
V2024809885 Roskilde Universitet E2020 05-01-2021 

 1 

 

 

 



V2024809885 Roskilde Universitet E2020 05-01-2021 

 2 

Abstract 
 
Dark design in the city planning of Copenhagen has in recent years come to be more commonly 

spoken of. The homeless in the capital have had to adjust to changes that they weren't pleased with 

and as a result some homeless feel as if their everyday lives have become a heavier burden. The 

purpose of this study is to analyse the multistability of selected benches found in the city of 

Copenhagen to create an understanding on how the term ̀ Dark design` can be applied and understood. 

With this term, this paper seeks to allow ourselves to view the city from a different perspective than 

previously considered. The claim to judge whether something is dark design or not, will be based on 

theory written by Robert Rosenberger and Ole B. Jensen. Using Variational analysis to investigate 

the benches of Copenhagen and opinion condensation to get the perspective from a homeless man on 

dark design, we seek both to understand the direct effect of dark design on the homeless, and to learn 

more about the possibilities of future designs to accommodate every citizen. With this newfound 

knowledge this study seeks to create an alternative bench design using colour cognitive mapping. 

According to the theories by Rosenberger and Jensen many of the benches in Copenhagen were found 

to be classified as dark design. It was also found that dark design has gotten more common which 

means that this is a time to shine some light on dark design. 
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Kapitel 1: Indledning 
 

1.1 Problemfelt 
 
En optælling fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) viser, at der i 2019 

var over 6400 hjemløse i Danmark. Heraf blev 11% klassificeret som gadesovere. En gadesover er 

en borger, som overnatter på gaden, i trappeopgange, parker eller lignende. Ud af de 6400 hjemløse, 

befinder 2846 hjemløse sig på Frederiksberg og i København og omegn (VIVE. U.å.). Derfor holder 

næsten halvdelen af de gadesovere, som findes i Danmark til i Region hovedstaden (projekt udenfor. 

2019 a). Det er estimeret, at kun 8% af hjemløse er over 60 år. 70% af hjemløse har alderen 30-59 år, 

imens 20% har alderen 18-29 år. Sådan er 2% tilbage, som til dels dækker over børn. Hjemløshed har 

forskellige årsager. En undersøgelse fra 2017 viste, at 36% af hjemløse havde en psykisk sygdom, 

27% af hjemløse var stofmisbrugere, 23% var alkoholmisbrugere og 25% havde væsentlige 

økonomiske problemer. For 20% var mangel på en bolig eller botilbud en årsag, og for 16% var 

udsættelsen af boligen problemet (Hus forbi. U.å). 

Samtidig er der i løbet af de seneste år sket en udvikling af byrummet, som besværliggør hverdagen 

for de hjemløse. Man kan argumentere for, at byrummet i højere og højere grad bliver designet på en 

måde, som ikke tager højde for de hjemløses og deres færden. Hertil kommer begreberne ‘Hostile 

design og ‘Dark design’, som i hovedtræk er to begreber for det samme fænomen. Begreberne 

forsøger at dække over den såkaldte fjendtlige arkitektur, som kan opleves i nogle byrum. Dark design 

viser sig i høj grad at ramme de hjemløse i bybilledet - særligt gadesoverne. Dette fører til en undren 

om hvorvidt arkitektur kan være fjendtlig, og hvordan et byrum skal og kan udvikles på en måde, 

som tager højde for enhver borger. I det københavnske bybillede findes flere eksempler på designs, 

som ikke imødekommer hjemløses behov. For eksempel findes der bænke med armlæn placeret 

sådan, at man ikke kan sove på dem. Herudover findes varmeriste, som er blevet hævet, så man ikke 

kan ligge og varme sig på dem. Men hvad skal der gøres for at imødekomme hjemløse i byrummet? 

Og hvordan tilnærmer man sig svaret på en løsning? Vi vil i dette projekt forsøge at undersøge dark 

design og dets problematikker, samt skabe en designløsning, som kan rumme mange forskellige 

grupper i samfundet - her vil vi tage udgangspunkt i en bænk. Derudover tager projektet 

udgangspunkt i København, da omkring halvdelen af gadesoverene i Danmark, befinder sig i 

København og omegn. 
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Projektets motivation stammer fra en interesse for at undersøge de designs, som skaber byrummet og 

påvirker menneskets navigation. Mere specifikt, har vi været fascinerede af at udforske om særlige 

byrumsdesigns, kan have negativ indflydelse på mennesket, eller om designs ligefrem faciliterer 

eksklusionen af udvalgte samfundsgrupper. Derudover er vi interesseret i at se på mulighederne for 

at udvikle en designløsning med mange muligheder, som kan inkludere mange forskellige typer 

mennesker. 

 

1.2 Problemformulering 
 
Hvordan viser Dark Design sig i forskellige københavnske bænke, og hvordan kan en 

designløsnings tænkes, som imødekommer en bredere befolkningsgruppes behov? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er Dark Design? 
 
Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan erfarer en hjemløs Dark Design? 
 
Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan en designløsning tænkes, som imødekommer flere borgeres 

behov? 
 
Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan vi være sikre på, at vores designløsning afviger det, som Robert 

Rosenberger og Ole. B. Jensen definerer som Dark Design? 
 

1.4 Afgrænsende afsnit 

 

Vi var tidligt i processen bevidste om, at vi ville arbejde med hjemløse med udgangspunkt i 

København, da byen er rig på hjemløse - og særligt gadesovere. Derudover, for at indskrænke vores 

projekt, har vi valgt at tage udgangspunkt i bænke-designs. Dette har vi valgt, da København er rig 

på disse, hvilket betyder, at der kan ske sammenstød mellem den gennemsnitlige borger og den 

hjemløse. Ydermere kommer bænke i mange udformninger, og flere bliver kritiseret for at være dark 

design. Herudover anvendes bænke hyppigt af hjemløse til at sove på, hvoraf søvn er forudsætning 

for, at man kan have en velfungerende hverdag. I projektet har vi også gjort os et politisk fravalg, for 

at gøre vores emne endnu mere håndgribeligt. Til slut har vi gjort os tanker omkring hvorvidt 

bænkeproblematikken egentligt er det, som vi burde undersøge. Man kunne modsvarende mene, at 

det er mere relevant at undersøge, hvordan vi kan hjælpe de hjemløse væk fra gaden. Er det mere 
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optimalt at tage fat i problemets rod, sådan at bænkene hører op med at være sovested for de hjemløse, 

hvis de hjemløse finder et hjem? Dette kan være svært at svare på, men uanset er det vores vurdering, 

at der lige nu er mange hjemløse på gaden, og at det derfor er relevant og aktuelt at tage hånd om de 

sammenstød, som finder sted i byrummet. 

 

1.5 Semesterbindingen 
 

1.5.1 Dimension 1 – Subjektivitet, Teknologi og samfund 
 
Vores projekt forankres i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Bænkene som 

findes i byrummet, er en teknologi som medierer mellem subjektet og objektet. Objektet som værende 

samfundet og verden. Teknologien er designet af mennesket. Altså har mennesket indflydelse på 

hvordan denne mediering udspiller sig. Med værktøjer fra STS i rygsækken vil vi undersøge og 

analysere teknologiens karakter. Derudover gør vi brug af det kvalitative interview, når vi interviewer 

en hjemløs. Dermed opnås en mere subjektiv vinkel på problematikken, da den interviewede kan 

sætte ord på, om han oplever dark design i sin hverdag, og hvad det får ham til at føle. 

 

1.5.2 Dimension 2 – Design og konstruktion 
 
Design og konstruktions dimensions inddrages i projektet, og dimensionens metoder og teori, skal 

hjælpe os med at analysere bænkdesigns i Københavns byrum. Derudover skal værktøjerne bidrage 

til at skabe en designløsning og hjælpe os med at undersøge, om det er muligt at skabe et design, som 

kan facilitere alle borgeres færden i byrummet. Herefter vil vi vurdere og diskuterer på baggrund af 

analysen af eksisterende designs og designprocessen tilhørende det nye design. Fra dimensionen 

anvender vi bl.a. værktøjer som CCM og brainstorm. 

Kapitel 2: Teoriafsnit 
 

2.1 Postfænomenologi 

Postfænomenologien er en filosofisk tilgang til at undersøge, hvordan teknologi kan danne rammer 

for, hvordan mennesket erfarer verden. Postfænomenologien beskæftiger sig med samspillet mellem 

teknologi, subjekt og objekt, samt søger at forstå relationerne mellem disse. Subjekt som værende 

mennesket, og objekt som værende verden (Rosenberger, R. Verbeek, P.P. 2015:10). 



V2024809885 Roskilde Universitet E2020 05-01-2021 

 8 

I slut 1970’erne udgiver den amerikanske filosof Don Ihde et værk, som ændrer måden hvorpå 

teknologi italesættes. Don Ihde udvikler den postfænomenologiske tilgang til at beskæftige sig med 

teknologi. Han inddeler teknologien i kategorier, som overskueliggøre at forstå, hvordan teknologien 

medierer mellem subjekt og verden. At forstå erfaringens medierede form, beskrives som værende 

postfænomenologiens mål. Mediering finder sted, når et fænomen (en teknologi) står i midten af 

noget. Dette ´noget´ som værende subjekt og verden. Det er uundgåeligt, at subjektet ikke har et syn 

på verden. Placerer man en teknologi mellem de to led, subjekt og verden, kan dette transformere 

hvordan subjektet erfarer verden. Denne proces er altså mediering. Medieringen forgår forskelligt 

afhængig af hvilken teknologi der er tale om. Her støder vi endeligt på Don Ihdes relationer. Don 

Ihde opstillede fire relationer mellem teknologi og mennesket, som han definerer som: Embodiment 

relations, Hermeneutic relations, Alterity relations og Background relations (Rosenberger, R. 

