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 Abstract 

This paper is a design report centred around public space, lighting and the perceived notion 

of unsafety. The report contains theory on how to understand the different notions of feeling 

unsafe from Det Kriminel Præventive råd (DKR). We have used Mikkel Bille’s article, how 

cultural differences plays a role in the views of light, to assert that the effect of different types 

of lighting is individual. København’s Kommune publishes a Tryghedsundersøgelse each 

year, which we have used parallel to our own online survey to gain knowledge of the users 

and potential design strategies. We have also used København’s Kommune’s 

Belysnigsmasterplan, to gain information on the specified premises for public lighting in 

Copenhagen. We have interviewed Andreas Lloyd, a key figure in the community organizing 

association Medborgerne. With the purpose of broadening the knowledge of our case, 

specifically, the passages for foot traffic under the railway at Nørrebro station. We have tried 

to make use of Alan Hevner’s Three cycle view of design science research, with success to 

some extent. The report contains a section on the hardships encountered by the virus, 

Covid-19.  

The final design in the report is not the final design solution, but the 5 th iteration of Hevner’s 

model and is much more a testament to our learning process and inexperience in executing 

on a design problem as a team and in general. 

  



Dato: 21-12-20  Roskilde Universitet  Projektgr.nr. V2024788636 

Side 2 af 55 
 

Indholdsfortegnelse 

 

 

Indledning .................................................................................................................................. 3 

Projektemne ........................................................................................................................................ 3 

Problemfelt .......................................................................................................................................... 4 

Covid-19 ............................................................................................................................................... 5 

Problemformulering: ........................................................................................................................... 6 

Designprocesser og metoder .................................................................................................... 7 

Alan Hevners Design Science Research-Model ................................................................................... 7 

Moodboard ........................................................................................................................................10 

Storyboard .........................................................................................................................................10 

Spørgeskema......................................................................................................................................11 

Spørgeskema udkast: .....................................................................................................................11 

Kvalitativt interview med foreningen MedBorgerne ........................................................................12 

Colored cognitive mapping ................................................................................................................14 

Teori ......................................................................................................................................... 15 

Tryghed ..............................................................................................................................................15 

Redegørelse for DKR’s definition af utryghed. ..............................................................................15 

Byrum for alle ................................................................................................................................17 

Lys ......................................................................................................................................................20 

HSV farveteori ................................................................................................................................20 

Lysets indvirkning på atmosfære og stemning ..............................................................................24 

Analyse af empiri ..................................................................................................................... 26 

Sekundær analyse ..............................................................................................................................26 

Københavnskommunes Tryghedsundersøgelse ............................................................................26 

Tryghedsundersøgelsen .................................................................................................................28 

Den individuelle utryghed .............................................................................................................29 

Utrygheden i det nære nabolag .....................................................................................................30 

Kriminalitet ....................................................................................................................................30 

Bispebjerg ......................................................................................................................................32 

Ydre Nørrebro ................................................................................................................................33 

Primær ...............................................................................................................................................35 

Spørgeskemaundersøgelse ............................................................................................................35 

Interview ........................................................................................................................................38 

Delkonklusion ....................................................................................................................................40 



Dato: 21-12-20  Roskilde Universitet  Projektgr.nr. V2024788636 

Side 3 af 55 
 

Designproces ........................................................................................................................... 41 

Designintro.........................................................................................................................................41 

Colored Cognitive Mapping – Problem identificering ...................................................................41 

Storyboard .....................................................................................................................................42 

Workshop lys .....................................................................................................................................43 

Interaktiv belysning ...........................................................................................................................44 

Graffiti ............................................................................................................................................44 

Moodboard ........................................................................................................................................45 

Model .................................................................................................................................................48 

Design rationale .............................................................................................................................51 

Teknologisk designrationale: .........................................................................................................51 

Humanistisk designrationale .........................................................................................................51 

Design evaluering...............................................................................................................................52 

Konklusion ............................................................................................................................... 53 

Perspektivering ........................................................................................................................ 53 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 54 

 

Indledning 
 

Projektemne  

Vores overordnede emne er utryghed i København i nattetimerne. Vi har valgt at arbejde med 

Nørrebro stationens højbane som case. Grunden til at vi har valgt at bruge denne case er at 

selve stationen, befolkningssammensætningen og kulturen omkring denne er unik, og derved 

gør projektet særligt interessant at arbejde med. Selve højbanen varetages af Banedanmark 

imens at Københavnskommune, DSB og Nørrebro Lokaludvalg også er relevante aktører. 

Siden 2015 har der været et borgerinitiativ struktureret af foreningen Medborgerne, som har 

gjort krav på at forvaltningen tog deres forslag til forbedring af tilstanden af og omkring 

stationen med til budgetforhandling. Medborgerne er en forening som startede i 2015 med 

henblik på at samle forskellige fællesskaber så som boligorganisationer, skoler og frivillige 

foreninger i Nørrebro, med henblik på at diskutere problemstillinger for bydelen, samt at 

opbygge politisk magt, for at hjælpe med at rykke på disse. Som det er nu skal budgetnotatet 

til forhandling i 2021. Altså har vi muligheden for at skulle designe en løsning hvor situationen 

er unik og i centrum. Derudover er det et virkelighedsnært projekt der kommer til at give os 

kompetencer i den virkelige verden, som er det der er vores motivation. 

  



Dato: 21-12-20  Roskilde Universitet  Projektgr.nr. V2024788636 

Side 4 af 55 
 

Problemfelt   

Den 20. august 2015 godkendte foreningen Medborgerne et idéoplæg, med henblik på en 

fornyelse af området omkring Nørrebro station.   

Dette oplæg blev udført på baggrund af at borgerne klagede over at området var blevet et 

utrygt og et negativt sted at opholde sig. Dette skyldtes omfattende hærværk, manglende 

faciliteter samt belysning.  

 

Foreningen Medborgernes opsummering af kampagnen, #MinNørrebroStation, lyder således; 

‘‘Manglende belysning, manglende adgang til toiletter, hærgede og misvedligeholdte facader 

og bygninger, men utrygheden er ikke det værste. Det er den en  mangel på respekt for lokale 

medborgere, som området omkring Nørrebro Station er blevet udtryk for.’’ (sic!) (Lloyd and 

Noer, 2018)  

 

Foreningen appellerede til Københavns Kommune, om der kunne blive sat midler af til 

projektet allerede i 2018, og fremlagde 4 tiltag der inkluderede varm og tryg belysning under 

højbanen samt øvrig belysning af området, drift af toiletterne på stationen, udsmykning af 

bropillerne, og etablering af et torv på Bazargrunden. Alt dette med henblik på at skabe et 

trygt og grønt forsamlingspunkt for kvarteret, og gøre området mindre attraktivt for hærværk 

og uønskede elementer. (Status på Nørrebro Station - Medborgerne, 2018)  

  

Københavns kommune har indtil videre sat midler af til to tryghedsskabende initiativer af 

området omkring Nørrebro station, som skal til forhandling i 2021. Disse initiativer drejer sig 

om bedre belysning og fornyelse af området, men i forskellige omfang og prisklasser.  

 

Det første initiativ fra Kommunen kan udføres i to scenarier.    

Det første scenarie ligger til at koste 1,9 millioner, og vil have et kunstnerisk aspekt. Derudover 

vil det bidrage til en god oplevelse under højbanen, skabe sammenhæng mellem belysning, 

og give højbanen en identitet med fokus på det tryghedsskabende. Det andet scenarie vil ligge 

på 0,5 millioner, og skabe funktionsbelysning underhøjbanen. Det andet initiativ fra 

kommunen vil ligge på 0,4 millioner og vil handle om udsmykning af bropiller fx med streetart. 

Kommunens overordnede mål med udsmykning og belysningen på Nørrebro st. er at gøre 

området mere trygt at opholde sig i, i de mørke timer af døgnet.  

  

Den manglende belysning er især et problem, da der særligt i vinterhalvåret er mange mørke 

og utrygge passager omkring stationen. Bane Danmark har i 2017 efter pres fra foreningen 
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Medborgerne, sat lys op under højbanen på Nørrebrogade. Dette er en midlertidig løsning 

som skal fungere i en treårigperiode, indtil Københavns kommune kan komme med en 

langsigtet løsning. (Lloyd and Noer, 2018)  

  

Vi vil i vores opgave forslå en lysopsætning under højbanen, hvis formål er at opfylde både 

kommunens og foreningens ambition om bedre belysning, som skal skabe tryghed og 

samtidigt give et mere kunstnerisk udtryk på stationen. Vi vil undersøge hvordan dette bedst 

kan udføres, og kigge på hvordan vi kan opnå den bedste effekt af et givent lysdesign i forhold 

til, at opfylde borgernes krav, samt brugerne af stationen. Dette skal udføres i forhold til 

Kommunens belysningsstrategi som dikterer at gadebelysningen skal bestå af LED-teknologi 

med henblik på at sænke omkostninger og CO2
 udledningen. (Belysningsmasterplan for 

København, 2014) Vi har valgt at begrænse os til fortovene ved passagerne under højbanen, 

da disse er særligt mørklagte og isolerede i forhold til andre steder i området.   

 

Vi har desuden valgt Nørrebro station da denne er særligt interessant, grundet stationens 

beliggenhed på grænsen til Bispebjerg kvarteret, og dens unikke karakter. Stationsbygningen 

er usædvanlig flot og er en fredet bygning, derfor er det en skam at den sammen med området 

er blevet forsømt. Det gør det til en interessant opgave, især fordi Københavns kommune i 

2021 skal lave budgetforhandlinger om fornyelse af området omkring Nørrebro station, 

herunder også belysningen.   

 

Covid-19 

Covid-19 har spændt ben for os i takt med vores projekt. Det største problem og det som vi 

ærgrer os mest over, er at vi ikke har kunne få et ordentligt interview med Andreas Lloyd. 

Dette har nemlig gjort, at det har været nødt til at blive over internettet, hvor forbindelsen både 

drillede og da det skulle transskriberes, var det til tider rigtig svært at høre hvad der bliver 

sagt. Dette har resulteret i at man ikke kan være 100 procent sikker på om det er det helt 

korrekte som der er blevet skrevet ned. Vi ville oprindeligt have haft et walk and talk interview 

med ham, dog var det ikke muligt grundet Covid-19. 

Da FabLab lukkede ned onsdag d. 9. december 2020 nåede vi ikke alt på vores fysiske model 

som vi gerne ville have haft nået. Projektet er færdigt og kan fremvises, men med mere tid 

som vi havde planlagt at have, har det gjort, at vi er blevet nødt til at lave en form for 

lappeløsning, som har gjort at det endelige resultat, ikke er blevet lige så godt som vi havde 

håbet på. 
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Grundet Covid-19 har vi også været nødt til at have nogle vejledermøder online som har gjort, 

det til tider har været svært at kommunikere ordentligt og teknologien har til tider drillet så 

forbindelsen er røget og vi har mistet noget af vejledermøde tiden. Dog har det også vist sig 

at blive positivt og en god øvelse i at formidle viden over et kamera i stedet for i samme rum, 

da alle projekteksamenerne bliver online dette år. 

 

Der har været en del udfordringer i forhold til det sociale på RUC. Grundet Covid-19 har vi 

ikke fået rustur eller en ordentlig social start på studiet, hvilket har gjort, at vi ikke kender særlig 

mange af vores medstuderende og derfor har haft svært ved at spørge andre til råds, og 

måske mere bare har prøvet os frem og håbet på det bedste. På grund af Covid-19 har vi ikke 

haft samme fritid og pusterum som man godt kunne have tænkt sig, derfor er ens frustrationer 

kommet med til gruppen og har påvirket både humøret og koncentrationsevnerne.  

 

Vi har heller ikke rigtig kunne sidde på RUC grundet Covid-19, hvilket har givet os nogle 

udfordringer i forhold til hvor vi skulle sidde og skrive, da vi ikke alle har haft mulighed for at 

ligge lejlighed til hele vejen igennem.  

