelig produkt. X(1) betyder at ingen af 

kravene, stillet op mod hinanden, vægter højere end den anden, men at de er på lige fod.   

Metoden fungerer sådan, at man f.eks. spørger, om man synes ”ovenlys belysning” er vigtigere 

end ”undgå hærværk”. Synes man, den som står lodret er vigtigst skriver man et 0 tal. Synes 

man derimod, at den som står vandret er vigtigst skriver man et 1. Sådan fortsætter man alle 

rækker ned. Den grå boks er sat der, hvor det samme krav sættes op med hinanden, og man kan 

selvfølgelig ikke vægte dem overfor hinanden - derfor springer man den over, og den markeres 

med en farve i hele boksen. Helt til højre ligger man alle 1’tallerne sammen til en scoreværdi, 

så man ved, hvilke der er vigtigst at opfylde.  

I dette tilfælde er ”ovenlys belysning” og ”farverige farver” vigtigst at have fokus på i vores 

endelige produkt, da vi tidligere er kommet frem til at lys og farver skaber tryghed for brugerne. 

Eftersom at vores fokus er tryghed, passer det godt at vi får ”ovenlys belysning” og ”farverige 

farver” ender med at være vigtigst at få med i vores produkt. Anden vigtigst er at skabe et 

produkt, som kræver mindst mulig vedligeholdelse, og derved undgå hærværk, da 

undersøgelser viser at mangel på vedligeholdelse og hærværk skaber utryghed for brugerne at 

stationen (Kirkegaard, 2019). Vi ønsker at lave et produkt, som skal være i tunnelen i 
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forhåbentligt for altid, derfor går det ikke at det nemt kan blive ødelagt.  I vores produkt vil der 

være minimalt af ting, som hænger ud fra væggen, som kan hives ned og de ting vil være ude 

fra væggen, kommer i en beskyttelseskasse, som ikke kan smadres og derved kan vi undgå 

hærværk, som mindsker vedligeholdelsen. På tredje plads har vi ” interaktivt design” med 

knapper, som giver lyde fra sig når der trykkes på dem. Dette skal der tages højde for, da det 

er med til at skabe mere liv i tunnelen, og derved øge mængden af brugere på Taastrup St. Vi 

har ikke vægtet design højt, da alt man laver ender med i design. Vi startede ikke ud med at 

have et ønsket design i tankerne, tvært imod vidste vi, at det ville ende med design, da flere 

forskellige elementer sættes sammen med farver og lys. Trods design er endt som det sidste vi 

følger, bliver der lagt vægt på, at vi ender med et attraktivt design.  

6.5 – Andre eksempler 
I dete afsnit er vi kommet ind på eksempler, vi har været inspireret af.  

 

6.5.1 - El Paso passage  

Tilbage i 2019 lavede kunsteren 

Bill FitzGibbons et lysdesign i en tunnel ved El 

Paso International Lufthavn i Texas. 

Lysdesignet er computerstyret, og der er 

anvendt spotlys, der kan lyse i forskellige 

farver. (FitzGibbons, 2019)                                    (Kilde : (FitzGibbons, 2019) – Figur nr. 14) 

6.5.2 - Roskilde Musicon Park 

Som en del af en speciale udviklede Simon 

Panduro et belysningsprojekt i 2019 med 

navnet ”Vand, der flyder” på Musicon-stien 

i Roskilde. Der er blevet anvendt 

sensorteknologi, hvor man gennem 

programmering kan simulere lysets 

bevægelser over tid, samtidig med at den 

interaktive belysning simulerer cyklisternes 

bevægelser. Kilde: (Sandahl, 2019)                         (Kilde: (Sandahl, 2019) – Figur nr. 15) 
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6.6 - Prototype 
 

Vi har lavet et udsnit af selve tunnelen ved Taastrup St., for bedst muligt at kunne illustrere 

vores designløsning. Med hjælp af laserskæreren i Fablab har vi bygget en model i tykt hvidt 

karton. Modellen er lavet i størelsesforholdet 1:10, men vi har dog kun lavet et udsnit af 

tunnelen. I virkeligheden måler tunnelen 114m*5m*2,38m og vores model måler 

95cm*50cm*23,8cm.  

I prototypen har vi brugt led-lyskæder til at vise vores spotlys. For at opnå de ønskede effekt 

med farver, har vi gjort brug af balloner.  