Verbeek, P.P. 2015:13). 

Embodiement relations opstår når subjektet får ændret sin opfattelse af objektet gennem teknologien, 

men uden nødvendigvis at være opmærksom på den igangværende proces. Don Ihde bruger brillen 

som et eksempel. Subjektet opfattelse af objektet (verden) transformeres når teknologien medierer 

imellem de to. Han taler også om begrebet transparency. Dette begreb omfatter den proces, som er 

eksisterende, når subjektet glemmer at teknologien er til stede. Denne transparency kan fx brydes 

hvis brillerne dugger eller hvis brillerne pludseligt sidder for langt nede på næsen til at de sidder 

behageligt. 

Herefter defineres Hermeneutic relations. Gennem visse teknologier kan subjektet få direkte adgang 

til objektet og viden om det. Der kan fx være tale om et armbåndsur, eller andre teknologier med 

aflæseligt display. Med sådanne teknologier kan transparensen hurtigt brydes, hvis subjektet ikke har 

kendskab til hvordan teknologien skal behandles. Ved subjektet ikke hvordan man læser et ur, kan 

subjektet ikke tilegne sig viden om hvad klokken er slået. 

Efterfølgende defineres Alerity relations. Denne relation findes blandt teknologier som imiterer 

mennesket. Eksempeltvist en billetautomat eller en online webside, som har chatvinduer med 

computere. 

Som fjerde, og sidste af Ihdes relationer, defineres Background relations. Her beskæftiges der sig 

med teknologier hvis tilstedeværelse man ofte er ignorant overfor, og ikke tænker over, så længe de 
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fungerer optimalt. For at illustrere dette nævnes eksemplet om en termostat, som man først bliver 

opmærksom på, hvis den stopper med at virke (Rosenbeger, R., Verbeek, P.P. 2015:19). 

2.1.1 Multistabilitet 
 
Et vigtigt begreb som er relevant for arbejdet med dark design, er begrebet ´multistabilitet´, som 

stammer fra postfænomenologien. Multistabilitet refererer til, at en teknologi kan have forskellige 

anvendelsesmuligheder. Dvs. at den kan bruges på forskellige måder - i forskellige kontekster 

(Rosenberger, R. 2014:369). Nedenstående citat illustrerer, hvordan en hammer har forskellige 

anvendelsesmuligheder i forskellige kontekster. 

“Multistability refers to a technology’s potential to support multiple relations; a 

single technology can be understood in multiple ways, taken up in many contexts, 

and employed for various purposes. For example, a hammer can be used for 

purposes other than its common usage. Ihde (1993: 37) says, the hammer ‘‘may be 

used in a number of ways. It could, and perhaps is dominantly used, for its designed 

purpose—to hammer. But it could be used as a paperweight, an objet d’art, a 

murder weapon, a pendulum weight, a door handle, etc.’’ (Rosenberger, R. 

2014:376). 

Rosenberger nævner to vigtige punkter ved multistabilitet. (1) Forskellige potentialer eller relationer 

til en teknologi er altid muligt. Dette skal forstås sådan, at der altid findes flere forskellige 

anvendelsesmuligheder i en teknologi (multistabilitet), (2) men disse forskellige potentialer bliver 

begrænset af teknologiens komponenter, dvs. den måde teknologien fysisk er udformet på 

(Rosenberger, R. 2014: 377). Til at forklare dette inddrager Rosenberger et eksempel med en bænk. 

En bænk er designet til at sidde på, men kan bruges på mange andre måder - eksempelvis bruger 

hjemløse dem til at sove på. Bænke er ideelle at sove på, fordi de har lange horisontale flader – i hvert 

fald klassiske bænke. Dog kan man opleve bænke i bybilledet, som bliver opdelt af armlæn, og dette 

forhindre, at man kan ligge på bænken (Rosenberger, R. 2014: 370). Dermed bliver bænkens 

anvendelsesmuligheder begrænset af bænkens komponenter. Disse typer bænke kalder Rosenberger 

for ‘sleep-prevention benches’, fordi han mener, at de er designet specifikt sådan, at man ikke kan 

sove på dem (Rosenberger, R. 2014: 370). Rosenberger beskriver at én anvendelsesmulighed ved en 

teknologi kan beskrives som en stabilitet eller en variation, dvs. hvis en teknologi har fire forskellige 

anvendelsesmuligheder, så har den fire forskellige stabiliteter/variationer (Rosenberger, R. 2014: 
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377). Rosenberger beskriver en ‘sleep prevention bench’, som en teknologi, som er blevet udformet 

sådan, så den udelukker en af sine stabiliteter - nemlig stabiliteten for at man kan ligge på bænken 

(Rosenberger, R. 2014: 378). Selvom stabilitet og variation i Rosenbergers teori skal forstå som det 

samme, så skelner han alligevel en smule mellem dem. Variationsbegrebet skal forstås som, at en 

teknologi altid vil have mange forskellige anvendelsesmuligheder, hvorimod begrebet stabilitet rent 

retorisk refererer til, at kun nogle forhold mellem menneske og teknologi vil være stabile. Det vil 

altså sige, at der er grænser for hvad en teknologi kan bruges til (Rosenberger, R. 2014: 377). Senere 

vil metoden variational analysis blive beskrevet, som bruges til at lave en kortlægning over en bænks 

stabiliteter. 

2.2 Hostile design og dark design 
 
De to kommende afsnit vil tage udgangspunkt i henholdsvis Robert Rosenberger og Ole b. Jensens 

teorier om hostile design og dark design med formålet at besvare arbejdsspørgsmål 1: “Hvad er dark 

design?”. Senere vil teorierne inddrages i analysen af fire bænke i københavnsområdet, sammen med 

vores eget bud på en designløsning af en bænk. Begrebet dark design forsøges anvendt så konsekvent 

som muligt igennem projektet. Det er især Ole b. Jensen, som omtaler fænomenet som dark design, 

hvor Robert Rosenberger kalder samme fænomen for hostile design. 

2.3 Robert Rosenberger 
 
Robert Rosenberger har en Ph.D i filosofi og er professor ved `the School of Public policy`. Han 

forsker bl.a. indenfor relationerne mellem mennesker og hverdagsartefakter. Herunder dykker han 

ned i kritikken af dark design i det offentlige rum, med henblik på hjemløse (Georgia Tech. U.å). 

 

I Robert Rosenbergers “On hostile design: Theoretical and empirical prospects”, beskriver han 

hostile design således: “Instances of ‘hostile design’ appear across urban space, aimed at pushing 

particular behaviour –and, ultimately, particular people – out of public areas” (Rosenberger, R. 

2019: 883). Han definerer altså hostile design, som noget der findes i byrummet, som har til formål 

at facilitere en bestemt adfærd fra bestemte befolkningsgrupper. Rosenberger beskriver, at byrum 

altid er blevet udviklet med et formål om at have indflydelse på folks færden, men at designstrategier, 

som diskriminerer bestemte grupper i samfundet, i dag er i særlig stor vækst. Rosenberger beskriver 

selve begrebet hostile design, som en slags påstand, der ikke er særlig neutral (Rosenberger, R. 
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2019:884). Han mener, at det at kalde et design for hostile – eller fjendtligt – er en form for kritik af 

designløsningen. 

“First, the designation of something as ‘hostile’ is of course a value judgement. An 

object is labelled as hostile as part of a critique(…) What I have been referring to 

here as ‘hostile design’ is also denoted by others with terms such as ‘hostile 

architecture’, ‘unpleasant design’, ‘architectural exclusion’ and ‘disciplinary 

architecture’,among other terms, all with similarly critical value connotations” 

(Rosenberger, R. 2019:887). 

 

I overstående citat opremser Rosenberger forskellige begreber for det samme fænomen, og fælles for 

alle begreberne er, at de indeholder et kritisk aspekt i form af ordvalgene; hostile, unpleasant, 

exclusion og disciplinary. Rosenberger hævder, at hostile design kan være målrettet mange 

forskellige grupper i samfundet, men at det ofte er de hjemløse, som rammes af det, og at der findes 

mange typer af hostile design, som ikke er særligt eksplicitte (Rosenberger, R. 2019:884). Her har vi 

tidligere været inde på det Rosenberger kalder for ‘anti-sleep benches’, som på grund af opdelende 

armlæn står i vejen for, at man kan lægge sig på bænken. Ved disse typer af designløsninger er det 

ikke særligt iøjnefaldende, at visse samfundsgrupper udstødes. 

Det er ikke kun hjemløse, som bliver ramt af hostile design. Rosenberger nævner designeksempler 

med metalknopper, som han kalder for skatestoppers, der er monteret på afsatser for at forhindre 

skateboardere i at skate på dem, også er former for dark design (Rosenberger, R. 2019:886). 

Derudover nævner han, hvordan skraldespande i nogle byer, designes så folk ikke at stikke hånden 

ned i dem, for at samle mad eller pantflasker (Rosenberger, R. 2019:887). Dette illustrerer, at der 

ifølge Rosenberger findes mange forskellige typer af hostile design i byerne, men han uddyber også, 

at det ikke er alle som lægger mærke til, at der forekommer hostile design. Det skyldes, at det kan 

være svært at lægge mærke til det, hvis det ikke er et problem for en selv. 

“Those not targeted by, say, skatestoppers or anti-sleep benches may often not 

register these devices as ‘hostile’, or even really see them at all. Targeted 

populations, on the other hand, may find those same devices hard to ignore." 