 

Vores planer om at bruge de sidste dage fra d. 18 December til d. 21. på at gå rapporten 

igennem sammen, rette grammatik og styrke den røde tråd, blev desværre også obstrueret af 

Covid-19. Et af vores gruppemedlemmer skulle i karantæne og vi så os nødsaget til at foretage 

gennemlæsning online. Dette resulterede i mindre arbejdsudbytte og stor forvirring i gruppen. 

Problemformulering:   

Hvad er årsagerne til at passagen under Nørrebro Stations højbane opleves som et utrygt 

sted, og hvordan kan et nyt lysdesign bidrage til en løsning, på utrygheden i passagen?  

Vi har som udgangspunkt formuleret nogle arbejdsspørgsmål, som vi kan bruge til at løse 

vores problemformulering.   

1. Findes der flere forskellige former for utryghed? Og hvilken utryghed vil vi undersøge? 

2. Hvilke sammenhæng er der mellem lys og farver, og hvordan påvirker det tryghed? 

3. Hvilken gruppe mennesker føler sig mest utrygge på/omkring Nørrebro station?   

§  Kan lys være med til at skabe mere tryghed hos f.eks. kvinder men ikke hos mænd?        

4. Hvilke årsager er der til at brugere kan finde passagen under højbanen utryg.  

5. Hvilket specifikke faktorer kan forekomme ved et design under højbanen? 

6. Hvilken belysning/lysdesign vil være optimal for at kunne skabe mere tryghed i aften og 

nattetimerne?  Og hvor vil den være bedst placeret?
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Semesterbindingen  

En semesterbinding er en binding som i forhold til vores projekt, på 1 semester forankrer sig i 

design og konstruktion, på den måde at vi skal skabe et nyt design, eller analysere et re-

design af et allerede designet produkt. Rapporten skal derfor vise hvilken viden vi har fået af 

vores undersøgelser, som ligger til grund for vores endelige design løsning. En 

semesterbinding er specielt for Roskilde Universitet, netop fordi, at vi har tværfaglig 

undervisning (Sønderstrup-Andersen, 2018) 

 

Vores primære dimension til vores projekt ’’Et lys i mørket’’, er Design og Konstruktion. 

Dimensionens fokus ligger på udvikling af systemer, processer og artefakter. Dette kommer 

til udtryk i vores projekt ved at vi anvender Alan Hevners tre-cyklus model (Hevner, 2007) til 

at designe en løsning på vores problemstilling.  

 

Den dimension vi supplerer med, er dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Denne 

dimension kommer til udtryk i vores projekt ved brugen af etnografiske metoder, såsom 

observationer, aktionsforskning og interviews med de mennesker der er daglige brugere af 

stationen. Ud fra vores indsamlede empiri vil vi udarbejde vores endelige designforslag. 

Designprocesser og metoder  

I vores metodiske afsnit har vi ladet os inspirere af Alan R. Hevners design model, som er 

relevant i vores designproces. Vi ønsker at lave en design løsning, som muligvis kan være en 

faktor, til at skabe mere tryghed under højbanen på Nørrebro. Vi vil bruge Hevner i den proces 

og inkludere vores empiri, i Hevners tre-cyklusmodel, og tilpasse vores design med hjælp fra 

modellen. Vi har også gjort brug af storyboards, moodboards, og Coloured Cognitive Mapping. 

 

Alan Hevners Design Science Research-Model 

Alan R. Hevner, er universitetsprofessor på Maryland og University of Minnesota for 

informationssystemer og ledelse. Hevner beskæftiger sig med forskellige forskningsområder, 

disse inkluderer designvidenskabelig forskning, udvikling af informationssystemer, software 

Engineering, distribution af databasesystemer samt sundhedssystemer, hvor han har udgivet 

mere end 250 forsknings artikler inden for disse emner (Alan R. Hevner | USF Muma College 

of Business, no date)  

 

Hevners design model er delt op i 3 cyklusser, som er relevans-, design- og stringens- 

cyklusserne. Modellen bruges til at analysere, evaluere og designe. Processen i modellen er 
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iterativ. Det er en proces der går ud på, at man reevaluerer designløsningen løbende, indtil 

designet opfylder de krav, der stilles til det (Hevner, 2007, 88-89) 

  

’’Design science research is motivated by the desire to improve the environment by the 

introduction of new and innovative artifacts and the processes for building these artifacts’’ 

(Hevner, 2007, 88-89)  

 

I citatet fortæller Hevner, at designvidenskab er motiveret af behovet for forbedringen af et 

bestemt miljø, ved at introducere nye artefakter, hvilket er målet med designet. (Hevner, 2007, 

89) 

Processen er illustreret på følgende måde: 

 

 

Figur 1. Three cycle view of design science research (Hevner, 2007) 

 

Den første del af cyklussen (relevans) fokuserer på miljø (kontekst). Den anden er designfeltet 

og den sidste er videns feltet. (Hevner, 2007) 

 

Modellen er relevant da vi ønsker et design, som muligvis kan skabe mere tryghed. Den første 

cyklus fokuserer på miljø og mennesker, som er relevant for vores emne. Den kan også hjælpe 

os med feltarbejde ved Nørrebro, med tryghed hos mennesker i fokus.  

 

Det første felt, Miljø eller kontekst-feltet består af mennesker, tekniske systemer, 

organisatoriske systemer, muligheder eller problemer. I dette projekt tager miljø-feltet 

udgangspunkt i utrygheden på Nørrebro.  
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Figur 2. Egen model (Three cycle view of design science research) 

 

I det anden felt, design-feltet, er designprocessen og evalueringen. 

I videns feltet bruger vi erfaring, videnskabelig teori og metoder, ekspertviden og 

metaartefakter. 

 

Cyklussen fungerer med samarbejde af de tre felter som overfører information til iterations-

processen fra stringens, og relevans-cyklussen, til design cyklussen. Der bliver testet gennem 

flere iterationer, om designet lever op til de krav som vi har stillet fra de to cyklusser (Hevner, 

2007). 

 

I den første cyklus i modellen, kaldet ‘relevance cycle’, bliver artefaktet påvirket, som en 

respons på miljø (Hevner, 2007). Det gør at vi hele tiden sørger for, at projektet forholder sig 

relevant til brugerne af designet. 

 

I den anden ‘rigor cycle’, bliver der her trukket viden fra videns feltet ind i designprocessen. 

Der kan evt. bruges ekspertviden i vores til designproces. Det giver et overblik over hvad der 

er praktisk muligt, i forhold til produktionsmetoder og andet teknisk information. 

 

Der bliver i den anden cyklus, design-cyklussen, løbende evalueret og arbejdet på designet. 

Vi kommer løbende til at kigge på indsamling af empiri fra stringens og relevance cyklusserne, 

som bliver inkluderet i design cyklussen. Da det er en cyklus, bliver der løbende givet viden 

fra alle felter under hver interaktion, hvor erfaring og viden til sidst udformer det endelige 

design (Hevner, 2007) 
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Moodboard 

Metoden moodboard kan bruges som en inspirationstavle, eller til at skabe en stemning som 

kan inspirere ens design. Det er en slags collage af billeder eller materialer/genstande 

”Mood boards are used in design processes to “introduce a certain mood, theme, or consumer 

world”” (Endrissat, Islam and Noppeney, 2016) 

” Mood board helps narrow the array of creative possibilities and align the sub-products while 

opening space for creative autonomy, flexibility, and self-expression”(Endrissat, Islam and 

Noppeney, 2016)  

I vores design proces har vi brugt denne metode til at samle alles ideer til én fælles design 

løsning.  

Storyboard 

Storyboard er en kreativ designmetode, det bruges som en teknik til en visuel repræsentation 

af hvordan det færdige design/produkt skal anvendes, og hvordan det færdige produkt 

kommer til at se ud.  

 

Storyboard er en metode der er hyppigt brugt i filmindustrien, og af mange af de store 

filminstruktører. ”Russeren Sergei Eisenstein lavede helt tilbage i 1920’erne en blanding af 

drejebøger og illustrationer af billedindstillinger ” (Pries-Heje, J, Forelæsning 06.10.2020) 

 

”Walt Disney kunne ikke overskue de mange tegninger til en tegnefilm, så han fandt på at 

hænge dem op som Storyboards på en væg” (Pries-Heje, J, Forelæsning 06.10.2020) 

 

”Alfred Hitchcock, der om nogen er blevet associeret med storyboards. Hitchcock lagde aldrig 

skjul på, at den kunstneriske proces for ham lå inden filmoptagelserne - i arbejdet med 

manuskriptet og storyboardet; selve filmoptagelserne var blot et nødvendigt onde.” (Pries-

Heje, J, Forelæsning 06.10.2020) 

 

Metoden er et design-værktøj der kan bruges når man er i gang med et design, og det kan 

omfatte f.eks. dokumentationen af alle video, lyd, grafik og kontrol-elementer for et 

multimediedesign. (Pries-Heje, J, Forelæsning 06.10.2020)  

 

Storyboardet er brugt i vores design proces, til at skabe en visuel forståelse af vores problem, 

og illustrer hvilken design løsning vi vil ende med. 
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Spørgeskema 

Spørgeskema udkast:  

Til udarbejdelsen af vores spørgeskema har vi forholdt os metodisk ved brug af artiklen; 

Conducting Research on the Internet: Online Survey Design, Development and 

Implementation Guidelines. Den er skrevet af Dorine Andrews, Blair Nonnecke, og Jennifer 

Preece. 

’’Survey design, subject privacy and confidentiality, sampling and subject solicitation, 

distribution methods and response rates and survey piloting are critical methodological 

components that must be addressed to conduct sound online research.’’ 

I artiklen opstilles 6 tekniske krav til en online spørgeskemaundersøgelse, de er som følger; 

1. Spørgeskemaet skal være understøttet af samtlige platforme og browsere. 

2. Det skal ikke være muligt, at en respondent svarer flere gange. 

3. Spørgsmålene skal komme i en logisk eller fleksibel rækkefølge. 

4. Hvis spørgeskemaet er langt (50+ spørgsmål) skal der være mulighed for at gemme 

undervejs. 

5. Spørgeskemaet skal både indsamle kvantificerbare multiple choice svar, samt 

uddybende svar fra respondenten. 

6. Ved færdiggørelsen af spørgeskemaet, skal respondenten mødes med et ’tak for 

hjælpen.’ 

Til udarbejdelsen vil vi anvende disse 6 krav, til at sikre os, at vores spørgeskemas indsamlede 

data er brugbare. 

Udover de 6 tekniske krav, opstilles der også en guideline for at opbygge et trygt, og godt 

forhold mellem respondenter og forskere, de er som følger; 

1. Invitation til at deltage (samtykket) og linket til spørgeskema. 

2. Tilbyd ’gave’ som byttehandel for at deltage, som en undskyldning for ubelejligheden. 

3. Dataet indhentes via hjemmesiden. (Besværet skal være mindst muligt for 

respondenten) 

4. Svar muligheder skal ikke diskriminere. 

5. Anvend ’remailers’, en kryptering af respondentens e-mail, for at sikre anonymitet i e-

mail spørgeskemaer. 
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6. Lad være at ’trolle’ via observationer. 

7. Lad være med at anvende cookies. 

8. Lad være med at anvende links fra personlige hjemmesider. 

9. Tilkendegiv åbenhed om projektet. 

10. Sikre dig privatlivet af respondenterne gennem en tredje part. 

11. Brug respektive domæner. 

12. Anvend kryptering til ekstremt sensitive data. 

13. Anvend hypertext links for lange afklaringer af begreber osv. 

14. Offentliggør udsnits procedure. 

15. Få samtykke af onlinefællesskabers ledere, for enten at modtage mail-lister eller have 

lederne til selv at distribuerer spørgeskemaet inden i onlinefællesskabet. 

16. Publicer resultater, og gør dem tilgængelige for deltagere. 

Vores intention er at udarbejde vores spørgeskema ud for disse guidelines, dog vil det ikke 

være muligt at følge til punkt og prikke, for som de selv argumenterer i teksten; ’’ Guidelines 

do not eliminate the many “trade-off” decisions required in the use of online surveys.’’ 