På figur nr. 16 ses det kraftige oven belysning, som altid skal være der, så der altid er oplyst i 

tunnelen.. I vinklen mellem loftet og væggene sidder vores spotlys med neonfarverne, og lyser 

ind på væggen for at give et bredere lysskær . Ligeledes sidder der en række lyskæder i vinklen 

mellem væggene og gulvet.  

 

 

(Kilde: Eget billede - figur nr. 16) 

 

Det bølgede lys på væggene er vores lys, som aktiveres via bevægelse eller sensorer. De to 

bølgede lys skal dog ikke sidde med så stor en afstand, som der er på billedet, men kun med 35 

– 50 cm afstand til hinanden. Den øverste af de to bølgede (blå på billedet figur nr. 17) skal 

lyse op, når man trykker på knapperne (rød prik på billedet figur nr. 17) langs væggen og 

samtidigt skal der komme beroligende musik ud fra højtaler.  Lyset skal stille og roligt stille af 

igen efter ca. 300 cm, så man går hen og trykker på næste knap for at se, hvad der sker ved den.  
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(Kilde: Eget billede – figur nr. 17) 

 

Den anden bølge (orange på billede – figur nr. 15) skal følge en, når man går ind i tunnelen og 

lyse ved siden af en imens man bevæger sig igennem tunnelen. Lyset aktiveres ved at der 

placeres en følesensor ved indgangen, og nogle stykker inde i tunnelen, sådan at de løbende 

registrerer, at der er nogen inde i tunnelen og lyset fortsat følger personerne, når de går gennem 

hele tunnelen. En lille detalje, som ikke er kommet med på vores prototype, er  

beskyttelsesmaterialet, som spotlamperne skal placeres bagved for at beskytte mod hærværk. 

Og det store oplyst skilt, der skal sidde på væggen, altså ordet på stedet ”Taastrup”. 

Derudover er der heller ikke kommet spejle på vores prototype, som vi så ved Gersagerparken, 

nemlig de rundformede spejle. De minder meget om de spejle, man ser rundt omkring på vejene 

placeret ved skarpe hjørner (se figur nr. 18 ).  
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(Kilde: Eget billede – figur nr. 18) 

 

Denne spejlkuppel hjælper en til at se hele tunnelen, uden at selv og være der. Her er vi blevet 

inspireret af Gersagerparken, som vi så efter vores udflugt dertil. Ikke nok med at sætte disse 

spejlkupler op, skal der inde bag ved dem være placeret overvågningskameraer til at overvåge 

stedet. De bliver skjult bag spejlet, da vi ikke ønsker, at de skal blive smadret.  

Ved at vi sætter et skilt op hvor der står ”Taastrup”, som gør stedet unik og føler sig hjemme 

ved stationen. Vi ønsker, at det får samme effekt efter implementeringen af vores design, da 

vi ønsker at gøre stedet mere personligt.  

Når vi gør dette, er det i håb om at brugerne vil opleve ejerskab over stedet, og derved 

mindske lysten til at lave hærværk i tunnelen, og overtegne det med graffiti. Det har i hvert 

faldt vist sig at have hjulpet i Gersagerparken i Hundige ifølge John T. (se bilag nr. 3 for 

fylde eliteinterview med John T.), hvor en tunnel også er blevet opgraderet med et 

farveholdigt design.   

Ud fra dette afsnit kan der herved konkluderes at vi har taget stor inspiration af elementerne 

fra tunnelen i Gersagerparken, som ligger i Hundige. Disse har vi gentænkt, så de passer med 

vores case.   

Grundet begrænset kendskab til programmering, har vi lavet vores prototype så tilnærmelsesvis 

som vi kunne. Dog var effekten af lysene ikke kraftig nok, og derfor valgte vi at arbejde videre 

med det endelige design i et 3D-program. 
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6.7 – Det endelige design  
 

 
(Kilde: Eget billede – figur nr. 19) 

 

Det endelige design er udarbejdet i 3D-programmet SketchUp, hvor rendreringsdelen blev 

udført med V-Ray. Vi har anvendt disse programmer for at opnå det bedst mulige visualiserede 

design. Der er som det første lavet en primær lyskilde foroven, der løber gennem hele tunnelen. 

Denne har til formål at oplyse hele tunnelen med det hvide klare lys. (Se figur 19) 

Teksten ”Taastrup” ved ind- og udgangen gør tunnelen mere personlig, hvor den også skaber 

en identitet.  Der er brugt spotlys på begge vægge, både oppe og nede med 8 forskellige farver. 