(Rosenberger, R. 2019:888). 
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Overstående citat understreger, hvorfor det kan være kompliceret at designe til byrum, fordi det kan 

være svært at tage højde for en problematik, hvis man ikke bevidst om at den eksisterer. Derfor skal 

man også være påpasselig med at definere noget, som værende dark design, for det er ikke sikkert at 

designeren, har været opmærksom på hvilke problemstillinger designet kan føre til. Det er altså ikke 

sikkert, at designeren ønsker at ændre en bestemt samfundsgruppes adfærd. Derfor mener 

Rosenberger, at det er vigtigt at udvikle en form for metodik til at bestemme hvilke typer designs, der 

skal defineres som fjendtlige. Som han beskriver, er der mange typer af design, som kontrollerer 

bestemt adfærd, men som ikke nødvendigvis har et fjendtligt aspekt. Derfor bør fokusset udelukkende 

ligge på de designløsninger med et fjendtligt perspektiv. 

“As one aspect of this variability, we may look at all the various designs that 

restrict behaviours and decide which of them should be branded as hostile. Take 

fences, for example. Someone may criticise a fence that closes off an underpass as 

an example of hostile design since it deters the use of that space as a form of shelter. 

But maybe that same person is less critical of, say, a white picket fence surrounding 

an individual private residence. And that same person again might actively support 

the use of fences along bridges that function as suicide barriers, a form of self-

harm deterrence (Rosenberger, R. 2019: 889). 

 

De fleste har den opfattelse af, at et hegn, som afskærmer en bro, har den funktion at eliminere 

muligheden for, at der kan forekomme uheld. Nogle ville dog kalde en afskærmning ved en station 

for hostile design, fordi det kan fjerne en potentiel mulighed for ly. Derfor kan det være svært at 

skelne mellem hvornår designtyper er acceptable. Derudover er der også forskellige holdninger til 

hvilke typer hostile design der kan accepteres (Rosenberger, R. 2019:889). 

“For example, we can imagine someone who is critical of anti-homeless design, 

and yet who is at the same time less critical of, say, anti-skateboarding measures. 

So too, again, might someone make distinctions between their evaluations of 

particular instances of hostile design. (Rosenberger, R.2019:889). 

Rosenberger beskriver, at man kan støde på mennesker, der er imod hostile design mhp. 

hjemløse, men ikke nødvendigvis har noget imod det, hvis det rammer andre grupper; såsom 

skateboardere. Derudover findes der fortalere for dark design, som ser det som en form for 

nudging, der skal hjælpe de udsatte grupper i en rigtig retning. Denne holdning deler 
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Rosenberger ikke, men hævder, at hostile design, sammen med lovgivning, er med til at 

skubbe hjemløse til mere afsondret og farligere områder. Dette afsluttende citat tydeliggør, 

at Rosenberger er imod og er en kritiker af hostile design, fordi det i samarbejde med 

lovgivning er med til at skubbe hjemløse ud af byerne, og i ud i farligere områder. 

“Defenders of anti-homeless design sometimes claim that it is a form of 

‘toughlove’, discouraging the unhoused from sleeping rough, and nudging them to 

seek help. Critics, such as myself, instead claim that anti-homeless design works in 

conjunction with antihomeless law to push the unhoused out of public spaces and 

into more secluded and more dangerous margins of the city (Rosenberger, R. 

2019:891). 

 

 

2.4 Ole B. Jensen 

 

Ole B. Jensen har en Ph.D i planlægning og er professor ved Aalborg universitet (Aalborg universitet. 

U.å.). Jensen er på mange punkter enig med Rosenbergers teori, men kalder i stedet fænomenet for 

dark design. Jensens teorier inddrages, fordi vi opdagede ved en byvandring med 

nonprofitorganisation projekt udenfor, som arbejder med samfundets mest udsatte borgere (se kapitel 

4), at de har et tæt samarbejde med Jensen, og at organisationen læner sig meget op ad hans teorier i 

deres formidling af dark design (Projekt udenfor. 2019 b). Derudover er begrebet dark design mest 

brugt i Danmark kontra begrebet hostile design, hvilke kan skyldes Ole B. Jensens arbejde med 

fænomenet. Til sidst mener vi, at det er vigtigt at inddrage en teori, som kan sættes op imod 

Rosenbergers, for at se ligheder og forskelle. Nedenstående afsnit vil tage udgangspunkt i Jensens 

kapitel “Dark Design: “Mobility Injustice Materialized” i bogen “Mobilities, Mobility Justice and 

Social Justice”. Afsnittet vil beskrive Jensens karakteristik af dark design, og hvordan han oplever 

det i byrummet. Derudover vil vi inddrage begrebet mobility justice, som er et begreb Jensen hyppigt 

bruger. 
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2.4.1 Mobility justice 

 
Jensen nævner ofte begrebet mobility justice – og dets modsætning: mobility injustice, som han 

beskriver er et komplekst emne. Han inddrager nedenstående citat af Mimi Shellers, som er professor 

i sociologi ved Drexel University i USA (Drexel University. U.å). 

“Mobility justice, for me, is a way of thinking about differential mobilities, and 

thinking about the ways in which people’s mobilities are interrelated, and that we 

have different capabilities for mobility and different potentials for mobility. It’s not 

to say that being mobile is always good, or that it equates with freedom, because 

sometimes there are coerced forms of mobility, and sometimes staying still is 

important–being able to remainin a place (Sheller, M.2014). 

 
Mobility justice omhandler sådan retfærdigheden af mobilitet. Det beskrives også som en måde at 

italesætte de forskellige relationer, som omkredser mobilitet. Herudover kan det bruges til at belyse 

de magtbalancer, som hersker, når man udformer mobilitetsmulighederne i f.eks. byrummet. Retten 

til at bevæge sig frit forbindes nemlig ofte med det at have en særlig magt. Det skal dog også 

pointeres, at muligheder for at bevæge sig rundt ikke nødvendigvis er lig med større frihed. Forøget 

mobilitet ét sted, kan være med til at formindske den et andet sted. Når veje bygges igennem byer, 

kan det havde negativ indflydelse på naboskab, da vejene kan være med til at skabe en såkaldt ̀ barrier 

effect`, som er med til at bestemme hvordan nabolagets beboere navigerer rundt. I et andet scenarie 

implementeres restriktioner på biler i bymidten. Selvom cyklister og fodgængere tilegner sig en større 

frihed, kan man ikke endegyldigt sige, at restriktionerne udelukkende har resulteret i frihed, da 

bilisternes muligheder for mobilitet bliver reduceret. Selvom mobilitet ofte er associeret med magt, 

er det også vigtigt at holde stille, som Sheller udtrykker “Sometimes staying still is important – being 

able to remain a place” (Jensen, O. B. 2018:117). Byen er ikke kun facilitator af transport, men også 

noget som skal sanses og nydes. På mødesteder holder vi stille, og disse er også vigtige for, at vi kan 

slappe af og være sammen. 

Opsummerende, udtrykker Ole B. Jensen, at vi skal balancere individuel frihed til at bevæge os, med 

konsekvenser af at forandre mobiliteten i nutiden og fremtiden, før vi kan forstå de politiske og etiske 

effekter, af de valg vi træffer (Jensen, O. B. 2018:118) Mobility justice er ikke kun relevant når der 

tales om almene borgere. Bænke kan fungere som hvilesteder for hjemløse, og sådan er bænkene med 

til at navigere bl.a. de hjemløse rundt i byen. Fjerner man hvilesteder, kan man altså komme til at 

forandre mobiliteten. 
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2.4.2 Dark Design  
 
Jensen beskriver dark design, som design, der med vilje er blevet udformet sådan, at de ekskluderer 

socialgrupper ved at regulere deres færden på bestemte måder.  

“In this chapter, I explorethe dynamics of‘dark design’within the area of mobility, 

showing how design ideas and interventions deliberately produce social exclusion 

by regulating movement in particular ways” (Jensen, O. B. 2018:116). 

 

Overstående citat illustrerer tydeligt, at når Jensen omtaler noget som værende dark design, så 

ekskluderer det visse socialgrupper. Han ønsker især at belyse de designtyper, som diskret udøver 

social eksklusion. Dvs. at det ikke nødvendigvis er særlig tydeligt, at designet ekskluderer visse 

socialgrupper. Jensen udtrykker, at der findes mange typer af inkluderende designs, men i denne tekst 

ønsker han at belyse de typer af designs og designpraksisser, som er ekskluderende, og som han kalder 

for “the darkness of design” (Jensen, O. B. 2018:116). Jensen forklarer sit brug af ordet dark, fordi 

ordet ofte bruges indenfor socialvidenskaben, når man ønsker at diskutere spørgsmål om magt og 

social eksklusion. Dette tydeliggør endnu mere, at når Jensen omtaler noget som værende dark design, 

er det fordi det ekskluderer visse socialgrupper (Jensen, O. B. 2018:117). Jensen mener, at der findes 

forskellige niveauer af dark design, og at nogle typer dark design er mere direkte eller åbenlyse end 

andre. Han beskriver, at de mere diskrete typer dark design udmønter sig i form af “mundane politics”, 

som han beskriver som værende diskrete måder at udøve magt på igennem hverdags designløsninger 

(Jensen, O. B. 2018:120). 

 

Jensen differentierer mellem graden af dark design, hvor han mener, at noget er mere sårende end 

andet, og derudover er nogle typer af dark design mere ekstreme end andre. I nedenstående citat 

beskriver han Holocaust, som en meget ekstrem type af dark design, men han peger også på de mere 

hverdagsagtige typer af dark design – dem vil vi senere i afsnittet komme ind på med udgangspunkt 

i hjemløse. Fælles er dog for både de ekstreme og mere hverdagsagtige tilfælde, at der bruges magt 

til at ekskludere uønskede borgere. 