Kvalitativt interview med foreningen MedBorgerne 
Vi har valgt at anvende Steinar Kvale og Svend Brinkmanns Interview 2009 som vores guide 

til vores kvalitative interview. Bogen er udgivet første gang i 1997 af Steinar Kvale, og udgivet 

igen to gange med Svend Brinkmanns bidrag tilføjet. Vi har anvendt to kapitler fra anden 

udgave. Det er kapitlerne 7. udførelsen af et interview og 15. Den sociale konstruktion af 

validitet. 

 

”Tematisering: Validiteten af en undersøgelse beror på holdbarheden af undersøgelsens 

teoretiske forudsætninger og på logikken i afledningerne fra teori til undersøgelsens 

forskningsspørgsmål.  

 

Design: Validiteten af den producerede viden, er forbundet med designets og de anvendte 

metoders hensigtsmæssighed i forhold til undersøgelsens genstand og formål. Fra et etisk 

perspektiv indebærer et gyldigt forskningsdesign, at det producerer viden, der har positive 

virkninger i forhold til menneskets situation og samtidig minimerer de skadelige konsekvenser.  
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Interview: Her drejer validiteten sig om troværdigheden af interviewpersonens beskrivelser 

og kvaliteten af interviewprocessen, der bør omfatte omhyggelige spørgsmål om betydningen 

af det der siges, og en kontinuerlig kontrol af den indhentede information som en validering 

på stedet. 

 

Transskribering: Spørgsmålet om, hvad der er en gyldig oversættelse fra tale- til skriftsprog, 

er forbundet med valget af sproglig udformning af udskriften. 

 

Analyse: Dette har at gøre med, om de spørgsmål, der stilles til en interviewtekst, er gyldige, 

og om logikken i fortolkningerne er holdbar. 

 

Verificering: Dette indebærer en reflekteret vurdering af, hvilke former for validering der er 

relevante i en bestemt undersøgelse, anvendelsen af de konkrete valideringsprocedurer og 

en afgørelse af, i hvilken social sammenhæng en dialog om validitet bør finde sted. 

 

Rapportering: Dette vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en given rapport giver en gyldig 

beskrivelse af undersøgelsens hovedresultater, og tillige spørgsmålet om, hvilken rolle 

rapportens læsere spiller for valideringen af resultaterne. 

Vi har valgt at anvende nøglepersonsinterviewet fremfor fokusgrupper og gruppeinterviews. 

Da vores informant er helt central for vores forståelse af hvad der er gået forud for 

lobbyarbejdet til budgetnotatet.” (Kvale and Brinkmann, 2009) 
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Colored cognitive mapping 

 

Coloured Cognitive Mapping er blevet opfundet gennem en række teknikker. I 1988 lavede 

Colin Eden en teknik kaldet Cognitive Maps, som dækker over problemerne med en pil som 

forbinder problemerne (Venable, 2014). 10 år efter i 1998 Udvikler både Colin Eden og 

Ackerman, Causal Maps, som er en metode der bruges til at finde årsagen til problemet. Den 

endelige version som kaldes Coloured Cognitive Mapping, blev i 2014 udgivet af Venable og 

er en endelig metode der bruges til at analysere problemer, for at kunne forstå årsagerne til 

problemet, hvilke konsekvenser problemet giver samt at finde en mulig løsning til problemet 

(Venable, 2014).   

 

Det kan vi bruge Colored Cognative Mapping til:  

Vi kan benytte os af Coloured Cognitive Mapping (CCM) til at forstå og sætte os ind i de 

problematikker som vi undersøger i vores projekt, og til at lære hvordan vi kan identificere og 

udvikle et design rettet mod problemet. CCM er nyttigt at bruge da det hjælper os med at få 

fat om problemet, de mulige årsager til problemet og en effektiv løsning til problemet.  

 

 

                                                   Figur 3. Using Colored Cognitive Mapping    (Venable, 2014)  
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Teori 

Tryghed 

Redegørelse for DKR’s definition af utryghed. 

Vores projekt bestræber sig på at mindske utrygheden under højbanen ved Nørrebro Station, 

men hvad forstås der ved utryghed? 

 

Det Kriminalpræventive Råd har i april 2018 udgivet Utryghed som fænomen, som vi vil 

anvende til at forstå utryghed.  

 

Utryghed er den direkte modsætning af tryghed, men de to begreber er meget forskellige i 

deres udtryk. Måden man beskriver tryghed, dækker over to udsagn; ’’det at være rolig og 

afslappet i tillid til, at andre beskytter og tager sig kærligt af én’’ og ’’det at være eller føle sig 

sikker og uden for fare’’. Artiklen lægger især fokus på det sidste aspekt, og det samme vil vi 

gøre. Denne beskrivelse åbner nemlig op for forståelsen af objektiv og subjektiv utryghed, 

hvor at ’’det at være’’ refererer til den objektive utryghed og ’’det at føle’’ refererer til den 

subjektive utryghed. Altså forstås den objektive utryghed som den faktiske risiko for at færdes 

i et område, og den subjektive utryghed forstås som det enkelte individs oplevelse af en 

situation. Ligesom vi alle er forskellige, og anskuer verden med hver vores forståelse, vil den 

subjektive utryghed altså opleves forskelligt fra person til person. 

 

Tryghed er ikke noget man nødvendigvis lægger mærke til i situationen, lidt ligesom fraværet 

af smerte. Hvorimod Utrygheden er mere påtrængende ligesom tilstedeværelsen af smerte. 

Hvor tryghedsoplevelsen er en tilstand af indre ro og er ikke nødvendigvis aktiveret af noget 

specifikt, hvor utrygheden er en følelse af uro og vil næsten altid være aktiveret af noget. Hvad 

dette noget er kan være åbenlyst, men lige så vel diffust og uklart. Derfor kan man med fordel 

opdele utrygheden i tre punkter; Den underliggende utryghed, Den generelle utryghed og Den 

specifikke utryghed.  
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Figur 4. utryghed som fænomen (Scheng, 2018)  

 

’’Specifik utryghed er 

fokuseret og rettet mod et 

konkret objekt eller 

scenarie. Specifik 

utryghed i relation til 

kriminalitet handler om 

utryghed i forhold til 

specifikke former for 

kriminalitet f.eks. 

utryghed for at blive 

udsat for indbrud eller 

voldtægt. ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

(Scheng, 2018) 

’’Generel utryghed er 

betegnelse for den 

utryghed som er rettet 

mod et livsområde. Der 

skelnes her mellem 

utryghed i forhold til det 

nære og det fjerne. I 

forhold til det nære kan 

man f.eks. opleve 

utryghed i forhold til ens 

egen eller families 

alvorlige sygdom, 

arbejdsløshed eller 

personligt svigt, mens det 

fjerne f.eks. hvad angår 

utryghed i forhold til 

kriminalitet, terror, 

samfundsudviklingen eller 

klimaforandringer.’’  

 

’’Underliggende utryghed 

er den mest uspecifikke 

utryghed, og den kan 

betegnes som den 

tryghedsmæssige 

grundstemning. Den er 

betinget af den 

individuelle basale 

tryghed eller 

grundtrygheden som 

dannes i den tidlige 

barndom. Den 

underliggende tryghed er 

relativ stabil, men den 

kan dog påvirkes af 

traumatiske 

begivenheder, såsom at 

blive udsat for særligt 

krænkende kriminalitet.’’ 
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Derudover skelner man også imellem Konkret og Ukonkret utryghed. Når man snakker om 

konkret utryghed refererer man til den forbigående oplevelse, der aktiveres af en 

situationsbestemt oplevelse. Den konkrete utryghed kommer typisk til udtryk som følelsen af 

frygt eller følelsen af at være bange. Hvis du får et chok, er du altså blevet konkret utryg. Alle 

mennesker er udrustet forskelligt, og derfor kan frekvensen af konkret utryghed altså variere 

stærkt fra person til person. 

 

Ukonkret utryghed refererer derimod til en bagvedliggende og mere diffus oplevelse af utryghed. 

Den konkrete utryghed er situationel, hvorimod den ukonkrete er en mere konstant følelse. Den 

vil oftest komme til udtryk som uro, bekymring, ængstelse og angst.  

 

Ud fra Det Kriminalpræventive Råds utryghedsteori kan vi erkende, at den utryghed vores 

projekt forsøger at bekæmpe er en konkret og subjektiv utryghed. (Råd and Scherg, 2018) 

 

Byrum for alle 

De seneste år er der sat rigtig stor fokus på at udvikle byens mange rum. Byerne skal udvikles 

så der er plads til alle, og samtidigt danne sikre og rolige rammer for brugeren, så det bliver et 

attraktivt, og spændende område, som man har lyst til at færdes i. Dog rammer kriminaliteten 

en stor del af storbyerne, men det viser sig at indretning og vedligeholdelse af byrummet, hjælper 

til at mindske kriminaliteten. 

I rapporten fra det kriminalpræventive råd bliver taget udgangspunkt i otte forskellige byrum i 

København, Aarhus, Odense og Aalborg, alle med et omdrejningspunkt på 

kriminalitetsforbyggende indsatser, og erfaringer hos politiet og kommunerne, da disse otte 

byrum nemlig er af høj kriminalitets rate.  

Der bliver taget udgangspunkt i byens liv, og lagt stor fokus på brugerne som er blevet spurgt 

ind til hvordan de anvender byrummet, og hvordan deres oplevelser med det er. Samtidig 

diskuteres en række af de spørgsmål og dilemmaer, man støder på i processen når man skal 

designe et byrum for alle. Desuden diskuteres nogle helt konkrete spørgsmål som; Hvorfor 

opleves nogle byrum som trygge andre som utrygge? Hvor kan folk lide at opholde sig? hvilke 

dilemmaer støder man på i forsøget på at skabe et ”byrum for alle” (Nørgaard and Børresen, 

2007) 
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Statens Byggeforskningsinstitut ved seniorforsker og projektleder Helle Nørgaard, forsker Sølvi 

Karin Børresen og praktikant Pernille Arborg, har alle været med til at bidrage til denne 

undersøgelse. 

Målet for byudviklingen i disse kommuner er at kunne imødekomme de mange brugeres 

forskellige behov. Derfor ønsker de at gøre det fleksibelt, mangfoldigt og multikulturelt, så man 

netop kan imødekomme de forskellige behov og ønsker der måtte være. Byrummet bruges af 

mange forskellige brugere som alle har vidt forskellige ønsker og vidt forskellige måder at 

benytte sig af byrummet. F.eks. benyttes en gågade til at handle og gå hyggelige ture for 

børnefamilier om dagen, men om aftenen bliver det benyttet af unge mennesker til enten fest 

eller til at stå på skateboard. Det offentlige rum bliver benyttet til mange forskellige gøremål og 

disse kan fungere sammen, men dog kan der opstå konflikter eller uoverensstemmelser når 

begge brugergrupper ønsker at benytte sig af byrummet samtidigt. (Nørgaard and Børresen, 

2007) 

De mange forskellige attraktioner i byen som f.eks. forretninger, cafeer, restauranter, 

spillesteder og seværdigheder, gør det attraktivt for mennesker i det aktive og åbne byrum. Det 

er dog svært som byplanlægger at ramme alle brugere og dække alle individers behov. Spørger 

de borgerne, er det generelt ikke i byen de føler sig utrygge. De utrygge steder tager de nemlig 

en rute uden om, fordi utryghed er ikke kun utryghedsskabende aktører, eller bestemte steder, 

det er altså både bygnings inventar, belysningen, tomme områder og hvor stort et overblik 

mennesket har, som kan være med til at skabe utryghed (Nørgaard and Børresen, 2007) 

Bylivet kan opleves som farligt og utrygt for nogle, og derfor bliver bylivet helt undgået blot af 

frygt for hvad er kan ske. Bylivet bliver også undgået på grund af faren for at blive udsat for 

kriminalitet. Dette er vist sig i at utrygheden er bundet sammen med en forestilling om hvad der 

kunne ske, og hvem der er farlige, fremfor konkrete situationer.  