Farverne der er brugt er; rød, gul, turkis, lilla, orange, grøn, blå og pink.  

Med en længde på 114 meter er lysindfaldet fra omgivelserne begrænset, så derfor er væggene 

tænkt at blive farvet hvide, således at den lange tunnel naturligt bliver lyst op.  

Tunnelen skal skabe en god stemning, og den subjektive tryghed skal frembringes, når man 

passerer den. Der ønskes at skabes en god oplevelse for brugerne, og derfor er der brugt 

varierende farver, der æstetisk fremstår flotte. Målet med designet er også, at det skal være for 

”fint” for grupperingerne i tunnelen at opholde sig der.  

Opsætningen af belysningen er unik, og derfor har tunnelen en personlig fremtræden.   
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(Kilde: Eget billede – figur nr. 20) 

Når der er en der passerer tunnelen, så genereres den blå sensorlys. Sensorerne er placeret flere 

steder i tunnelen, og formålet med sensorlyset er både at give en oplevelse, når man indtræder, 

samt at skabe et ”flow” gennem hele tunnelen. Vi er her blevet inspireret af Musicon-stien i 

Roskilde. Bevægelser og tid skal være indtænkt. Derfor besluttede vi os for at det blå lys skal 

svinde bort efter 15-20 sekunder, hvis personen står stille i tunnelen.  

 

 
(Kilde: Eget billede – figur nr. 21) 
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Det interakive design er opnået ved at man trykker på knapper, der frembringer en beroligende 

musik sideløbende med at det lyserøde lys bliver genereret.  (se figur nr. 21) 

 

  

            (Kilde: Eget billede – figur nr. 22)                     (Kilde: (Interglas, u.d.) – figur nr. 23) 

 

På figur 22 vises lyskilden med det orange lys illustreret fra siden. Denne tegning er udarbejdet 

i 2D-programmet AutoCAD. Den hvide polycarbonatplade i massiv form skal dække 

lyskilderne fra loft til gulv, så de ikke bliver ødelagt. Dette er tænkt for at undgå hærværk, men 

der skal ved knapperne være huller, så man kan stikke hånden ind og trykke.  

 

Gennemsigtige polycarbonatplader findes i mange forskellige tykkelser og har den fordel at de 

ligner glas, men de er meget mere holdbare, da de er umulige at ødelægge. (se figur nr. 23) 

Overordnet er polycarbonatplader en del dyrere end glas, men fordi de ikke går let i stykker, 

så kan det betale sig at bruge den i længden. Derfor er der heller ingen fare for at skære sig. 

Lystransmisionen er dog lavere sammenlignet med glas (Interglas, u.d.). 
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Vedligeholdelsen af designet foregår bl.a. ved at gøre brug af anti-grafittifolie, der skal påføres 

på polycarbonatpladerne. (se figur nr. 24) Under vores feltarbejde lagde vi mærke til, at der 

var meget grafitti på væggene. Folien er på den måde et alternativ til at udskifte 

polycarbonatpladerne. Folien er usynlig og den monteres med noget lim, der er designet til ikke 

at efterlade rester, når grafittifolien bliver fjernet. Prismæssigt er folien billig, og den er nem at 

arbejde med. (Rudetoning, u.d.) 

(Kilde: (Rudetoning, u.d.) – Figur nr. 24) 

Spejlkuperlerne i tunnelen skal hjælpe med at orientere sig blandt andet, der hvor man går 

ned af trapperne. Her kan spejlkuplerne implementeres, så togpassagererne kan få et overblik 

over, hvem der i tunnelen.  

 

6.8 - Designevaluering 
 

I dette afsnit vil vi evaluere vores design bl.a. ved at svare på nogle af vores arbejdsspørgsmål, 

og sætte den op mod de teorier, vi har skrevet omkring lys, metrospaces og den performative 

by og tryghed.  

Lys har en social indvirkning på os mennesker, og påvirker den måde vi erfarer tingenes 

æstetik. Vi havde fokus på at skabe tryghed med vores lysdesign. Der er blevet arbejdet med 

et byrum, hvor der er stor mobilitet. Den sociale interaktion er lav i tunnelen, men man 

registrerer stadig brugerne af den.  

Iscenesættelsen af lysdesignet skal afvise uønskede opførsler, og dermed forhindre den unødige 

ophold af grupperinger i tunnelen. Med udgangspunkt i Goffmans backstage og frontstage 

begreber, så kan det antages at menneskerne der går gennem tunnelen i Taastrup er backstage, 

da de er ”bagved”, og prøver at distancere sig fra andre mennesker. 