“Not all dark designs are equally hurtful or important in relation to mobility 

injustice; rather, they exist on a continuum. Therefore, I differentiate betweenan 

extreme case of dark design (the Holocaust) and mundane examples; inboth 
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instances power is exercised to exclude unwanted subjects” (Jensen, O. B. 2018: 

121). 

 

Hjemløse og dark design 

Jensen inddrager fem kategorier, som beskriver forskellige måder hvorpå især hjemløse oplever at 

deres mobilitet bliver begrænset. Kategorierne beskriver forskellige måder, hvorpå man kan designe 

byrum med henblik på at holde bestemte socialgrupper væk - eller ændre deres adfærd. 

 

• Stealthy spaces: Steder, som er kamuflerede eller skjulte, og som er designet sådan, at man 

ikke kan finde dem. Ved at kamuflere eller skjule bestemte steder eller artefakter i et byrum, 

kan man undgå at uønskede befolkningsgrupper gør brug af dem. 

• Slippery spaces: Steder som er ude for rækkevidde, pga. forvrængede, manglende eller 

langvarige tilgangsveje. Fx ser man forhindringer ved midterrabatten på store veje, som gør, 

at man ikke kan krydse vejen, og man dermed tvinges til at gå til det nærmeste trafiksignal. 

• Crusty spaces: Steder som ikke kan tilgås pga. hindringer såsom vægge, porte og 

kontrolpunkter. 

• Prickly spaces: Steder der er ubehagelige at tage ophold på. Her ses ofte eksempler på 

skrånede afsatser, som gør det ubehageligt at sidde på. 

• Jittery spaces: Steder som er ubrugelige pga. aktiv overvågning i form af bl.a. kamera eller 

patruljerende betjente (Jensen, O. B. 2018:120). 

 

Jensen beskriver, at de overstående typer af design ofte inddrages i “krigen imod de hjemløse”, og 

han tydeliggør at disse steder især rammer de hjemløse, og at flere kategorier ofte optræder samtidig. 

Ofte er crusty spaces, prickly spaces og jittery spaces til stede samtidig, og det bliver derfor endnu 

sværere at opholde sig i byrummet, når de alle er til stede (Jensen, O.B 2018:120). Denne rapport vil 

særligt tage udgangspunkt i kategorien prickly spaces, fordi de forekommer i byrummet, når vi 

oplever bænke designet på en måde, som gør det ubehageligt at ligge på dem. Jensen uddyber, at 

historien har vist, at det er svært at regulere folks handlinger, ved blot at gøre brug af lovgivning, og 

at det derfor ofte er tillokkende at designe byrummet på en måde, der regulerer borgernes adfærd 

(Jensen, O. B. 2018:120). Nedenstående citat, som Jensen inddrager af Lyn H. Lofland, som er en 

amerikansk forsker, som er professor i sociologi (The MIT press. U.å), illustrerer, hvordan samfundet 
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ville se ud i dag, hvis ordensregler og lovgivning var et tilstrækkelig nok værktøj til at regulere folks 

adfærd i det offentlige rum. 

“If regulation alone could achieve the purification of the public realm, we would 

all currently live in a world from which not only the homeless, street prostitutes, 

peddlers and drunkards had completely disappeared, but so had such diverse 

activities as panhandling and begging, loitering, roller-skating and skateboarding, 

singing, shouting, eating, soliciting, dancing, shilling, parading and protesting, 

miming, making music, politicking, courting, urinating, swearing or cursing, 

fighting, gambling, spitting and game playing” (Lofland. L. H. 1998:190). 

 

Hvis lovgivning og ordensregler var nok til at ændre borgernes adfærd, så ville vi ikke i dag se 

hjemløse, prostituerede, tiggere, skateboardere osv. i det offentlige rum. Men faktum er, at disse 

typer mennesker og forskellige typer adfærd, som at spille høj musik, at urinere og sove på gaden, 

stadig sker i dag. Derfor kan det være nødvendigt at designe byrummet på en måde, der får 

borgerne til at ændre adfærd i sådanne situationer. Her kan designinterventioner være en løsning, og 

Jensen beskriver at dark design ofte tager form af både designinterventioner og statslige regulativer 

(Jensen, O. B. 2018:121). 

 

2.5 Delkonklusion teorier 
 
Rosenberger og Jensens er i hovedtræk enige i deres teorier om hostile- og dark design. De er begge 

opmærksomme på, at begreberne har en negativ klang. Særligt Rosenberger udtrykker en vished 

omkring, at begrebet ikke kan ses som et uskyldigt begreb – det er altså et begreb, som har en vis 

anklage eller kritik i sig. Begge definerer dark design som adfærdsregulerende byrumsdesign, der 

forsøger at ændre adfærden hos uønskede samfundsgrupper. Særligt Jensen udtrykker en forståelse 

for, hvorfor man kan være fristet til at udøve dark design, fordi lovgivning ikke altid fører til en 

adfærdsændring - men at dark design kan forhindre den uønskede adfærd, fordi byrummets 

udformning simpelthen gør adfærden fysisk umulig. Begge er enige om, at der findes forskellige 

grader af dark design, og at det ikke kun rammer hjemløse. Rosenberger beskriver hvordan 

skateboardere også oplever dark design. Dertil tilføjer han, at det kan være svært at identificere dark 

design, hvis man ikke selv oplever konsekvenserne af det. Derfor mener Rosenberger bl.a. at der skal 

udarbejdes en metodik til at kunne skelne mellem de forskellige typer af design, og dermed kun 

fokusere på de designtyper, som har et decideret fjendtligt aspekt. I vores senere analyse af fire 
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københavnske bænke, vil vi forsøge at vurdere hvorvidt man kan definere bænkene som dark design, 

og her vil vi særligt være opmærksomme på designelementer, som virker decideret fjendtlige. 

Kapitel 3: Metodeafsnit 

Dette afsnit vil beskrive metoderne det semistrukturerede interview og meningskondensering, som 

bruges ved et interview med en hjemløs. Herefter beskrives Variational analysis og Coloured 

cognitive mapping, som bruges i designprocessen af en bænk.  

 

3.1 Semistruktureret interview 

 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i bogen “Interview: Det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Afsnittet vil beskrive formålet med det kvalitative 

interview, og hvordan det udføres med henblik på udarbejdelsen og udførelsen af vores interview 

med en hus-forbi sælger. 

Formålet med interviewet er at få en forståelse for den hjemløses verden - og perspektiver på denne 

verden. Det er særligt interessant at undersøge, hvordan en hjemløs oplever dark design i sin hverdag, 

og hvordan det får ham til at føle. Der udføres et semistruktureret interview, som har en vis struktur, 

men som samtidig giver plads til den frie samtale. Strukturen af interviewet kan på nogle måder ligne 

en almindelig samtale, men interviewet kræver dog stadig en bestemt tilgang og spørgeteknik. Denne 

struktur opnås ved at indlede interviewet med nogle spørgsmål, som sætter rammer for interviewet, 

men som samtidig giver interviewpersonen mulighed for at uddybe sig, så der opstår en friere og 

mere naturlig samtale (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:45). Efter endt interview, skal 

interviewsekvensen transskriberes, og videre analyseres (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015: 47). 

Det semistruktureret interview har en række vigtige punkter, som skal tages i betragtning for at få et 

fyldestgørende interview. Det er bl.a. vigtigt, at interviewet er kvalitativt, dvs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantitativt ved at handle om tal og statistikker. I stedet søger forskeren redegørelse for 

interviewpersonens livsverden (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:51). Livsverden kan forstås udefra 

nedenstående citat. 
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“Livsverdenen er verden som man møder den i hverdagslivet, og som den 

fremtræder i den umiddelbare og middelbare oplevelse uafhængigt af og forud for 

alle forklaringer” (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:50). 

 

Interviewpersonens livsverden er altså, hvordan han opfatter og ser verdenen. Vi ønsker især at få en 

forståelse for Hus Forbi-sælgerens livsverden, da den ligger langt fra vores egen. Derfor vil der 

undervejs gives god plads til hans fortællinger. Derudover skal interviewpersonen peges i retningen 

af at være så deskriptiv som muligt. Interviewpersonen skal derfor beskrive det, som han eller hun 

føler og oplever. Ved at få interviewpersonen til at være specifik, og fortælle om specifikke 

situationer, kan interviewet bevæge sig hen på et mere konkret niveau fremfor et generelt niveau 

(Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:51). Derudover kan det være et stærkt redskab, undervejs i interviewet 

at gøre brug af bevidst naivitet. Dvs. man stiller spørgsmål, som man allerede har en forestilling om, 

for dermed at holde sig åben for ny viden (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:52). Det ønsker vi især at 

gøre under interviewet, fordi vi formentlig har en masse forestillinger om, hvordan det må være at 

være hjemløs. Dog ligger det alligevel langt fra vores virkelighed, og derfor er det vigtigt, at vi er 

åbne for ny viden, og ikke holder os til en hypotese vi allerede har udarbejdet i hovedet (Kvale, S., 

Brinkmann, S. 2015:52). Ved interviewet indhentes viden, på baggrund af den interaktion, som sker 

mellem interviewpersonen og forskeren, og de kan påvirke hinanden undervejs i interviewer. Et 

interview kan sågar virke voldsomt for både interviewpersonen og forskeren, hvilket kan føre til en 

form for forsvarsreaktion. Derfor er det vigtigt at forskeren er opmærksom på hvilke samtaleemner, 

der virker krænkende overfor subjektet (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015:53). Derfor tages der højde 

for de etiske problemstillinger, som kan opstå undervejs i interviewet. 