Som byplanlægger er det vigtigt, at man tager stilling til hvilket form for byrum det er man ønsker 

at skabe, og hvilke grupper man ønsker at ramme, samt hvem man kan risikere at overse. 

Derved skabe en kvalitets nedsat oplevelse for netop de brugere. (Nørgaard and Børresen, 

2007) 

Tryghed og utryghed er nemlig ikke det samme hos hvert individ. Dog er det vist at hærværk og 

graffiti skaber utryghed, og at forfald også skaber utryghed, fordi det giver en følelse og 

fornemmelse af at stedet ikke bliver benyttet i det daglige, og dermed at der ikke bliver holdt 

opsyn. 
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Men, som byplanlægger kan det være enormt svært at skabe et trygt byrum for alle. Det er 

nemlig vigtigt at huske på at hvis man ændrer et specifikt byrum som f.eks. parker, og fjerner 

træer og andre tæt beplantede steder, kan man skabe tryghed for nogle, men fjerne andres 

tryghed, og det de brugte som ”frirum”. (Nørgaard and Børresen, 2007) 

I dag i København er der en masse utryghedsskabende aktører, og der foregår både 

Hashhandel, arrangerede hundeslagsmål og folk som står og hænger ud, med en adfærd som 

for nogen kan være utryghedsskabende. Unge er nemlig i dag storforbrugere af det levende og 

åbne byrum, men fordi teknologien i dag har udviklet sig som den har, så har unge mennesker 

i dag så nemt ved at kommunikere med hinanden. Det gør at de nemt flytte sig fra et sted til et 

andet, hvis politiet for et opkald om at de befinder sig et sted om aften med utryghedsskabende 

adfærd. Dette gør det enormt svært at stoppe det og som distrikt lederen siger i nedenstående 

citat, er folk bange for at befærde sig ude om aftenen; ”Folk i området ringer ind og siger, at de 

ikke tør komme der om aftenen både pga. kamphundene og grupper af unge, men også fordi 

folk står og hænger på gadehjørnerne om aftenen pga. hashhandel” (Nørgaard and Børresen, 

2007) 

Fordi der er så mange utryghedsskabende aktører, er hvad der før var offentlige områder ved 

boligbyggerier såsom gårde etc. blevet spæret af, så man undgår det utryghedsskabende. På 

den måde, har man også fjernet noget offentligt rum, fra andre mennesker. En ting der dog er 

bevist som utryghedsskabende, er mangel på lys på mørke gader og stræder. (Nørgaard and 

Børresen, 2007) 

 

Lys spiller en stor faktor inden for tryghed, men lys kan ikke alene fjerne utrygheden, men det 

kan hjælpe den på vej.  Men for byplanlæggere er det rigtig svært at finde den helt rigtige løsning 

på utryghed i byrummet. For skal de lave åbne eller lukkede rum? Begge dele har nemlig hver 

deres faktor for utryghed. I de helt åbne rum vil der være mange mennesker som benytter sig af 

det, og det vil sige at der vil være rigtig mange mennesker på et sted, som kan være med til at 

skabe utryghed hos nogle. I de lukkede rum kan følelsen af ikke at have en flugt vej skabe 

utryghed hos andre. Et skifte inden for et byrum kan også skabe utryghed hos nogle, fordi skal 

byrummet tilpasses så det tilegner sig alle, skal både forbruget og forbrugeren skifte. Der er 

mange forskellige måder at skabe tryghed og fjerne utrygheden, dog skal man huske på at igen 

så er tryghed måske ikke det samme for en person som det er for en anden. Byplanlæggere 

skal altså i samarbejde med en masse forskellige mennesker, samt borgerne selv, forholde sig 

til de mange dilemmaer man støder på undervejs. (Nørgaard and Børresen, 2007) 
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Lys 

HSV farveteori 

I dette afsnit vil vi komme ind på hvad lys er, lysets indvirkning på atmosfære og stemning, og 

vi kommer kort ind på Københavns Belysningsmasterplan. Vores mål med rapporten er at give 

et bud på hvilken lys sætning der potentielt vil øge trygheden under højbanen ved Nørrebro 

station, derfor må vi forstå hvad lys er.  

Lys kan både være fotoner og bølger, dette er et stort fysikemne vi ikke vil gå meget mere i 

dybden med, dog er vi tvunget til at forholde os en smule til det da LED-lamper er afhængige 

af lys som fotoner, og menneskets opfattelse af lys er afhængig af lys som bølger. 

 

Det meste lys vi ser er hvidt og kommer fra solen. Det hvide lys er en blanding af alle de 

bølgelængder af lys der er synlige for det menneskelige øje, specifikt er det lys med 

bølgelængder mellem 380 nm (nanometer) og 760 nm. (Lysets spektrum, no date) 

 

Figur 5. Bølgelængder (Lysets spektrum, no date)  
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I den lave ende af spektret starter den violette farve med en bølgelængde på 380 nm, nuancer 

af violette fortsætter til bølgelængden bliver 450 nm og hvad vi kalder blå starter. Efter blå 

kommer farven cyan omkring 500 nm, kort efterfulgt af grøn ved bølgelængden 530 nm. Efter 

grøn kommer gul ved bølgelængden 580 nm efterfulgt af orange ved 620 nm og rød ved 700 

nm. (Color - Wikipedia, no date) 

 

Jo lavere bølgelængden er des højere er frekvensen. Jo højere frekvens des højere er den 

påkrævede energimængde. 

 

Disse farver vil man normalt referere til som fysiske farver, det er dog ikke hele sandheden om 

farver. Der er også det vi kalder de biologiske farver, rød, grøn og blå. Grunden til at vi kalder 

dem biologiske farver er at de er de eneste farver vi har receptorer for i vores nethinde. Vi har 

dog også receptorer for at se i mørket, hvor farver vil være fraværende. (Ibraheem et al., 2012) 

 

Hvordan kan det så være jeg kan se farven gul? spørger du nok dig selv. Hvis en gul lysbølge 

rammer din nethinde med 580 nm, er det tæt nok på bølgelængden af rød og grøn til at begge 

receptorer aktiveres. Der sendes da et signal til din hjerne som forstår at det er farven gul. Hvis 

to lysbølger på henholdsvis 700 nm og 530 nm rammer din nethinde, altså rødt og grønt lys, vil 

begge receptorer aktiveres og sende signal til din hjerne som vil forstå farven som gul.  

 

Det er pga. af dette biologiske fænomen vi mener at den følgende figur 6. er brugbar for vores 

projekt; 

 

Figur 6. Biologiske farver (Lysets spektrum, no date) 
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Der er dog et aspekt af farver som denne model ikke beskriver, helt præcist er det 

farvemætning og farveværdi. Som er det vi kan se med de receptorer der ikke ser farverne 

med mørkets niveau. (Ibraheem et al., 2012) 

 

 

Figur 7. HSV farveteori visualiseret (Ibraheem et al., 2012) 

 

Når man kigger på figur 7. ovenfor, er det vigtigt at forstå at ’saturation’ er lig med 

farvemætning, og at ’value’ er lig med farveværdi. Så hvis man har en lav farvemætning, 

forsvinder farven, og hvis man samtidig har en lav farveværdi, vil farven fremstå sort. Derimod 

hvis du har en høj farveværdi og lav farvemætning vil farven fremstå hvid.  

 

Det er altså i samspillet mellem farvenuance, farveværdi og farvemætning vi kan 

sammensætte det lys vi mener vil påvirke utrygheden i en positiv retning. (Ibraheem et al., 

2012)  

Der er dog flere parametre vi må have in mente til udarbejdelsen af vores design. Der findes 

nemlig en Belysningsmasterplan for Københavnskommune, Belysningsmasterplanen er 

udarbejdet af Citelum i samarbejde med UiWE kulturdesignbureau for Københavnskommune.  

I denne rapport fremgår der nemlig nogle præmisser for hvordan offentlig gadebelysning skal 

være. Disse præmisser er som følger; 
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1. Gadebelysningen rundt om højbanen og vores design vil være Armatur Thor Gm med 

Opal Kuppel, de vil være monteret i ca. 8 meters højde med en farvetemperatur på 

4000K. 

2. Helhedsplanen foreslår at alt lys udskiftes til et afstemt hvidt lys, med en 

farvetemperatur imellem 2800K og 4000K 

3. Nørrebrostation beskrives konkret som ’’Skummelt området under jernbanebroen, 

generel utryghed omkring stationen, området kræver særlig belysning’’ de definerer 

den særlige belysnings ønskede effekt som at det skal skabe både en tryg og levende 

by. 

4. LED-lamper anbefales stærkt, for at formindske energiforbruget. 

(Belysningsmasterplan for København, 2014) 

Lumen, er lys strømmen, og angiver hvor meget lysudbytte lyset giver, altså hvor stor en 

mængde lys en lyskilde kan udstråle i alle retninger. Jo højere effektivitet, altså lysudbytte, jo 

mere lys vil man kunne opnå. Lumen forkortes lm (Belysningsstrategi for Frederiksberg 

Kommune, 2017) 

 

Lux, er belysningsstyrken, og afgøre hvor meget lys der vil ramme et givet område eller overflade 

pr. kvadratmeter. Lux forkortes lx (Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune, 2017) 

Kelvin, er det farveudbytte man vil få, jo højere Kelvin jo mere hvidt lys, og omvendt jo lavere 

Kelvin jo mere gulligt lys. Kelvin forkortes K (Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune, 

2017) 

 

I Københavns kommune, skal de mange gadelamper bidrage til en øget sikkerhed, tryghed og 

komfort, og I 2014, starter Københavns kommune, på en udskiftning af gadelamperne, til nye 

miljøvenlige og energisparende LED-teknologier. Dette resulterede i en udskiftning på i alt 

18.814 gadelamper i maj 2017(København halverer CO2-udledning fra gadebelysning, 2017)  

 

Lamperne i København er blevet nøje udvalgt i forhold til skarphed og farven på lyset. I 

Københavnskommunes Belysningsmasterplan, er lyset blevet udvalgt i forhold til forskellige 

formål. F.eks. skal belysningen, for fodgængere være klart og lyst, på denne måde vil trygheden 

kunne øges, da det vil blive nemmere for fodgængere at have et overblik over andre forbi 

passerende og deres omgivelser. Amarturene skal desuden være pæne og vedligeholdt, som 



Dato: 21-12-20  Roskilde Universitet  Projektgr.nr. V2024788636 

Side 24 af 55 

vil sende et signal om at området bliver benyttet og holdt øje med, og derfor også vil kunne 

bidrage til at øge trygheden i aften og nattetimerne (Belysningsmasterplan for København, 2014) 

 

Lysets indvirkning på atmosfære og stemning 
 

Lys kan spille en kraftig rolle når det kommer til oplevelsen af et rum, og kan her have indflydelse 

på ikke kun et menneskes forhold til genstande, farver og rummet, men også forholdet mellem 

flere mennesker i rummet internt. Det kan bruges til at kommunikere med hvis man vil opnå en 

bestemt hensigt, men som så meget andet er det vigtigt her at tage forhold for modtager, lokation 

og scenarie for at opnå den kommunikation. 

  

“by way of three case studies it is argued 

that light may be used as a tool for exercising social intimacy and inclusion, 

of shaping moral spaces and hospitality, and orchestrating movement, while 

working as a metaphor as well as a material agent in these social negotiations.”  