I København har man valgt at inkludere personale for at sikre, at der ikke sker utrygge 

hændelser. Denne løsning vil ikke være gældende for os, da Taastrup St. er et lille sted.  
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Vores tunnel tilbyder en æstetisk oplevelse, der samler de sanselige indtryk hos brugerne i form 

af både det visuelle lysdesign samt blandt andet opfattelsen af lyde med høresansen i den 

interaktive konteks. Stedet skal være vedligeholdt, og derfor skal der ikke være en dårlig lugt 

af urin mm., som ikke appelerer til lugtesansen.  

Attraktionsværdien af tunnelen skal være høj i form af, at det skal være en strategisk handling 

til at samle folk og skabe et socialt system. Atmosfæren og stemningen skal påvirke brugernes 

følelser i en god retning. Jane Jacobs definerede begrebet ”Eyes on the Street” for at tydeliggøre 

at flere mennesker i skaber naturlig overvågning. ; ”De hyppige interagerende mennesker i 

byrummet skaber et socialt system eller et ’virtuelt fællesskab’, hvorigennem en social orden 

vokser frem, der forebygger kriminalitet” (Scherg, 2013)  Ifølge hende handler det om at skabe 

et byum, der skal være tiltrækkende.  

Dog mener Fischer-Lichte at hvis nærværsoplevelsen ikke finder sted, så har byens fysiske rum 

ikke en betydning, som den performative by arbejder med. Derfor skal nærværsoplevelsen være 

til stede, og mennesker skal selv være ansvarlige, når de vil opleve det æstetiske.  (Andersen, 

Freudendal-Pedersen, Koefoed, & Larsen, Den performative by - design, planlægning og 

oplevelser, 2012, s. 238-240) 

Med begrebet assemblage og affekt kan vores designløsning i tunnelen beskrives. Vores design 

har fokus på trygheden og det æstetiske. Men for en aktør som et barn, så kan vores 

designløsning blive defineret med; ”det er et sjovt sted at opholde sig, for man kan trykke på 

knapper og man kan lege med sensorlysene”. Ved forskellige tidspunkter, vil oplevelsen af 

stedet være anderledes i form af at forskellige aktører vil gøre brug af den. For børn kan stedet 

være til leg, hvor den for andre er et tryg sted at passere, når man skal hjem efter arbejde. 

De rumlige aspekter skaber forskellige stemninger. For en person, der kommer der første gang 

kan tunnelen føles overvældende i første omgang, fordi der er sket en forandring. Hvis denne 

person følges med en, så vil der automatisk skabes en god stemning, fordi de sammen kan se 

de nye rumlige aspekter og snakke om dem. De vil undersøge, hvordan elementerne fungerer, 

og dermed afprøve dem for at forstå hver enkel komponent.  

Vi har sammenføjet ”lyskilden” på en ny måde, så der skabes en anden stemning i tunnelen.  

 

I det følgende vil vi lave en evaluering af vores design.  

De bølgede sensorlys skal hjælpe brugeren med at orientere sig i tunnelen, når den følger en 

fra start til slut. Den skal også virke som en ledsager, så brugerne ikke afskærmer deres kroppe. 

Teksten ”Taastrup” skaber identitet på stedet. Virkningsæstetikken skal aktiveres hos brugerne, 

fordi de skal have en tilhørsforhold til stedet. Det er f.eks et alternativ, når det kommer til at  
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installere vores lysdesign på andre stationer. Her kan ”Hvidovre” være et eksempel. 

Installationen vil fremstå anderledes, da hver enkel tunnel på stationer har forskellige længder 

og højdeforhold. Men generelt kan ideen godt implementeres andre steder.  

 

Selve monteringen af lyskilderne og polycarbonatpladerne kan være dyre, men i længden skal 

de være holdbare mod hærværk. Polycarbonatpladerne skal beskytte spotlysene og de bølgede 

lys. En ulempe der kan opstå er knapperne ved det interaktive design. Disse kan ødelægges ved 

at der trykkes for mange gange på dem.  

En anden ulempe er registreringen af mennesker med sensorlyset. Hvis personen står stille i et 

vis tidsrum, kan sensorerne ikke opfange om der er mennesker i tunnelen. Dermed kan 

sensorlyset være et element, der skaber mange vanskeligheder under visse omstændigheder.  