3.2 Meningskondensering 
 

Til analysen af interviewet, vil vi foretage en meningskondensering som beskrevet i “Interview: Det 

kvalitative forskningsinterview som håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Dette gøres 

med henblik på at udvide de hermeneutiske lag i interviewet, sådan at de relevante meninger forstås 

klart og tydeligt, imens vi frasorterer det, som ikke er relevant (Kvale, S., Brinkmann, S. 2015: 270). 

Sådan forvandles lange udsagn til kortere formuleringer, som bærer de samme budskaber. Dette gøres 

bl.a. fordi vi flere gange undervejs i interviewet oplevede, at vi kom ud på et sidespor, som ikke var 

relevant for vores videre undersøgelser. 
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Fra meningskondenseringsanalysen benytter vi de værktøjer som vi syntes særlig relevante. Først 

foretager vi os en gennemlæsning af interviewet for at forstå den samlede helhed, og derefter slår vi 

ned på interviewets `naturlige meningsenheder`, som de formuleres af interviewpersonen. For vores 

vedkommen er dette de steder, hvor der er tale om realvante temaer ift. vores problemstilling, men 

også de hovedtemaer, som findes i interviewet. Det kan være, at vi opdager nye vigtige temaer i 

interviewet, som oprindeligt ikke var en del af vores problemstilling, eller det kan være, at vi tilegner 

og ny viden, som vi ikke havde taget højde for førhen. Herefter skematiseres meningerne på en sådan 

måde, at interviewets centrale mening og tema transformeres til en kortere og mere præcis 

formulering med samme budskab. Dette gøres med henblik på at skabe et vist overblik og en orden. 

Udformningen af disse formuleringer skal siges at være baserede på vores fortolkning af teksten. 

Herefter analyseres det sagte, ved at opstille det i temaer. 

 

 

3.3 Variational Analysis 
 
Robert Rosenberger har udviklet metoden ‘Variational analysis’, som kan bruges til at demonstrere 

en teknologis multistabilitet. Dette gøres ved at brainstorme over og identificere en givet teknologis 

forskellige stabiliteter. Gennem Rosenbergers brainstorm-metode får man kendskab til teknologiens 

mange anvendelsesmuligheder (Rosenberger, R. 2014:381). Rosenberger inddrager her et eksempel 

fra Don Ihde, som beskriver de forskellige stabiliteter en hammer kan have. 

“For the hammer, the dominant stability is reflected in its name; it is used to 

hammer nails into some other object. We have seen that Ihde performs variational 

analysis, identifying those alternative stabilities reviewed above (murder weapon, 

objet d’art, paperweight, pendulum weight, and door handle), establishing that the 

hammer is indeed multistable" (Rosenberger, R. 2014:382). 

 

Denne metode vil vi bruge til at identificere, fire forskellige udvalgte københavnske bænkes 

forskellige stabiliteter. Med henblik på en videre analyse af hvorvidt man kan sige om bænkene kan 

kategoriseres som dark design. Som vi tidligere har været inde på, så differentierer Rosenberger 

mellem variation og stabilitet, hvor variation vedrører alle de mange forskellige 

anvendelsesmuligheder en teknologi kan have, hvorimod en stabilitet vedrører de 
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anvendelsesmuligheder som er “stabile”. Denne brainstorm vil tage udgangsåunkt i de mest stabile 

anvendelsesmuligheder, som de forskellige københavnske bænke har. 

 

3.4 Coloured cognitive mapping 
 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i John Venables værk fra 2014 kaldet Using Coloured 

Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research. 

 

CCM er et værktøj, som kan bruges til at analysere problemer og forstå deres årsager samt 

konsekvenser. Dette gøres med henblik på at identificere potentielle måder at løse problemer for 

dernæst at lave en designløsning. CCM opdeles i forskellige faser, hvor resultatet af disse faser er et 

træ eller kort over problemet. Dette træ danner herefter fundamentet for designet. 

Først defineres problemet og sættes ind i en rød firkant. Nedenfor placeres en rød firkant med pil op 

mod problemet. I denne nedre firkant skrives årsagen til det overstående problem. Hvis årsagen til 

problemet har sin egen årsag, placeres ny rød firkant under de to eksisterende osv. Går vi nu tilbage 

til første problem-firkant, kan vi også bevæge os opad fra denne. Teksten i firkanten over eksisterende 

firkanter definerer nemlig resultatet eller symptomer af den nedenstående firkant. Når man kort 

definerer sit problem, dets årsager og symptomer, skal det skrives på en måde hvorpå man også formår 

at inddrage det modsatte. Altså en modpol. Modsætningen muliggør, at man hurtigt kan vende polerne 

når man igangsætter næste fase. I en rød firkant kunne der eksempeltvist stå “lang.... kort ventetid” 

Efterfølgende konverteres problemtræet til et løsningstræ. Løsningstræets ene boble ville nu hedde 

“Forkort... lang ventetid”. Sådan transformeres problemer som vanskeligheder til problemer som 

muligheder (Venable, J, R. 2014). 
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Vores designprocess bygger på CCM, fordi vi gerne vil benytte en design-metode, som kan indkapsle 

problemer i designs. Sådan er det vores vurdering, at vi med CCM kan lave et design, som distancerer 

sig fra, hvad Rosenberger og Jensen definerer som dark design. 

Kapitel 4: Hjemløse i byen 
 
Dette afsnit vil vi undersøge de hjemløse i gadebilledet, de organisationer som beskæftiger sig med 

disse, samt dark designs indflydelse på organisationen projekt udenfor og deres arbejde. 

 

4.1 Hjemløs som begreb 

 
Dette afsnit omhandler forskellige typer af hjemløse som defineret af organisationen Hus Forbi. Fra 

organisationens hjemmeside står det beskrevet, at de tjener to formål. “1. At være med til at skabe 

debat og dialog om og med hjemløse og social udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne... 

2. At give de hjemløse mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange 

er det at sælge Hus Fordi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de tjener penge på 

lovlig vis” (Hus forbi. U.å). 

 

At være hjemløs betyder ofte, at man ikke har noget hjem. Det er dog ikke altid sandt, da hjemløs-

begrebet kommer med mange underkategorier. Nogle hjemløse har en bolig, som de ikke benytter, 

og derfor kategoriseres de som `funktionelt hjemløse`. Årsagerne til at de ikke anvender deres bolig 

kan være mange. Eksempeltvist fordi de hjemløse ikke trives i deres bolig, eller ikke har lyst til at 
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være alene (Hus forbi. U.å). En anden kategori af hjemløse er `gadesovere`. Begrebet dækker over de 

hjemløse som sover på gaden. 

 

4.2 Projekt udenfor 

 

Projekt udenfor er en organisation, som beskæftiger sig med hjemløshed og udstødelse. De ønsker at 

samle viden om disse og søger at hjælpe de hjemløse. Organisationen er nonprofit, og en af måderne 

hvorpå de tilegner sig viden, er ved at sende galdeplansmedarbejdere ud på gaden for at observere 

byrummet og være til rådighed for de mest udsatte hjemløse. Deres ideologi omfatter bl.a. at alle har 

et ønske om at leve et godt liv. De mener også, at der er mennesker, som lever deres liv på en ikke-

værdig måde, og vurderer, at der i sådanne scenarier kræves, at andre forholder sig, til det liv der 

leves (Projekt Udenfor. U.å.). 

Nogle hjemløse sover på gaden og bevæger sig rundt i byrum, som man kunne argumentere for, 

faciliterer dark design. Det kan virke paradoksalt, at dark design i byrummet ekskluderer de hjemløse, 

samtidigt med, at det er de hjemløse som anvender byrummet mest. Uanset vurderer Projekt Udenfor, 

at der i høj grad eksisterer dark design i det Københavnske byrum. Vi har gennem en byvandring 

afholdt af projekt udenfor og et e-mailinterview tilegnet os viden om organisationens arbejde og blik 

på dark design. E-mail interviewet findes i bilag 1. 

Organisationens gadeplansmedarbejdere har den funktion at etablere stabile forhold med de hjemløse, 

sådan at de kan skabe tryghedsforhold og hjælpe de hjemløse igennem tilværelsen. Enten som 

værende en person som kan lette dagligdagens byrder, eller som værende en person der kan hjælpe 

de hjemløse væk fra gaden. Deres målgruppe er de hjemløse, som på mange måder har det sværest, 

da det er dem, som kæmper med mange problemer, og ikke modtager den støtte, som de har ret til. 

(Projekt Udenfor U.å.) Det kan tage langt tid at etablere relationer til de hjemløse og skabe tillid. Det 

betyder, at det kræver mange møder, men disse planlægges oftest ikke med de hjemløse. Sådan bliver 

det gadeplanmedarbejderens funktion at finde de hjemløse igen gang på gang i byrummet. Fra 

interviewet med projekt udenfor bliver det tydeligt kommunikeret, at dark design komplicerer 

organisationens relationsarbejde, fordi gadeplansarbejderene ofte skaber relationer til de hjemløse 

ved at vide hvor de holder til, og dermed gentagende gange komme forbi og besøger dem. Dark design 

forandrer byrummet, og kan drive de hjemløse væk fra deres typiske tilholdssteder. Dermed 

kompliceres projekt udenfor, når de skal ud at finde de hjemløse igen. 
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Kapitel 5: Analyse 
 
Dette kapitel vil besvare arbejdsspørgsmål 2: “Hvordan erfarer en hjemløs Dark design?”. 