(Bille and Sørensen, 2007) 

 

Lys kan altså ikke kun bruges til at danne en atmosfære i forhold til hvordan du ser et rum, men 

også hvad du føler om det. Derfor har lyset især gennem det seneste århundrede tilpasset sig 

mennesket. Det er gået fra at det har været klarheden der er blevet mest værdsat, til at det også 

skal kunne opnå en masse andre effekter og mål. Denne tilpasning kan eksempelvis ses med 

gadelamper, hvor meget klart lys nu i lavere grad anses som attraktivt, og måske endda helt 

upoetisk at se på. Derfor er gadebelysning nu ofte ude af synsvidde, således lamperne belyser 

gaden oppefra og ned ligesom månen. Det originale behov for kraftigt lys fylder ikke længere 

det hele, og vi er kommet til et punkt hvor der er mere behov for eksempelvis skygger, og mere 

”poetisk” belysning. Gadebelysning er som så mange andre lysemner, gået fra kvantitet til 

kvalitet grundet blandt andet et kulturelt og meget menneskeligt behov, men også som resultat 

af ny teknologisk udvikling. (Bille and Sørensen, 2007) 

 

På tværs af mange kulturer har det hvide klarer lys en positiv symbolik for ting såsom viden, 

renhed, religion, visdom, klarhed og åbenbaring. I en vestlig kontekst bliver hvid dag dog ofte 

set som en neutral farve som eksempelvis bliver brugt til når man skal sælge ejendomme. Den 

hvide farve manipulerer ikke blot størrelsen af rummet, men kommunikere også den sociale 

værdi "neutralitet." Ultraviolet lys bliver i vesten og andre steder benyttet på offentlige toiletter i 
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mange større byer, for at gøre det svært for stofmisbrugere at finde blodårer. (Bille and 

Sørensen, 2007) 

 

Steder som er i en moderniseringsproces, eksempelvis som Sovjetunionen engang var, 

fungerede klarer elpærer også som et symbol for fremgang og modernisering. Så farver og lys 

har naturligvis en betydning og effekt, men disse er i høj grad linket til den situation som de 

optræder i. Den måde folk forstår og oplever lys er også formet af specifikke kulturelle former, 

og sammenkoblingen mellem sanser kan variere på bevidste og ubevidste måder. På den ene 

eller anden måde bliver det brugt i det sociale liv til at reflektere forståelse af identitet, kulturarv 

og moralitet. (Bille and Sørensen, 2007) 

 

For fuldstændigt at forstå det sociale liv i forhold til lys, er det vigtigt at tage underemner som 

skygge, klarhed og farve i betragtning. Man kan se mange steder hvordan lys bliver brugt på 

bestemte måder, for at opnå æstetiske mål, eller fremmanipulere handlinger eller atmosfære. 

Målet kan være at definere sensationer af eksempelvis intimitet, og skabe en atmosfære hvorved 

sociale forhold bliver skabt eller manifesteret. Et aspekt der ligeledes går igen overalt i verden 

er afdæmpet eller levende belysning i form af stearinlys, som kan fremme en intim atmosfære 

der især bliver benyttet på restauranter, hvor man mange steder har valgt at gå tilbage til det. 

(Bille and Sørensen, 2007) 

 

Når folk oplever forskellige aspekter af lys afsløre det deres forskellige oplevelser af verden. 

Bestemte former for lys har en direkte effekt på psykologien i vores liv, såsom i norden hvor 

”naturligt” lys bliver brugt i mange hjem og på arbejdspladser, for blandt andet at bekæmpe 

vinterdepression grundet det manglende naturlige sollys. (Bille and Sørensen, 2007) 

 

I Danmark bliver der i høj grad også lagt mærke til det hyggelige ved levende lys. Denne 

opfattelse af hygge er speciel da den opstår ved omstændigheder, men også lige så meget ved 

enigheden om hyggelig stemning. Den afhænger af menneskets mulighed og intentioner om at 

opnå hygge. Derfor kan afdæmpet og naturligt-lignende belysning her hurtigt forbundet blive 

forbundet med netop hygge i en dansk sammenhæng. (Bille and Sørensen, 2007) 

 

I nogle arabiske kulturer bliver et komplet oplyst rum dog forbundet med hjemlighed, hvor man 

her ikke i lige så høj grad er tiltrukket af skygger, men fortrækker kraftig belysning fra en enkelt 

kilde i loftet, hvor man kan se det meste af rummet. Denne kilde er også gerne fluorescerende. 
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I en nordlig sammenhæng vil man måske i stedet fortrække et par stearinlys, for at fremme en 

følelse af hjemlighed. Klarheden af et rum kommer i en arabisk kultur fra tanken om at vise 

gæstfrihed og åbenhed, men også i forlængelse af religion, hvor det i islam kan være en dyd at 

have åbne og simple rum, for ikke at vække jalousi hos gæster. Derudover tilføjer man i nogle 

arabiske kulturer også en lys blå farve i bunden af væggen, for at holde ”ondskaben” væk. (Bille 

and Sørensen, 2007) 

 

Så oplevelsen og det sociale svar på belysning kan variere, men der kan opnås en vis grad af 

enighed om en atmosfære ved hjælp af social forhandling. Altså mennesker bliver enige om 

hvad noget symboliserer som eksempelvis hygge, og så vil det også være den atmosfære der 

vil opstå i et rum. Det viser at udover lyd og dufte som naturligvis er med til at skabe en 

atmosfære, så kan lys også bidrage betydeligt. Den spiller en aktiv rolle i alle kulturer, og er en 

aktiv komponent i det sociale liv. (Bille and Sørensen, 2007) 

  

Analyse af empiri 

I det analytiske afsnit vil vi behandle vores sekundære empiri fra Københavnskommunes 

Tryghedsundersøgelse. Vi vil se på deres løsningsforslag, kriminaliteten i området, og deres 

spørgeskemaundersøgelse. Afsluttende vil vi analysere vores primære empiri fra vores online 

spørgeskema og vores interview med Andreas Lloyd medstifter af Foreningen Medborgerne. 

Sekundær analyse 

Københavnskommunes Tryghedsundersøgelse 

Københavnskommune har udgivet d. 12. rapport om udviklingen i københavnernes tryghed, og 

denne gang er den udkommet under nedlukningen af Danmark på grund af Corona pandemien, 

som de skriver er en helt ekstraordinær situation som måske har givet anledning til en vis form 

for utryghed, men at der dog ikke kan afspejle sig i Tryghedsundersøgelsen, fordi størstedelen 

af den data er blevet indsamlet før den danske regering besluttede sig for at nedlukke Danmark. 

Frank Jensen som var Københavns borgmester da Tryghedsundersøgelsen blev udgivet, 

fortæller at der er store glæder over 2020´s Tryghedsundersøgelse. Københavns 

Tryghedsundersøgelse ligger nemlig på 9% som sidste år, og det viste sig at utrygheden i aften- 

og nattetimerne er målt som det laveste, siden målingerne af trygheden begyndte i 2009, som 

på det tidspunkt var på 15%.  
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Kriminaliteten er desuden også faldet i forhold til københavnere der udsættes for kriminalitet 

såsom, gaderøveri, indbrud, lommetyveri og vold. Antallet af anmeldelser er faldet og ligger i 

2020 på 56 anmeldelser pr 1000 indbyggere, som også er det laveste der er målt siden 2009. 

Københavns Kommune har siden 2009 fulgt borgerne i kommunes oplevelse af tryghed. De har 

siden 2016 fået Epinion til at være med inde over opgaven. De laver i samarbejde hvert år en 

Tryghedsundersøgelse, hvor de ser nærmere på trygheden i nabolaget i aften- og nattetimerne. 

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020). De årlige rapporter bliver brugt til at 

udvikle tryghedsniveauet i bydele i København.  

Vi har valgt at se lidt nærmere på tryghedsundersøgelsens resultater af Bispebjerg og Ydre 

Nørrebro, da Nørrebro station ligger mellem de to bydele. 

For os er det interessant at se hvordan, at de to bydele ligger på en delt anden plads over de 

mest utrygge bydele i aften- og nattetimerne, med henholdsvis 22% hver. Det kunne man nemt 

tro skyldtes kriminalitetsniveauet, men hvis man tager et kig på figur 8.;   

 

Figur 8. oversigt over borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, fordelt på bydele 

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 
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Vil man se, at der ikke er en entydig overensstemmelse mellem kriminalitetsniveauer og 

utryghedsprocenten i aften- og nattetimerne. Hvis der var en direkte korrelation mellem disse to 

faktorer, ville Indre by og Vesterbro klart toppe målingerne på utryghed i aften- og nattetimerne, 

derimod er det faktisk de bydele med lavest målt utryghed i aften- og nattetimerne med 10%. 

Hvis vi anskuer denne data med Det Kriminalpræventive Råds briller, vil vi altså kunne definere 

den undersøgte utryghed som subjektiv utryghed. Hvis man ville have et blik på den objektive 

utryghed, skal man ikke kigge længere end til kriminalitetsraterne, da man ud for dem kan regne 

den faktiske chance for at blive udsat for given kriminalitet. 

Tryghedsundersøgelsen 

I selve rapporten fokusere de på 3 forklaringstyper, den individuelle som er borgerne selv, til det 

nære nabolag og til bydelen borgeren bor i. Nedenfor er en tabel som opsummerer resultaterne 

af rapporten. De lodrette søjler viser de 3 forklaringer og de vandrette om dataet fra 

Tryghedsundersøgelsen fra 2020, hvor konklusionen skal være om utrygheden gælder 

nabolaget eller utryghed i aften- og nattetimerne. (Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

Figur 9. opsummering af Tryghedsundersøgelsen (Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

”Hvide felter angiver, at der ikke kan findes en sammenhæng mellem den pågældende variabel 

og tryghed. Grå felter angiver, at den pågældende sammenhæng ikke er mulig at teste med det 

nuværende datagrundlag.” (Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 
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I tabellen kan vi se at der er positive sammenhæng og der er negative sammenhæng. Vi kan se 

at der f.eks. er en positiv sammenhæng mellem kvinder og utryghed. Det vil sige at kvinder er 

mere utrygge end mænd. Den viser også at der er en negativ sammenhæng mellem tilliden til 

myndighederne og utryghed, så derfor kan vi afvise det som en årsag til utryghed.  

Den individuelle utryghed 

Ud fra Tryghedsundersøgelsen fra 2020 kan vi se at den individuelle utryghed er mindst blandt 

de unge under 30, og dem over 65, og at utrygheden er størst blandt borgerne mellem 30 og 65 

år. I dataet fra undersøgelsen kan vi se at der fra 2009 til 2020 har været større utryghed blandt 

kvinder end der har ved mænd. Dataet alene fra 2020, viser at der ikke er forskelle mellem de 

to grupper, men hvis man kigger på resultaterne af utrygheden i aften- og nattetimerne, er 

utrygheden 6% større hos kvinder end hos mænd, hvilket er en betydelig forskel. 

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 

Tryghedsundersøgelsen viser at det førhen var personer uden dansk statsborgerskab der var 

utrygge, hvilket i undersøgelsen fra 2020 viser sig at have vendt sig, så det på nuværende 

tidspunkt er danske statsborgere der føler sig mest utrygge. Udover det viser undersøgelsen at 

utrygheden tidligere har været størst blandt folk der er ledige end folk i arbejde, hvor vi kan se 

at det også har ændret sig, og ikke har en stor betydning for utryghed i dag.  

Vi kan se at der er en sammenhæng mellem borgere der bor sammen med en eller flere voksne, 

har mindre sandsynlighed for at være utryg i sit nabolag. Samtidig med at undersøgelsen viser 

at københavnere der bor med børn, har større sandsynlighed for at være utrygge i deres 

nabolag.  