 

Brugen af så mange lyskilder kan evalueres. Vi havde tænkt, at der skulle være dobbelt så 

mange lyskilder, hvor de fra de bølgede lys også skulle lyse op og ned. Men det ville ikke 

give den samme effekt. Derfor holdte vi os til at der skulle være 8 forskellige farver, for at 

have variationer, og disse skulle kun lyse oppefra og nedefra. 

Man kunne have opnået et helt andet design ved kun at implementere lyskilderne for oven.  

 

Sammenlignet med vores storyboard, har vi udviklet et relativt andet design end hvad vi først 

havde tænkt. I vores storyboard fremkommer lys med lyspaneler, hvor vi i det endelige 

design har gjort brug af spotlys, som primær lyskilde.  

 

Med en opsamlende evaluering i henhold til vores vægtningsskema har vi indtænkt alle vores 

krav i designløsningen. Vi har lavet ovenlysbelysning, der skal lyse det meste af tunnelen op, 

hvor de farverige spotlyse har til opgave at belyse væggene. Vi ønskede at undgå hærværk, 

hvilket vi opnår ved at bruge et stærkt materiale; polycarbonat som et alternativ til glas, for at 

beskytte vores lyskilder. Vedligeholdelsen skulle være begrænset. Dette har vi opnået ved at 

bruge anti-graffitifolie som skal sidde på polycarbonatpladerne, og dermed skal de bare 

udskiftes og ny skal sættes på, hvis der bliver tegnet med graffiti.  

Den interaktive design bliver opnået med sensorlyset og musikken/lyset der opstår, når man 

trykker på knapperne. Det interaktive design kunne have været tænkt bedre ind i 

designløsningen, hvor ulemperne kunne have været bedre gennemtænkt.  

I den videre designproces kan spotlysene være computerbaserede, så de kan skifte farve f.eks 

ved de forskellige årstider. 
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6.9 - Perspektivering 
 

Vi har fået en del inspiration af tunnelen, der forbinder Gersagerparken med Waves i Hundige, 

da den i flere år har været utryg at gå igennem. Tilbage i 2016 fik hele tunnelen et nyt udseende 

med lyd, lys og farver. (Ehrenreich, u.d.) 

Både tunnelen i Gersagerparken og vores design har til formål at skabe mere tryghed. Man kan 

sammenligne de to steder ved, at der løber skarpere lys hele vejen igennem tunnelen placeret 

på loftet, og der bliver leget med forskellige farver på væggene. Placeringen af lyskilderne 

varierer i begge tunneler. Lysene i tunnelen ved Gersagerparken lyser fra loftets midte hen mod 

væggene, hvor det lyser ned. (se figur 21) 

Brugerne af tunnelerne er forskellige, hvor det primært er togpassagere i Taastrup og beboere 

ved Gersagerparkens tunnel.  

Vedligeholdelsen er anderledes i begge tunneler. I Gersagerparken maler man graffitien over 

med hvid maling, hvor der i vores design ønskes at bruge noget graffitifolie. Begge er 

anvendelige, dog kan man ane graffitien bag den hvide maling.  

Musikken i Gersagerparken er optagelser af lyde i boligområdet. Disse lyde er feks af børn der 

leger. Vi har valgt at arbejde med musik, der er mere beroligende. Lydniveauet skal ikke være 

for højt, men fungere mere som baggrundsmusik.  

De identitetsskabende faktorer er anderledes ved begge tunneler. I tunnelen ved 

Gersagerparken har man inddraget beboerne til at male på væggene, så de får et ejerskab over 

designet. Modsat i Taastrup skabes identiteten ved at man sætter teksten med ”Taastrup” op 

ved indgangen og udgangen af tunnelen.  

Begge tunneler har et interaktivt deisgn, der skal frembringe lyde, når man trykker på knapper. 

Dog er vores design videreudviklet med at det bølgede lys og skal lyse op, når man trykker på 

knappen med lyserødt lys.  