Spørgsmålet besvares på baggrund af et interview med en hjemløs. Ydermere indeholder dette kapitel 

en designanalyse af særligt udvalgte bænke i København, hvor der på baggrund af Rosenberger og 

Jensens teorier, vil gives et bud på, om bænkene er dark design. 

 

5.1 Interview med hus forbi sælger Aurel 
 
I analysen foretages en meningskondesering, hvor der præsenteres en række relevante citater fra 

interviewet, og hvor hovedpointerne sammenfattes i meningsenheder. Dvs. at essensen af et citat 

omskrives til en kort opsummering. Ved nogle af interviewsekvenserne, undlades interviewerens 

svar, og i stedet sammensættes interviewpersonens svar i en lang tekst. Når flere citater 

sammensættes, illustreres det ved to parenteser med tre udeladelsesprikker (…). Hvis der blot er 

punktummer i teksten, illustrerer det en tøven fra enten den interviewede eller interviewpersonen. 

Interviewsekvenserne vil i meningskondeseringen blive præsenteret kronologisk. Interviewet i sin 

fulde længde kan findes i bilag 2. Efter meningskondenseringen udvælges centrale temaer fra 

interviewet, som vi vil gå i dybden med og analysere. 

Interviewet fandt sted på Valby station med hus forbi-sælger Aurel Colonica på 39 år. Aurel er en 

meget imødekommende, optimistisk og kærlig person, hvilke udtrykker sig flere gange i interviewet. 

Sådan har han skabt sig et navn på stationen. 

 

Naturlig enhed Meningsenhed 

"Står du tit her på Valby station... Og hvor lang tid står du 

her om dagen?" 

 

"Ja næsten hver dag (…) Ja jeg fortsætter nogle gange en 

ekstra time til klokken syv, speciel nu hvor det er jul, og der 

er rigtig mange mennesker ude at shoppe, det er jul og de er 

glade. Så jo faktisk til klokken ni til klokken seks i aften (…)  

- men jeg er heldig for jeg har masser af varm tøj, god jakke 

og hue og det hele. Jo jo så jeg holder mig stadig stærk og 

glad” 

Aurel står dagligt på Valby station 

kl. 9-18, og ofte en time mere i 

julen. Han holder varmen i sit 

varme tøj, og han holder sig stærk 

og glad. 
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"hvor længe har du været her i Danmark så?" 

 

“Ååh det er mange år skat.. Rigtig mange år - næsten 22 år det 

gik stærkt tiden den går stærkt. Tiden går stærk. Det er dejligt 

at i holder god energi optimist og glade og i ikke er sure og 

sad (snakker generelt om de forbipasserende). Jeg har det 

rigtig rigtig godt. Spiser god mad og ud til venner og hygge 

med et glas vin og .. jeg er glad og jeg har det dejligt. 

 

“(…) Sover du på herberg eller hos venner eller..? 

 

"Øhh lige nu hos nogle venner, jeg er hos nogle venner og jeg 

har det rigtig godt. Jeg sover godt, kan gå i bad, børste tænder 

og vasker mit tøj... det er vigtigt så man kan komme ud og 

sælge, så man virker sådan fresh, fordi du hilser rigtig mange 

mennesker hver dag og mennesker der ser dig ikke også? Så 

det er dejligt.. Det er vigtigt at du er en lille smule fresh ikke 

også? Været i bad og okay tøj og sååå.. Det vigtigt så man 

kommer en lille smule fresh ud...jojo” 

Aurel har været i Danmark i 22 år. 

Haner glad for, at de 

forbipasserende er glade, 

optimistiske og har god energi. 

Aurel har det godt imens han 

overnatter og hygger sig hos 

venner med god mad og vin. Det er 

vigtigt for ham, fordi han kan 

komme i bad, børste tænder og 

vaske sit tøj og dermed forblive 

“fresh”. Det er vigtigt for ham at 

være ren og soigneret, fordi han 

hilser på mange mennesker hver 

dag. 

"Har du nogle venner som sover på gaden nogle gange? " 

 

"Ja ja jeg har. Jeg har rigtig rigtig mange venner jeg kender 

rigtig rigtig mange kollegaer der, øøøh måske der stadig væk 

er nogle venner, der ikke så meget som for eksempel sidste 

fem seks år ikke også det går meget meget bedre til 

allesammen" 

Aurel har mange venner, som 

sover på gaden, men han mener, at 

det er blevet færre “gadesovere” 

gennem de sidste fem-seks år. 

 

"Hvor plejer man så at sove?" 

 

"Skat du kan finde en station for eksempel og en en okay plads 

ikke også så du kan være der så du kan... selvfølgelig det ikke 

så meget varmt , bare en lille smule så du kan blive der indtil 

der klokken fem seks, ej det er ikke sjovt der...det er virkelige 

Aurel fortæller, at man typisk 

sover på en station, når man er 

gadesover. Han synes ikke det er 

sjovt at sove på gaden, fordi man 

ikke får så meget energi. Hus forbi 

gør hverdagen lysere, og skaber et 
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ikke sjovt. Man har ikke så god energi og.. Man kan godt blive 

glad igen dagen efter.... Men det er ti timer hver dag.. Ikke 

også? Det er meget bedre hvor vi har nogle kollektiv og er 

social. Hus forbi har rigtig mange social, man kan gå der om 

aftenen og vaske tøj og tænder, så det er meget bedre der, så 

man kan blive fresh til en ny dag ikke også? Så ja de sidste 

fem eller seks år, er det gået meget meget bedre til hus forbi, 

og der er ikke så mange mere der sover på gaden." 

kollektiv og muligheder for de 

hjemløse. De sidste fem-seks år, 

sover færre på gaden og flere 

hjemløse har fået det bedre. 

"Nu nævnte du at nogle sover på stationerne, har du oplevet 

eksempler på stationerne, at de gør forskellige ting, så I ikke 

må sove der, eller andre steder i byen, hvor de måske designer 

tingene på en måde... " 

  

"Det er rigtigt! De har lavet en lille smule faktisk... faktisk 

rigtig mange mennesker for eksempel, der er rigtig mange der 

kan blive sur en lille smule.... og jeg forstår det godt ikke 

også? For der er eksempel rigtig mange... bænke ikke også? 

Tilbage 4 år ikke også du kan sove der. Bare nu, der har de 

lavet nogle ting der ikke også på bænkene (Står og viser i 

luften)  

 

"Ja armlænene? " 

 

"Jaja, så du ikke kan sove der. Det er ikke pænt gjort.. Det er 

ikke pænt skat. Selvfølgelig man skal tænke på andre 

mennesker og de de tænker bare på sig selv (referere til dem 

der laver bænkene) sååå lige nu det går en lille smule bedre 

ikke også. Vi kan snakke sammen og tale lidt sammen, og vi 

sagde “ved i hvad det er ikke pænt gjort af jer”.. Jeg forstår 

det godt lidt, fordi nogle mennesker de kommer og ligger sig 

der med masser af skrald ikke også? nogle øl og noget plastik, 

men det er stadig vigtigt at man tænker på andre mennesker 

Aurel fortæller hvordan armlæn på 

bænkene er blevet hyppigere de 

sidste fire år, og de gør det svært at 

sove på bænkene. Aurel synes ikke 

at det ikke er pænt gjort at dem, 

som designer bænkene. Hus forbi 

har gjort opmærksom på, at det 

ikke er i orden med bænkene. 

Aurel kan til dels forstå, at man 

ikke vil have nogle, som sover på 

bænkene og sviner dem til, men 

alligevel synes han at det er vigtigt 

at man tænker på andre 

mennesker. Der er startet en dialog 

om bænkene, og Aurel siger det 

bevæger sig den rigtige vej 
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ikke også, de skal også have lov til at være der. Så lige nu, jo 

det går bedre også der, fordi de arbejder en lille smule på det 

, så det kan gå balance rigtig godt den vej." 

"Ja men for eksempel hvis du er hjemløs du har ingenting og 

du har ingen penge, og du vil have det godt og hvis det er sent 

klokken seks syv i aften og du går til en bænk. Og lige 

pludselig du går der, og du ser denne ting midt på bænken, og 

du siger ups jeg kan ikke engang sove her også her når det er 

jul ikke også... det det er ikke sjovt. It is like this everywhere 

(…) Det er ikke kun i Danmark. Men du kan prøve at hjælpe 

en lille smule, du kan prøve at hjælpe en lille bitte smule, og 

komme til mig og snakke, og ved du hvad jeg hjælper dig en 

lille bitte smule og komme med en lille smule tøj og en kop 

kaffe ikke også. Det hjælper rigtig meget, så jo jeg tænker at 

det går bedre. De sidste seks år. " 

Aurel beskriver, at det er hårdt nok 

at mangle penge og hjem, og at 

bænkene er en ekstra byrde- især 

når det er jul. Han siger, at sådan 

er det alle steder i verden, og at det 

ikke kun gælder for Danmark. 

Aurel siger, at man kan prøve at 

hjælpe de hjemløse en lille smule, 

ved at komme med noget tøj, eller 

en kop kaffe, da det hjælper rigtig 

meget. 

 
I nedenstående afsnit vil vi udvælge de vigtigste temaer fra interviewet med Aurel, og analysere hvad 

der bliver sagt. Temaerne er opsat i overskrifter med uddybende og analyserende tekst til hvert tema 

(overskrift). Til sidst laves en opsummering af det analyserede i en konkluderende tekst. 

 

Aurels arbejdsdag og hverdag 

Aurel står mange timer, næsten hver dag fra morgen til aften, på Valby station. På trods af, at han står 

så meget udenfor, og det til tider er koldt, så holder han alligevel humøret højt. Gentagende gange 

afslutter han sine udtalelser med, at det går godt. 