Undersøgelsen viser at der er en sammenhæng mellem tilliden til naboer og myndigheder. Så 

personer med tillid til naboer og myndigheder, generelt er mest trygge også i aften- og i 

nattetimerne. Det viser at borgere som oplever en god atmosfære og et godt nabolag at vokse 

op i, er mere trygge. ”Når vi alene ser på trygheden i aften- og nattetimerne, finder vi, at borgere, 

der oplever, at deres nabolag er præget af skrald, graffiti og grimme facader, også har større 

sandsynlighed for at være utrygge.” (Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 

Dataet fra Tryghedsundersøgelsen viser også at utrygheden er mindre blandt borgere der bor i 

nabolag med tilstrækkelig gadebelysning.   
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Utrygheden i det nære nabolag 

I Tryghedsundersøgelsen fra 2020 kan vi se at der ikke er en sammenhæng mellem utryghed 

og højt indkomstniveau i nabolaget. Tidligere har undersøgelserne vist at borgere der bor i at 

nabolag med høj indkomst har mindre sandsynlighed for at være utrygge ”Dette peger på, den 

økonomiske situation for borgerne omkring én er mere væsentlig for ens tryghed end ens egen 

økonomiske situation.” (Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 

Vi kan se at hvis der er en større del af mennesker med offentligforsørgelse i nabolaget, er der 

en større sandsynlighed for utryghed. Så hvis man bor i et nabolag med stor ledighed, er der 

højere sandsynlighed for utryghed, men undersøgelsen viste også at borgere i et nabolag hvor 

den største andel af borgere kun har grundskoleuddannelse som det højeste, har lavere 

sandsynlighed for at være utrygge. Undersøgelsen viser også at der ikke er sammenhæng 

mellem gennemsnitsaldre, andel af kvinder og af ikke-vestlige indvandrere i et nabolag ikke har 

en betydning for utrygheden. 

Kriminalitet  

Antal af indbrud og butiksrøverier har en sammenhæng med utryghed. Borgere der bor i 

områder med mange indbrud og røverier har større sandsynlighed for at være utrygge, end 

borgere der bor i områder med lavt niveau af de to kriminalitetsformer. (Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

Sammenhængen mellem utryghed og andre kriminalitetsformer (gaderøverier, lommetyverier, 

tyveri af køretøj og vold) er næsten ikke eksisterende. Sammenhængen kan være fordi 

kriminalitetsraten og utrygheden i København har været faldene i den undersøgte periode 

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020). 

Kriminalitetsrater har en stor betydning for utryghed. En borger der bor i et nabolag, har ikke 

nødvendigvis selv oplevet kriminalitet på eget krop, men der er en stor mulighed for at borgere 

i bydele med høje kriminalitetsrater oplever det på andre måder. Den kan blandt andet være 

med at overvære kriminalitet, eller fordi der er større mediedækning i byområder med høj 

kriminalitetsrate. Det kan være en af forklaringerne på utrygheden i de områder. 
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Figur 10. uddannelse som potentiel bydelsforklaring(Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

Figur 10, som vi har fra Tryghedsundersøgelsen, giver et indblik i at utrygheden er høj i de 

bydele omkring Nørrebro Station (ydre Nørrebro og Bispebjerg), og undersøgelsen fortæller at 

det kan have en sammenhæng til uddannelsesniveauet hos borgere i området. Det kan også 

have en sammenhæng med at medierne ofte giver bydele som Nørrebro med mange ledige, et 

dårligere omdømme end bydele med mange i arbejde og høj indkomst. Det kan give borgere 

der orienterer sig efter omdømme, en dårlig oplevelse af Nørrebro. 

Befolkningssammensætningen kan ud fra figur 10 tilskrives som en part i utryghedsniveauet 

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 
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Bispebjerg 

Den andel af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2020 større end gennemsnittet for hele 

København, som er på 9%. Dog viser undersøgelsen at der er et fald af utrygge om aftenen og 

nattetimer fra 2009 på 30% til 2020 på 22%.  

Mange er godt klar over hvor, hvorfor og hvornår de føler sig utrygge. 30% har nemlig anslået 

at der er sket noget specifikt i det tidligere år, som har påvirket til at de tænker mere over hvor 

og hvornår de færdes i København. (Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse, 2020) 

Figur 11. Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år (Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

Figur 11. viser de særligt utryghedsskabende begivenheder der har været det seneste år. 

Bandekonflikter som blandt andet ligger til grund for utrygheden holder den højeste procent på 

30%, hvor efter personlige oplevelser ligger på 21%, og til sidst ligger hændelser i 

lokalområdet på 13%  
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Figur 12. Københavnernes bekymring for kriminalitet (Tryghedsundersøgelsen 

Københavnskommune, 2020) 

Kriminaliteten er af betydning for utrygheden for borgere bosat i Bispebjerg. I 

Tryghedsundersøgelsen er de nemlig blevet spurgt ind til hvilke kriminalitetstyper det er de er 

bekymrede for at blive udsat for. 

Figuren viser de forskellige kriminalitetstyper københavnere på Bispebjerg er blevet spurgt ind 

til. 

Cykeltyverier ligger øverst på hele 57% efterfulgt af støjgener fra naboer på 57% og ballade på 

gaden på 50%.  

(Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 2020) 

Ydre Nørrebro 

Det viser sig i Tryghedsundersøgelsen at borgerens utryghed på Ydre Nørrebro er faldet fra 

2009 på 22% til 13% i 2020. Siden sidste år, er der også sket et fald på to procentpoint.  

Gennemsnittet for utrygheden for hele byen, er lavere end utrygheden på Ydre Nørrebro.  

Der er sket et fald i utrygheden i aften og nattetimerne som er faldet fra 2009 på 37% til 2020 

på 22%. Her er gennemsnittet også lavere for hele København end på Ydre Nørrebro.  

27% har svaret på om der er sket noget i det forrige år som bidrager til at de tænker mere over 

hvor og hvornår de færdes rundt i byen. Her tager bandekonflikter og skyderier også første 
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pladsen med 30%, efterfulgt af hændelser i lokalområdet på 14% og kriminelle hændelser 

generelt på 11% 

Nedenstående figur 13. viser de hændelser som borgerne på Ydre Nørrebro selv anviser at de 

er blevet udsat for;  

Figur 13. Volds hændelser Ydre Nørrebro (Tryghedsundersøgelsen Københavnskommune, 

2020) 

Her kan vi se at graffiti ligger på 68% anden hensynsløs kørsel på 64% og hensynsløs 

knallertkørsel på 45%. 

På Ydre Nørrebro er borgerne også helt klar over hvor det er de føler sig allermest utrygge. 51% 

har nemlig svaret på hvor de føler sig mest utrygge når de færdes udenfor.  

Her tager grønne områder, parker og legepladser første pladsen med 26% efterfulgt af stier på 

18% og stationer og stoppesteder på 17% 
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Primær  
 

Spørgeskemaundersøgelse  

Spørgeskemaet (bilag 1) er lavet ud fra de tekniske krav og guidelines fra artiklen, Conducting 

Research on the Internet: Online Survey Design, Development and Implementation Guidelines, 

som beskrevet i metodeafsnittet. Det er blevet oprettet i google drev, og delt ud på Facebook 

herunder følgende grupper: HumtekA 2020, Det Sker i Nordvest og Nørrebro Skateboard Union. 

Formålet med undersøgelsen er at få data som kan fortælle os om brugernes oplevelse af den 

subjektive tryghed under passagen.  

Det starter med at spørge om navn, alder, køn og beskæftigelse for at hjælpe os til at forstå 

demografien af dem som har svaret, og derved sikre os at den bred nok. Dog har vi valgt at 

fornavn skal være valgfrit, da det ikke er essentielt, og på grund af ønsket om at deltagerne har 

følt sig så anonyme som muligt, samtidigt med at vi får nogenlunde indblik i hvem der har svaret. 

Herefter bliver der spurgt ind til deres forhold til passagerne, og slutter af med deres uddybende 

holdninger til trygheden der, og hvad de syntes burde være anderledes. I udførelsen af 

spørgeskemaet har vi altså ikke endnu begrænset os, men spørger omkring til samtlige 

passagerne under højbanen ved Nørrebro Station. Sidste spørgsmål er meget konkret med 

hensigt på at undersøge om deltagerne har en generel holdning til tryghed og farve, som 

eventuelt skal tages med til vurdering i designet.   

 

Ud fra 94 besvarelser har vi fået følgende svarfordelinger: 

 

 

Figur. 14 cirkeldiagram (alder og køn), fra eget spørgeskema 
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Figur. 15 cirkeldiagram (bopæl), eget spørgeskema 

 

Figur 16. søjlediagram (tryghed i dagtimer), eget spørgeskema 

 

Figur 17. søjlediagram (tryghed i nattetimerne), eget spørgeskema 
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Besvarelserne kommer fra en rimelig bred vifte, og fordeling af forskellige borgergrupper som 

indbefatter både studerende, ledige, selvstændige, arbejdstagere af varierende 

uddannelseslængde. Som set i Figur 14 er køn og aldersfordelingen også rimelig, dog mangler 

der repræsentation fra ældre borgere. Desuden er det svært at sige om repræsentationen fra 

Københavns nordvest-område er højere da der var en mulighed til at skrive hvilket som helst 

svar i forhold til hvor vedkommende kom fra i spørgeskemaet. Således er der muligvis nogle der 

har nøjes med at skrive ”København” selv hvis de bor i området tæt på stationen.  

 

Om deres umiddelbare forhold til passagerne svarede 7 respondenter positivt og beskrev den 

som: urban (forstadsagtig), autentisk og livlig, og 10 respondenter havde intet forhold til dem. 

De resterende 74 svar er mere eller mindre negative svar med en lang række beklagelser. Her 

går beskrivelser som skummel, mørk og nedslidt særligt igen. Derudover bliver der også flere 

gange klaget over affald, piratloppemarkedet og stofsalg. Især emner som mistænkelige 

personer og manglende belysning er i høj grad hvad der får respondenter til at føle sig utrygge. 

I forhold til hvad de syntes kunne forbedres er de primære gengangere forskønnelse og 

oplysning af området, samt fjernelse af piratloppemarkedet. 

 

I sidste spørgsmål omkring farve går grøn igen 29 gange, gul 19, blå 17 og rød 16, som de mest 

populære farver. Dog bliver nogle af disse farver nævnt af samme respondent, og der kommer 

derudover mange andre bud som lilla, orange, brun osv. Flere respondenter nævner også, at 

med hensyn til passagerne vil farve ikke betyde noget i forhold til følelsen af tryghed.  

Alt i alt viser undersøgelsen os at der i de mørke timer er en betydelig andel af respondenterne 

der føler sig utrygge i passagerne under højbanen ved Nørrebro station. Det skyldes især 

manglende belysning, ringe vedligeholdelse af området samt mistænkelige personer og grupper 

som gør ophold der. Ønsket fra utrygge brugere handler primært om mere belysning, fjernelse 

af mistænkelige personer og piratloppemarket, samt generel forskønnelse af området.  
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Interview 

Tematisering: Emne - kampagnen #MinNørrebroStation 

Vi vil ved hjælp af nedenstående spørgsmål, prøve at få et bedre indblik i hvem medborgerne 

er, hvad der definerer grundlaget for kampagnen #MinNørrebroStation, samt få en forståelse for 

hvad budgetnotatet er. 

1. Finde ud af hvem Medborgerne er. 

2. Definere grundlaget for kampagnen. Hvordan ser de problemet? Især tryghed. 

3. Verificere dataene 

4. At forstå afgrænsningerne i Budgetnotatet. 

 

Design: 

Vi vil starte med at introducere os selv og projektet som vi er i gang med, dernæst vil der føres 

en samtale hvor interviewer Gustav har fået fri hænder til at interviewe Andreas Lloyd, men 

komme ind omkring nedenstående spørgsmål; 

1. Hvad er Medborgerne? 

2. Hvad er din rolle i foreningen Medborgerne? 

3. Kan du fortælle os om kampagnen #MinNørrebroStation? 

4. Hvilke kilder har i anvendt, og hvilke tanker har i haft? 

5. Kan du fortælle os om Budgetnotatet? 

6. Er der nogle afgrænsninger i forhold til lys? 

7. Hvad repræsentere de 1400 underskrifter der er indsamlet? 

Interview: 

Interviewet er foretaget over Google-meet d. 2. december kl. 12:30. 

Vi ville oprindeligt have haft et Walk and Talk møde, hvor vi kunne gå rundt i byen og snakke og 

måske have chancen for, at Andreas Lloyd, ville kunne have vist og peget på ting rundt omkring 

på stationen. Dette var dog ikke muligt grundet Corona. 
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Hvis ikke Andreas Lloyd havde været interesseret i at snakke med os, havde Gitte Skotby-young 

Ballenstedt sagt ja til at ville hjælpe os, da det var hende som sendte os mod Andreas Lloyd i 

første omgang. 