 

  
(Kilde: (Ehrenreich, u.d.) – figur nr. 21)               (Kilde: eget billede – figur nr. 17)  
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Konklusion 

Afslutningsvis kan det hermed konkluderes ud fra ovenstående problemformulering og afsnit, 

at en stor andel af de, der bruger tunnelen ved Taastrup St. føler sig utrygge.  Hvis man slår 

begrebet tryghed op i den danske ordbog, defineres tryghed som “det at være eller føle sig 

sikker og uden for fare” (Ordbog D. S., 2020). Hertil har vi via vores projekt undersøgt at der 

dog findes en del diverse aspekter på begrebet “Tryghed”. Ifølge Rune Scherg Holst så findes 

der to former for tryghed nemlig den subjektive og objektive tryghed. Forskellen på disse to er 

at den subjektive tryghed omhandler menneskets følelser og oplevelse af tryghed, hvor derimod 

den objektive tryghed omhandler menneskets sikkerhed. Hvis man derimod kigger på Jane 

Jacobs synspunkt på tryghed, kan vi se, at hun mener, at der bliver skabt en automatisk tryghed 

ved en naturlig overvågning i byrummet, som gør at området føles tryg at være i. Netop fordi 

der findes så mange adskillige synspunkter på begrebet tryghed, var det vigtigt for os at skabe 

en design, der kunne øge trygheden ved tunnellen som ligger ved Taastrup St.  

For at vi kunne gøre det, skulle vi finde en del empiri omkring selve stationen, og her blev vi 

en del udfordret, da der ikke findes særlig meget empiri om Taastrup St. tilgængeligt på 

internettet. Vi valgte derfor selv at finde vores egen empiri ved hjælp af metoder indenfor den 

visuelle etnografiske fremgangsmåde. Her har vi foretaget os en del interviews for at kunne 

samle empiri som vi bagefter kunne analysere. Vi fik derudover udarbejdet et spørgeskema 

omkring Taastrup St., for at skabe et generelt overblik over hvad folk egentligt synes om 

stationen. Her kan der konkluderes, ud fra vores egen empiri, at der er utryghed ved tunnelen 

som er placeret ved Taastrup St. For at kunne formindske denne problematik, valgte vi at 

arbejde med at skabe en prototype, hvor der ville foregå et lysshow i tunnelen. Dette er blevet 

overvejet, da vi for det første er blevet inspireret af en tunnel i Gersagerparken, men også fordi 

at vi har undersøgt, at lysets betydning spiller en markant stor rolle i samfundet og blandt 

menneskenes tryghed. Det mærkes derved at lys har en stor indvirkning på menneskers følelser, 

men også at lyset kan ses som et æstetisk virkemiddel. 

Når dette er sagt, kan det konkluderes, at lysets betydning har spillet en gevaldig stor rolle i 

vores projekt, men især når vi har fokuseret på at videreudvikle et design, som kan øge 

trygheden, men på samme tid også give en æstetisk oplevelse for mennesker der benytter sig 

af tunnelen ved Taastrup St.   

I løbet af dette projekt foretog vi os et eliteinterview med ejendomsinspektøren John T. Olsen, 

som har været med til at sætte projektet om at skabe et design, der er med til at øge trygheden 

i tunnelen i Gersagerparken. Her kan vi konkludere, at et æstetisk design i tunnelen har haft en 
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positiv indvirkning hos beboerne i Gersagerparken. John T. oplever positiv respons blandt 

beboerne efter renoveringen af tunnelen. Man valgte at skabe et æstetisk design med interaktive 

lyde og et lysdesign, og det har beboerne reageret positivt på. John T. udtaler sig også om, at 

dette projekt og design udelukkende skulle være med til at skabe tryghed i tunnelen, og at han 

derfor kunne bekræfte efter sit projekt, at et æstetisk design er med til at skabe trygge rammer 

blandt mennesker.  

Ydermere har vi foretaget os et fokusgruppeinterview med nogle informanter, som benytter sig 

af Taastrup St. et par gange om ugen. Her valgte vi at bruge lejligheden til at spørge, om vores 

designløsning ville være med til at øge trygheden i tunnelen. Vi fik relativ god respons og fik 

bekræftet, at det eventuelt kunne være et godt design til en prototype. På denne måde kan det 

konkluderes, at vi kunne få bekræftet af vores informanter, og vores informant John T.’s 

udtalelser om hans positive respons på projektet i Gersagerparken, at vores designløsning 

kunne benyttes som en eventuel designløsning i Taastrup.  Afslutningsvis kan der konkluderes, 

at ved hjælp af vores feltarbejde, har der været en masse faktorer, som har gjort, at vi har 

udarbejdet en prototype, hvor fokusset på et æstetisk udseende til tunnelen også er med til at 

øge trygheden i tunnelen. Derudover kan det konkluderes, at vores selvfundet empiri har været 

med til at hjælpe os med at udarbejde en designløsning. Hertil kan det konkluderes at viden 

omkring lysets betydning og byrum også har været med til at færdiggøre dette projekt. 
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