”Men jeg er heldig, for jeg har masser af varm tøj, god jakke og hue og det hele. 

Jo jo, så jeg holder mig stadig stærk og glad” 

 

Aurel klager ikke over de lange dage, fordi han har masser af tøj, som kan holde ham varm. Da det 

er jul, står han gerne længere tid, fordi der er flere mennesker, og fordi de ofte er glade. Aurel er ikke 

ny i faget, som hus forbi sælger, men har arbejde for dem i ti-femten år, hvor han primært sælger ved 

Valby station. Han er glad for at sælge ved Valby station, fordi han har en god relation til mange af 

de forbipasserende, som ofte glæder sig til at se ham. 
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”Den meste af den tid jeg har, der sælger jeg i Valby, fordi folk i Valby er rigtig 

glade og også mennesker der glæder sig til at se mig hver dag... så vi har det godt 

øøh..begge to også mig og også venner i Valby vi har det rigtig godt hver dag (…) 

Vi hilser pænt og vi snakker og det er dejligt” 

 

Aurel er glad for de samtaler, han har med de forbipasserende, og han synes det er dejligt, når de 

hilser på ham og snakker med ham. Han udtrykker, at det er dejligt, når de forbipasserende har god 

energi og er glade i stedet for at være sure og triste. ”Det er dejligt at I holder god energi optimist og 

glade og I ikke er sure og sad. Jeg har det rigtig rigtig godt”(Aurel, 2020). Aurel gentager, at han 

har det rigtig godt, og giver udtryk for at han nyder tilværelsen, hvilket især kommer til udtryk i 

nedenstående citat. 

”Jeg har det rigtig rigtig godt. Spiser god mad og ud til venner og hygge med et 

glas vin og ... jeg er glad og jeg har det dejligt”. 

 
Her beskriver han, at han ofte spiser god mad med sine venner og drikker vin, hvilket lyder som en 

forholdsvis ”normal” tilværelse, og noget som man måske ikke vil forbinde med det at være hjemløs. 

Derudover beskriver han, at han har muligheder, for at sove hos sine venner, hvor han også har 

muligheder for at opretholde en vis hygiejne. 

”Jeg sover godt, kan gå i bad, børste tænder og vasker mit tøj... det er vigtigt så 

man kan komme ud og sælge, så man virker sådan fresh, fordi du hilser rigtig 

mange mennesker hver dag og mennesker der ser dig ikke også? Så det er dejligt.. 

Det er vigtigt at du er en lille smule fresh ikke også? Været i bad og okay tøj og 

sååå.. Det vigtigt så man kommer en lille smule fresh ud...jojo. 

 
Hos sine venner kan Aurel komme i bad, børste tænder og vaske sit tøj, hvilket er vigtigt for ham, 

fordi han møder mange mennesker i sin hverdag. Det tydeliggør, at det er vigtigt for Aurel at 

opretholde en vis hygiejne, og at han er glad for, at han har muligheden for det. 

 

At sove på gaden 
Aurel fortæller lidt tøvende, at han har få venner, som sover på gaden, men at det bestemt er blevet 

bedre de sidste fem-seks år. Han uddyber ikke hvad der har ændret sig, siden færre sover på gaden, 

men at det går meget bedre for alle. 
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"Ja ja jeg har. Jeg har rigtig rigtig mange venner jeg kender rigtig rigtig mange 

kollegaer der, øøøh måske der stadigvæk er nogle venner, der ikke så meget som 

for eksempel sidste fem seks år ikke også det går meget meget bedre til allesammen"  

 

I bagklogskabens klare lys, kunne det have været interessant at høre Aurel, hvorfor han mente at færre 

sov på gaden i forhold til de sidste fem-seks år. Men han indikerer senere hen, at de hjemløse i hus 

forbi har fået en større kollektiv følelse - som måske kan være en årsag. Aurel uddyber, at de som 

sover på gaden ofte, finder en plads på en station, hvor de kan få en lille smule varme, og blive til kl. 

5-6 om morgenen. 

"Skat du kan finde en station for eksempel og en en okay plads ikke også, så du kan 

være der så du kan... selvfølgelig det ikke så meget varmt , bare en lille smule så 

du kan blive der indtil der klokken fem seks, ej det er ikke sjovt der...det er virkelige 

ikke sjovt. Man har ikke så god energi og.. Man kan godt blive glad igen dagen 

efter.... Men det er ti timer hver dag... Ikke også? Det er meget bedre hvor vi har 

nogle kollektiv og er social. Hus forbi har rigtig mange social, man kan gå der om 

aftenen og vaske tøj og tænder, så det er meget bedre der, så man kan blive fresh 

til en ny dag ikke også? Så ja de sidste fem eller seks år, er det gået meget meget 

bedre til hus forbi, og der er ikke så mange mere der sover på gaden.” 

 

Aurel giver tydeligt udtryk for, at det ikke er sjovt at sove på gaden ved at gentage sig selv: “...ej det 

er ikke sjovt der...det er virkelig ikke sjovt”. Han udtrykker, at man sagtens kan blive glad dagen efter, 

men man får en forståelse for, at det tager på kræfterne, når man sover på gaden. Derefter fortæller 

han, at han har fået det bedre efter, at hus forbi har haft et større fokus på at skabe et kollektiv, så de 

hjemløse kan være sociale. Derudover stiller hus forbi nogle faciliteter til rådighed, så man kan vakse 

tøj og børste tænder- og dermed opretholde en vis hygiejne, som virker til at være vigtigt for Aurel. 

Afslutningsvis siger Aurel, at hus forbi har udviklet sig i en bedre retning de sidste fem seks år, og i 

forlængelse af dette siger han, at der ikke er så mange, som sover på gaden længere. Det er derfor 

nærliggende at tro, at hus forbi, har spillet en vigtig rolle, i forhold til at få gadesoverne væk fra gaden. 
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Dark Design 

Da vi ønsker at høre om Aurels oplevelser med dark design, stiller vi et ledende spørgsmål, dog uden 

at putte ordene i munden på ham. Derfor spørger vi i forlængelse med at sove på stationerne, om han 

har oplevet forskellige tiltag, hvor der designes på en bestemt måde, som gør at man ikke kan sove 

der. 

"Det er rigtigt! De har lavet en lille smule faktisk... faktisk rigtig mange mennesker 

for eksempel, der er rigtig mange der kan blive sur en lille smule.... og jeg forstår 

det godt ikke også? For der er eksempel rigtig mange... bænke ikke også? Tilbage 

4 år ikke også du kan sove der. Bare nu, der har de lavet nogle ting der ikke også 

på bænkene (Står og viser i luften) (…) Jaja, så du ikke kan sove der. Det er ikke 

pænt gjort.. Det er ikke pænt skat. Selvfølgelig man skal tænke på andre mennesker 

og de de tænker bare på sig selv (referere til dem der laver bænkene)  

 

Denne interviewsekvens viser, at Aurel har lagt mærke til de forskellige tiltag – især med armlæn på 

bænkene. Aurel er meget præcis i sin fortælling, om hvornår bænkene blev ændret, da de ikke var 

sådan fire år tilbage. Han har altså klart kendskab til dét som Jensen og Rosenberger definerer som 

dark design. Desuden er det iøjnefaldende, at han italesætter forandringerne som sket for 4 år siden, 

da en artikel fra 2015 omtaler de dengang nyrenoverede bænke på Valby station. Artiklen beskriver 

hvordan bænkene før faciliterede nattesøvn for hjemløse, men at virkeligheden nu ser anderledes ud 

(Ekstrabladet.2015.) Dette illustrerer, at bænkenes redesign bestemt har haft en betydning eller effekt 

på Aurel og hans venner, når han er så opmærksomme på, at de er blevet ændret. Det er lidt tvetydigt, 

når Aurel siger, at folk bliver sure, om han så henviser til folk, der er sure over de nye bænke, eller 

folk der er sure over, at nogle sover på bænkene. Lige meget hvad så synes Aurel ikke, at det er pænt 

gjort, at bænkene er blevet designet som de er, fordi som han siger “man skal tænke på andre 

mennesker, og de tænker bare på sig selv”. Aurel giver udtryk for, at han er utilfreds med bænkene, 

men alligevel går det bedre, og han fortæller at hus forbi har været i dialog med formentlig DSB, og 

fortalt dem, at det ikke er pænt gjort af dem. Alligevel kan Aurel se lidt nuanceret på problemet, og 

han har forståelse for, at man ikke ønsker at bænkene skal svines til. 

“Jeg forstår det godt lidt, fordi nogle mennesker de kommer og ligger sig der med 

masser af skrald ikke også? nogle øl og noget plastik, men det er stadig vigtigt at 

man tænker på andre mennesker ikke også, de skal også have lov til at være der. 
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Så lige nu, jo det går bedre også der, fordi de arbejder en lille smule på det, så det 

kan gå balance rigtig godt den vej."  

 

Selvom Aurel til dels har forståelse for de nye bænke, så tilføjer han alligevel, at man skal tænke på 

alle mennesker, og at alle skal have lov til at være på stationerne. Dermed kan man udlede, at Aurel 

ikke synes, at bænkene er den rette løsning. Alligevel går det den rette vej, fordi hus forbi har taget 

problematikken op. Aurel er såret og skuffet fordi han føler, at designeren ikke tænker på de hjemløse 

men alligevel bevarer han troen. Generelt for interviewet opdagede vi, at hver gang Aurel udtrykte 

noget, som han var utilfreds med eller ked af det over, så skulle han efterfølgende supplere med noget 

positivt i stil med “jeg har det godt” eller “det går meget bedre”. Det kan være svært at vurdere, om 

der ligger nogen større mening bag dette, men vi finder det interessant, at han altid skal pointere, at 

han har det godt.  