Vi prøvede efter interviewet med Andreas Lloyd, at få kontakt til Amy Hill fra kulturhuset, da 

Andreas Lloyd nævnte hende under interviewet og sagde hun kunne være interessant at snakke 

med, vi kunne dog ikke få kontakt til hende. 

 

4. Transskribering:  

Transskriberingen kan findes i (bilag 2) 

 

5. Analyse:  

Da dette interview primært handler om simpel indsamling af baggrundsviden for projektet har vi 

gjort brug af menings-kondensering i forhold til at gennemgå konteksten for hvad den 

interviewede fortæller for at sikre os at vi er indforståede med meningen. Han nævner at de har 

snakket om varmt og indbydende lys og her mener Andreas dæmpet lys sætning med mindre 

klare farver.  

 

“Ja, altså vi har snakket om sådan varmt og indbydende lys, netop noget der invitere til ophold 

og stemningsskabende på den måde.”  (Andreas Lloyd, 2020, Interview med Gustav) 

 

Herudover får vi svar på hvad de 1400 underskrifter til projektet repræsenter, nemlig borgere 

der enten har fundet eller blevet refereret til denne på Medborgernes hjemmeside. Vi får at vide 

at bagpassagen oprindeligt var lukket i denne sammenhæng, og derfor ikke har været tænkt 

med i forslaget i første omgang. Dernæst lærer vi at det hele begyndte med en samtale om 

eventuelle problemer hos borgerne hvor et af emnerne her har været tryghed, og at der var 

mange der var utilfredse med stationens tilstand. Dernæst fortæller Andreas at Bane Danmark 

har ansvaret for selve Højbanen og til sidst at Teknik og Miljø er afsendere af budgetnotatet til 

forvaltningen.   

  

6. Verificering:  

Vi kan med sikkerhed konstatere at Andreas har været involveret i projektet i begyndelsen, og 

på trods af ikke længere at være et aktivt medlem af foreningen, stadig er en fin repræsentant 

til at forklare hvad deres hensigt og mål for området har været. På trods af hans manglende 
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involvering i dag, kan vi ud fra budgetnotat og hvad vi har læst os frem til i Medborgernes 

udgivelser om projektet, konkludere at hensigten og målet ikke har flyttet sig fra hvad Andreas 

fortæller os. Dermed har vi nået vores primære mål med interviewet, på trods af den manglende 

Walk and Talk til gensidig visualisering af vores forestillinger og tanker om selve lysopstillingen. 

(Se bilag 2, side 2, transskribering) 

 

7. Rapportering:  

Vores interview har resulteret i bekræftelse af vores baggrundsviden vi havde i forvejen for 

projektet samt hensigten med dette. Vi har derudover tilegnet os ny viden i form af oprindelse af 

budgetnotatet, samt flere detaljer om oprindelsen af Medborgerne og projektet. 

 

Delkonklusion 
 

Vi kan ud fra Tryghedsundersøgelsen, se at utrygheden ikke er et stigende problem i 

Københavns kommune. Vi kan også se, at der ikke er en konkret sammenhæng mellem 

kriminalitet og utryghed på Nørrebro station, derfor kan vi konkludere at det ikke er den objektive 

utryghed der fylder i tryghedsmålingen men den subjektive og derfor også den vi vil forsøge at 

tage kampen op med. Det er derfor ikke selve kriminaliteten i området vi skal kigge nærmere 

på, for at ændre på utrygheden, men at det evt. kan være opfattelsen og iscenesættelsen af 

rummet omkring stationen som kan være problemet.  

 

Ud fra dataet vi har analyseret, kan vi også konkludere at det i aften- og nattetimerne er kvinder 

mellem 30 og 65 år som er mest utrygge. Det er svært at konkludere hvilken utryghed det er 

som folk føler, da det er meget individuelt fra person til person hvordan man oplever utryghed. 

Det kan være en specifik, ud fra et scenarie eller det kan være undertrykkende hvis man har 

været udsat for traumer eller en helt anden utryghed.  

 

Vi kan konkludere ud fra vores spørgeskemaundersøgelse, at der ligesom i 

Tryghedsundersøgelsen er langt flere utrygge i aftentimerne, at folk ønsker fornyelse af området, 

og at der er mange delte meninger om selve udførelsen af en evt. forbedring af området.  

 

Generelt er der et ønske fra brugerne om at fjerne utryghedsskabende elementer fra området, 

så som ved hjælp af en varm og indbydende lysopsætning under passagen.  



Dato: 21-12-20  Roskilde Universitet  Projektgr.nr. V2024788636 

Side 41 af 55 

Designproces 

Designintro 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores designvalg, samt foretage en kronologisk gennemgang af 

vores design iterationer. Vi har som tidligere nævnt, anvendt Hevner’s tre cyklus model som 

metode. Denne metode har præmissen om flere gentagelser, vi har nået fem, der er værd at 

nævne.  

Derudover har vi anvendt Coloured Cognitive Mapping. Første fase af CCM brugte vi til at 

identificere problemet samt dets potentielle løsninger. Anden fase af CCM, har vi brugt til at 

evaluere vores endelige produkt. 

 

Vi vil nu gennemgå vores fem iterationer samt forklare hvad vi har lært, hvilken videns basis der 

lå til grund for det midlertidige design, og hvad der var af fordele og ulemper ved det. 

 

Colored Cognitive Mapping – Problem identificering 

Vores designløsninger ud fra det Problemkort vi lavede til design og konstruktion er vi kommet 

på 3 designløsninger til utrygheden i mørkets mange timer under højbanen på Nørrebro st.  

- Et re-design af Lyngsies plads.  

- En mediekampagne til et tryggere miljø omkring Nørrebro st.  

- Et lysdesign under højbanen. 

  

Vores første løsning er at re-designe Lyngsies plads, som der i Københavns kommune er sat 

penge af til. Designløsningen med re-design af Lyngsies plads, vil i dette tilfælde passe ind i 

vores problem kort med, at pirat-loppemarkeder skaber utryghed og et evt. re-design af Lyngsies 

plads, ville skubbe “piratloppemarkederne” væk fra området omkring Nørrebro station, og 

herved gøre pladsen mere attraktiv for flere brugere. Dermed ville trygheden måske kunne 

optimeres. Vi har valgt ikke at gå videre med denne designløsning, fordi projektet allerede er sat 

i gang.  Grunden til at en mediekampagne kunne hjælpe på utrygheden på og omkring Nørrebro 

st. er; 

At man langsomt ville kunne skifte folkets virkelighedsopfattelse af området, og dermed få dem 

til at se området i et ‘’bedre lys’’, derigennem ville befolkningens tryghedsfølelse stige.  
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En medieorienteret løsning kan dog vise sig at være mere dyr, i forhold til at det samtidigt bliver 

svært at vurdere effekten af dette.  

 

Vi anvendte første fase af CCM for at identificere problemet/problemerne. Ud fra dette 

problemkort kunne vi identificere 3 mulige designløsninger; En mediekampagne, et re-design af 

Lyngsies Plads og en lysopsætning. Hvilken en der var mest relevant var mere udfordrende at 

finde ud af. Dog hældte vi fra start mere til lysopsætningen, da der var et klart udtryk fra 

Budgetnotatet om at lys var det der var eftertragtet. (bilag 3) 

 

Storyboard  

Vi lavede et storyboard der havde det formål at formidle den bruger oplevelse der er givet udtryk 

for i medborgernes kampagne #MinNørrebroStation. Vi lavede derfor et storyboard der havde 

det formål at formidle den brugeroplevelse der ønskes af foreningen Medborgerne.  

 

At anvende storyboardet virkede meget effektivt for os da vi efterfølgende var afklarede med 

hvilket scenarie vi håbede på at skabe for brugerne. Med denne nye information begik vi os 

straks i kast med, at komme med vores første ide-udkast til lysdesignet. 

Dog stod vi med en klar følelse af at vores videns basis ikke var tilstrækkelig for at kunne give 

et kvalificeret designbud endnu. (bilag 4)  
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Workshop lys 
Design fra workshop 

 

Efter vores storyboard gik vi videre til produktionen af en prototype af lysopstillingen. Billede 1 

til 5 viser denne prototype som var tænkt til at visualisere effekten af en lysopstilling inde i 

passagen ved frederikssundsvej. Den blev brugt til både at eksperimentere med materialer og 

byggeproces, og især også for at få visualiseret den fysiske betydning af lys i rummet. Her kan 

ses de forskellige områder under passagen med og uden belysning. På billede 1 og 2 ses 

henholdsvis gå passagen længst væk fra stationen belyst og uden belysning. På billede 3 ses 

både hovedvejen og cykelstien uden belysning, og på billede 4 og 5 ses de også belyst. Vores 

udbytte af processen har primært været erfaring og dybere forståelse af produktionen og 

betydningen af prototyper, til at give et visuelt grundlag til at arbejde og tænke videre ud fra. 

Herudover er den blevet brugt til at se effekten af lys i det forskellige områder af passagen, og i 

passagen som helhed. Vi har dog også skulle tage i betragtning at størrelsesforholdene af denne 

model af ikke nødvendigvis er helt præcise, da de primært er målt i menneskehøjder grundet 

manglende data. 

 

 

Billede 1 Billede 2 Billede 3 

Billede 4 Billede 5 

Billede 1,2,3,4 og 5 model af passagen under Nørrebro st. (egne billeder fra workshop) 
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Interaktiv belysning 

Interaktivt lys, har været en ide som vi har haft oppe og vende et par gange. Ideen med det 

interaktive lys, skulle være at lyset ville tænde når man nærmede sig højbanen. På den måde 

ville andre personer vide at man kommer gående, lige såvel som man selv ville vide at der 

befandt sig nogen eller lige har været nogen, når man skal passere højbanen.  

 

Det interaktive lys skal sættes op i form af store skærme langs væggene og loftet under 

højbanen, og skal være med til at skabe liv og glæde. Det skal ikke kun kunne mærke om der 

kommer nogen gående, det skal også kunne mærke hvor mange personer der passerer 

højbanen på samme tid. Ideen er nemlig, at lyset skal kunne skifte form og f.eks. danne en 

tekstbesked, som er betinget af om der er en eller flere mennesker der passerer på samme tid. 

F.eks. skal der stå ”du er skøn” eller ”I er skønne”, og samtidig danne forskellige motiver og 

skifte mellem farver, alt efter årstid. Meningen med designet er at det skal skabe liv og glæde 

hos de mange personer som passerer højbanen, og medvirke til noget helt nyt og spændende 

belysning på Nørrebro.  

 

Da interaktivt lys netop er spændende og kan fange stor opmærksomhed, var vi bange for at 

det rum som bliver benyttet som transitrum, pludselig ville blive et opholdssted til fest og farver, 

og uønsket ophold, som måske i sidste ende ville kunne ende ud i at skabe mere utryghed. 

Netop derfor, valgte vi ikke at gå videre med denne ide.  

 

Graffiti  

En af de mere vilde idéer vi fik var en interaktiv anti-graffiti lampe. Den skulle fungere ved at der 

løb en sensor langs væggene der kunne aflæse en graffiti-dåses sprayfarve, derefter skulle lyset 

skifte til samme farve som malingen, og gøre det utydeligt for vandalen hvor han maler. Vi fik 

dog ret hurtigt punkteret den ide, da vi var i tvivl om det egentlig ville have en præventiv effekt 

eftersom de fleste graffitimalere også gør sig brug af tuscher. Efter vi stillede os selv 

spørgsmålet; hvad vil der ske hvis der er en herre der tisser op ad væggen? lukkede vi herefter 

fuldstændigt for den ide.  
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Moodboard 
 

Vi har valgt at arbejde med metoden moodboard da vi i starten havde svært med at gå fra 

tanke til et visuelt produkt. Moodboardene viser vores tanker hver især, og det har gjort det 

nemmere at få samlet alle vores ideer til en løsning. Disse er er lavet ud fra den indsamlede 

data fra vores spørgeskemaundersøgelsen. Derudover har vi i denne del af processen valgt at 

gå helt væk fra ideen om den interaktive belysning. 

I vores egen spørgeskemaundersøgelse af trygheden lære vi fra respondenterne, at de 

primære årsager til en utryg atmosfære under højbanen kommer fra manglende belysning, 

nedslidte bygninger og mistænkelige personer som gør ophold i området. Da det særligt er i de 

mørke timer vores respondenter føler sig utrygge, har deres løsningsforslag især handlet om 

opsætning af lys og derudover fjernelse af piratloppemarkedet, for at gøre det mere behageligt 

at bevæge sig igennem passagerne. 

Dette Moodboard viser nogle før-

billeder af Nørrebro station, der 

illustrerer hvor mørk Nørrebro Station 

kan være. Under er der nogle forslag 

til efter-billeder, som er fundet på 

google, som der er tænkt kan bruges 

som inspiration til vores lysdesign. 

Billederne er valgt da de giver et gode 

bud på lys og farve under en bro med 

gangpassage.  

 

 

 

 

Billede 6.  
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Denne skitse er et bud på hvordan en LED-skærm i loftet ville kunne fungere som lampe. Det 

ville give stor mulighed for at programmere lyset til mange forskellige indstillinger. 

 

 

Billede 7. 

Denne skitse skal illustrere ideen om et lysdesign der skulle virke som et anti-graffiti værktøj. 

Måden det skulle fungere er, at der langs med væggene skulle sidde en sensor der kan aflæse 

hvilken farve malingen der rammer væggen har, og ud fra denne information skulle lyset ændre 

sig til samme farve, hvilket skulle gøre det umuligt for vandalen at se hvor han maler. 

 

Billede 8. 
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Billede 9.  

Dette moodboard indeholder billeder af former for lys, med henholdsvis varme og kolde farver, 

på en mørk/grå baggrund. Formålet er at bringe ideen om det varme og samtidig et interessant 

udtryk til live, som ikke kun skal skabe tryghed, men også have en æstetisk og attraktiv effekt 

på passagen. Opsætningen vil være af runde LED-lys, og i billedet bliver der ligeledes illustreret 

en skiftene farve-cyklus, som varierer mellem de kolde og varme farver på en mørk baggrund. 

Dette er for at lægge vægt på hensigten med lyset, og bedre fremkalde følelsen af farvernes 

virkning i et mørkt og gråt rum. 

Denne design ide er lavet for at vise hvordan man 

kunne belyse området op under højbanen ved 

Nørrebro station. Lamperne skal være placeret 

hele vejen langs både siderne og loftet, som vist 

på tegningen. På denne måde er der god belysning 

hele vejen rundt. Selve lamperne er udtænkt til at 

skulle være udstyret med LED lys, som giver en 

mild blålig farve, der samtidig giver en god 

belysning, og et godt overblik over det mørke 

område. Selve lyset er ikke designet til at skulle 

være interaktivt i forskellige farver, da dette vil give 

problemer og skabe forvirring med de mange 

lyskryds i området omkring Nørrebro Station. 

Billede 10.  
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Model 

Ud fra vores samlede empiri og de analyser vi har udarbejdet, er vi kommet frem til at vores 

design skal have; 

- Mange farver, som symboliserer mangfoldigheden og kulturen på Nørrebro. 

- Det skal have et hvidligt lys, da det er et ønske fra Københavns Belysningsmasterplan, 

og som er det lys som gengiver omgivelserne bedst. Det giver den bedste belysning i 

forhold til at kunne se andre i passagen, og evt. give en tryggere oplevelse af passagen. 

- Samtidig vil vi gerne inddrage noget ”hyggeligt” til vores lysdesign, og da danskere godt 

kan lide bevægende lys som stearinlys, har vi valgt at vores design skal gengive en 

bølgende bevægelse, som levende lys. 

 

Med de specifikationer kom vi frem til denne designløsning; 

 

Vi har lavet denne model 

med målestoksforholdet 

1:235, da vi gerne ville 

have en model i et forhold 

som vi fysisk kunne 

arbejde med i forhold til 

teknik og lys. (billedet til 

højre, er et billede af 

vores model fra siden, 

som viser vores lysdesign 

fra afstand) 

 

Billede 11. 
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Designløsning er lavet ud fra 6 forskellige farver (rød, gul, orange, grøn, blå, lilla) da noget af 

vores inspiration kom fra Mikkel Biles tekst An anthropology of luminosity: The agency of light, 

som fokuserer på hvordan forskellige kulturer ser meget forskelligt på lys og tryghed. Vi vil gerne 

omfavne den mangfoldighed der er på Nørrebro, så de mange farver i vores lysdesign skal 

symbolisere de mange kulturer som beboerne og brugerne af passagen har.  

Billede 12. 

Vi har også valgt at bruge de valgte farver da vi med en farvekombination af alle farver, vil kunne 

skabe at lysdesign som vil give en hvidlig belysning, som er et af vores ønsker til vores design.  

 

Vi har senere malet vores 

model,  og taget billeder af 

modellen udenfor for at give en 

bedre illustration af vores 

model af passagen under 

Nørrebro station. Det giver 

også et indtryk af hvordan 

vores designløsning vil virke i 

passagen. 

 

 

 

Billede 13. 
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Dette billede viser hvordan vores design ser ud fra 

brugerens perspektiv. Den viser de mange farver, 

som symboliserer kulturerne. (Billedet viser vores 

design i en rødligbelysning, men lyset er mere 

hvidligt. Som de forrige billeder også illustrere) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 14. 
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Design rationale 

Teknologisk designrationale:  

Vores endelige designbud vil anvende LED-lamper fremfor glødepærer eller lignende, 

hovedsageligt fordi Københavnskommunes Belysningsmasterplan peger på, at det er et 

generelt krav eftersom det er den mest klimavenlige kunstige lyskilde tilgængelig. Derudover 

har LED også den fordel at de er lettere at programmere.  

Vi peger på en løsning der anvender alle regnbuens farver, det gør vi fordi 

Københavnskommunes Belysningsmasterplan henviser til brugen af et afstemt hvidt lys. 

Eftersom HSV-farveteorien fortæller at den korrekte blanding af det farvede lys vil give os hvidt, 

kan vi med lidt videre udvidelse af vores videns basis give et bud på hvilken værdi af nuance, 

farveværdi og farvemætning der vil give os det ønskede hvide lys.  

Udover at lyset skulle være kodet til de 6 farver rød, grøn, gul, blå, orange, og lilla, ville vi kode 

det endelige lys til at imitere levende lys ved at det skulle fluktuere imellem en farvetemperatur 

mellem 800K og 3000K.  

Vi forestiller os at monteringen af lyset skal sidde i loftet under højbanen, da det på denne måde 

vil sprede lyset bedst muligt, og samtidig undgå at gå lige i øjnene på fodgængere, cyklister og 

bilister. 

Vores lysdesign vil i sidste ende varetages af Banedanmark, derfor vil elektriciteten der driver 

lyset skulle trækkes fra deres ejendom, samt ville de skulle stå for vedligeholdelsen. 

 

Humanistisk designrationale  

Vi har valgt at gå ud fra Mikkel Bille og Tim Sørensens teorier om lys i deres skrift An 

Anthropology of Luminosity. Det vil sige vi for det første må anerkende at på trods af den 

potentielle effekt af forskellige belysninger hos mennesker, så vil denne være forskellig 

afhængig af disse menneskers personlige erfaring og kulturelle baggrund. Derfor bliver vi nødt 

til at tage udgangspunkt i vores indsamlede data fra brugerne af stationen. Denne har hjulpet 

os til at lave en opsætning med en kamin-lignende effekt fra oven, ved hjælp af skiftende 

lysstyrke, mens rummet samtidigt vil være komplet lyst op. Dernæst er formålet med 

inddragelsen af farvenuancer til dels at en enkelt farve ikke kommer til at være dominerende i 

forhold til den enkelte brugers personlige forhold til disse. Derudover er der til sidst også den 

symbolske faktor i at have netop sådanne en lysopsætning ved Nørrebro Station, da beboerne 
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i området kommer fra et væld af forskellige etniske, kulturelle og baggrunde. Lysopsætningens 

inddragelse af hele farvespektret, er derfor ment til at symbolisere mangfoldighed. 

Design evaluering 

Overordnet set er vi lykkedes med det design som vi har forestillet os, ud fra den viden vi har 

indsamlet. Vores fokusområde har været at skabe et lysdesign som kan give mere tryghed, og 

ud fra den empiri vi har indsamlet har vi formået at give en god løsning på dette.  Der har været 

nogle mindre bump på vejen, som et stort pres på at få vores design færdigt på kort tid, pga. 

nedlukninger. Dette har givet os begrænsninger i forhold til at arbejde videre med vores design. 

 

Udover det er de negative sider af vores designløsning, at vi ikke tidsmæssigt har kunne lave et 

design i 1:1, som kunne give os muligheder for at sætte en midlertidigt design op. Et midlertidigt 

design, ville vi kunne overvære og modtage feedback fra. Derfor kan vi ikke vide om vores 

design løsning, endeligt er den bedste løsning, da en evt. videreudvikling af designet ville kræve, 

at vi skulle gøre mere brug af relevans-cyklussen, og trække viden fra vores kontekst-felt over i 

vores designproces. 

 
Figur 18. 

CCM – evaluering 

I forhold til Colored Cognitive Mapping (bilag 5), kan vi evaluere at der bliver mere lyst og at 

området bliver mere attraktivt. De resterende punkter er svære at løse med vores nuværende 

model, men med en 1:1 model af vores designløsning, vil det være muligt at teste de punkter. 
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Konklusion 
 

Via vores spørgeskemaundersøgelse, vores kvalitative interview og vores analyse af 

Tryghedsundersøgelsen identificerede vi denne liste af årsager som særligt udslagsgivende: 

1. Bandekonflikter/skyderier. 

2. Hærværk. 

3. Mediebilledet. 

 

Samt udredte vi fra Tryghedsundersøgelsen at det er den subjektive utryghed der er særligt 

udslagsgivende, og altså ikke den faktiske chance for at blive udsat for kriminelle handlinger. 

Derfor rettede vi vores designløsning efter at sænke den subjektive følelse af utryghed og ikke 

at lave kriminalpræventiv belysning. Der vil være en chance for at vores designløsning kan have 

en præventiv effekt, dette er dog ikke intentionelt men anses som et positivt biprodukt.  

 

Vores vurdering af hvordan et nyt lysdesign kan bidrage til en løsning på utrygheden i passagen 

er at; Det kan have en substantiel indvirkning på den subjektive utryghed og det kan have en 

substantiel indvirkning på den oplevede konkrete utryghed. Altså vil utryghedsniveauet 

formentlig falde eftersom byrummet ikke længere vil lade brugernes fantasi løbe løbsk i mørket, 

men tvinge dem til at forholde sig til det der er i lyset. 

 

Perspektivering 
 

Eftersom vi ikke er noget frem til et endeligt design men har fået indsnævret en del af vores 

designvalg, vil vi her give et bud på hvilke ting vi ville undersøge fremadrettet for at komme 

med en endelig designløsning.  

Der er flere faktorer af et lysdesign vi ikke har fået afklaret og som ikke fremgår tidligere i 

rapporten. Som f.eks. Glansværdi/reflektionsværdi af højbanen, den fysiske udformning af 

lampen samt en masse matematiske forarbejde for at forstå hvad den rigtige blanding af lysets 

farver er i HSV. Derudover er der en kode der skal styre lysets opsætning som heller ikke er 

arbejdet til slut endnu, den skal udvides til også at tage højde for de forskellige varigheder af 

dage på året, samt gå passagernes ender i forhold til verdenshjørnerne og naturligt lys. 
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