 

5.2 Designanalyse de københavnske bænke  
 
I dette afsnit analyseres fire udvalgte bænke, som vi er stødt på gennem en byvandring. I bilag 6 

findes en række andre bænke, som vi skabte kendskab til i byrummet, men som blev fravalgt i 

analysen. Først laves en variational analysis som er en brainstorm over de individuelle bænkes 

stabiliteter. Vi vil ikke nævne alle bænkenes stabiliteter, men snarere de stabiliteter, som har relevans 

for særligt de udvalgte bænke, men også for projektet fokus, som er at undersøge hvorvidt man kan 

karakterisere bænkene, som dark design. Til sidst vil vi på baggrund af Robert Rosenbergers teori om 

hostile design og Ole. B. Jensens teorier om dark design, forsøge at vurdere hvorvidt de forskellige 

bænke kan karakteriseres som dark design. 

 

5.2.1 Københavnerbænken 

 

Vi har udvalgt den klassiske københavnerbænk, som en af de bænke vi vil analysere, fordi man ser 

den mange steder rundt i det københavnske bybillede. Ved vores byvandring så vi 

københavnerbænken bl.a. ved Vesterport station, rådhudspladsen og ved Københavns 

hovedbanegård. Nedenfor ses et billede af en københavnerbænk placeret ude foran biografen palads 

og bænken til højre er ved Vesterport station. 
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Billede 4.1.1. Københavnerbænken. 2020                              Billede 4.1.2. Københavnerbænken med person. 2020. 

 

Bænken er udformet med et ryglæn, som man kan læne sig op ad, når man sidder på bænken. Ved 

vores byvandring opdagede vi, at man kan ligge på bænken. Dog går ryglænet ikke hele vejen ned til 

sædet, og derfor, har man ikke noget at læne sig op ad, når man ligger ned. Et større ryglæn ville 

forbedre muligheden og komforten, hvis man skal ligge på bænken. Dermed ville man også nemmere 

kunne holde balancen på bænken, fordi man ville kunne læne sig op ad ryglænet, hvilket ville være 

ideelt, da bænkens vertikale flade er forholdsvis smal. Derudover kan man heller ikke ligge i læ, fordi 

der netop ikke er et ryglæn, som går ned og skærmer for vinden. Det er værd at lægge mærke til, at 

personen som ligger på bænken er 172 cm, og hvis en person var højere, så kunne det være sværere 

at ligge på bænken. Dog bemærkede vi på vores byvandring med Projekt Udenfor, at en mandlig 

hjemløs sov på en af Københavnerbænkene ved Københavns Rådhus, og dette illustrerede at det er 

muligt at sove den. Overstående bænks stabiliteter kan ses i bilag 5.1. 

 

Det er værd at knytte en kommentar til skraldespanden ved siden af bænken, som er en skraldespand, 

der optræder flere steder rundt i København. På skraldespanden er monteret en lille hylde, hvorpå 

man kan stille sine pantflasker og dermed give panten videre, i stedet for at smide flasken i 

skraldespanden. Tiltaget er bl.a. udviklet af Københavns kommune, og skal hjælpe med en bedre 

affaldssortering, samt hjælpe de udsatte borgere, som samler pant (Københavns kommune. 2015). 

Denne skraldespand står i kontrast til de skraldespande Rosenberger beskriver, hvor man har 

begrænset muligheden for at stikke hånden ned i, for at samle pant. Denne skraldespand har en 

intention og et ønske om, at man skal give panten videre i stedet for at smide den ud, og kan beskrives 

som en modsætning til dark design. 
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5.2.2 Stationsbænken 

Der findes mange forskellige typer af stationsbænke rundt omkring på stationerne. Vi har valgt at 

analysere to forskellige typer stationsbænke, fordi vi så mange af netop disse to typer, da vi var rundt 

på de forskellige stationer. 

 

  

Billede 4.2.1. Stationsbænk a. 2020                                 Billede 4.2.2. Stationsbænk liggende person a. 2020.  

 

Billede 4.2.1 foroven demonstrerer hvordan man kan sidde på bænken, og da bænken er monteret i 

murstensvæggen, kan væggen fungere som ryglæn. Armlænene gør, at man kan læne sin arm på ved 

siden af. Derudover kan armlænet fungere som en støtte, når man skal rejse sig fra bænken. Dog 

besværliggøre, ja nærmest umuliggøre armlænene, at man kan lægge sig på bænken. Billede 4.2.2 

viser en meget ukomfortabel liggestilling. En brainstorm, baseret på variational analysis, viser flere 

af bænkens stabiliteter (se bilag 5.2) 

 

Dog er det ikke alle bænke på stationerne, som har armlæn. Billedet 4.2.4 forneden viser en bænk på 

Vesterport station, hvor man både kan sidde og ligge på den. På Vesterport var der både bænke med 

armlæn og bænke uden.  
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Billede 4.2.3. Stationsbænk b. 2020.                                  Billede 4.2.4. Stationsbænk liggende person b. 2020. 

 

Bænken på nedenstående billede 4.2.5 findes på Vesterport station er placeret i et glasbur, og har 

armlæn. Dette blev på vores byvandring kritiseret af projekt udenfor. Kritikken fald på at bænken i 

glasburet skulle havde armlæn. Projekt udenfor undrede sig over, hvorfor der skulle være armlæn i 

glasburet, når det ikke var nødvendigt ved bænken uden på perronen. DSB har udtalt af deres bænke, 

følger nogle krav, som forudsætter at bænkene skal have armlæn, så ældre og mere gangbesværede 

skal kunne rejse sig med støtte (Ekstrabladet. 2015). Det kan dog føre til en undren over hvorfor 

begge bænke på Vesterport station, så ikke har armlæn? 

 

 

Billede 4.2.5. Stationsbænk liggende person a. 2020. 
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5.2.3 Rund bænk 

Der findes flere forskellige typer at runde bænke i København, og disse har mange stabiliteteter til 

fælles. Dog tager vi udgangspunkt i den runde Københavnerinspirerede bænk som set nedenfor som 

stod lokaliseret på strøget i København. 

 
Billede 4.3.1. Rund bænk med liggende person. 2020       Billede 4.3.2 Rund bænk med siddende person. 2020) 

 

Vores brainstorm har været med til at indkapsle bænkens stabiliteter. (Se bilag 5.3) Udover at sidde 

fint og ligge halv ukomfortabelt, kan den afsondre og beskytte træer samt leges på. Den ukomfortable 

liggestilling er grundet at bænken ikke har tilstrækkelig stor diameter, hvilket resulterer i manglende 

støtte. Ligesom ved den klassiske Københavnerbænk eksisterer der ikke noget nedre ryglæn som 

skærmer for vinden. 

 

5.2.4 Den inkluderende bænk 
Den danske produktdesigner Hans Christian Asmussen, har designet en helt særlig bænk. Asmussen 

har en master i design (Roskilde University. U.å.). Vi har e-mailet med ham, og sådan har han fortalt 

os, at denne bænk er designet til at rumme enhver borger. Nedenstående billeder er taget på Lærkevej 

nr. 18 i København NV. 
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Billede 4.4.1. Den inkluderende bænk. 2020                  Billede 4.4.2. Den inkluderende bænk med person. 2020. 

 

Måden hvorpå den er tiltænkt at rumme enhver borger kan ses ved, at man både kan sidde på bænken 

og ligge inde i den. Ved at ligge inde i bænken giver dette både læ, ly og privatliv. Dog er det på disse 

billeder meget svært at se, at man kan ligge inde i bænken, eftersom den er placeret op ad 

murstensvæggen, som gør, at man ikke kan kravle ind i den. Bagvæggen blokerer nemlig indgangen 

og sådan frarøver placeringen af bænken en af dens stabiliteter. Herudover giver bænkens udformning 

den en anden stabilitet, som gør at den kan anvendes som trappe eller leges på. Bænkens stabiliteter 

kan ses i brainstorm fra bilag 5.4. 

 
Billede 4.4.3. Hul i den inkluderende bænk. 2020         Billede 4.4.4. Ind i den inkluderende bænk. 2020 

 

Det kan tydeligt ses på bænken at den har været i brug, da den desværre er gået i stykker. Man kan 

antage at regnvand har gjort træet porøsere og at bænken har været udsat for slitage når den har været 

udsat for tung vægt. Uanset mister bænken sin stabilitet som regnvandslæ-sted, for liggende personer, 
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når den ikke længere et tæt. Dog betød den lille ødelæggelse, at vi kunne se ind i bænken til det sted, 

hvor det påtænkes, at den hjemløse skal finde ro. 

 

 

Kan bænkene defineres som dark design på baggrund af Robert Rosenberger og Ole b. Jensens 

teorier? 

Rosenberger og Jensen er begge enige om at dark design ekskluderer visse socialgrupper, ved at 

udforme designs på en måde, der besværliggør eller helt umuliggør visse praksisser. Dermed kan dark 

design skubbe disse socialgrupper væk fra områder, hvor de ikke er ønsket. Nedenstående afsnit vil 

undersøge og analysere, hvorvidt de fire udvalgte bænke kan defineres som dark design på baggrund 

af Rosenberger og Jensens teorier.  

 

Københavnerbænken 

Ud fra disse teorier er vi kommet frem til, at Københavnerbænken ikke kan defineres som dark design. 

Københavnerbænkens stabiliteter er ikke begrænsede i form at, af man bl.a. ikke kan ligge på den. 

Bænken er udformet, så der er en sammenhængende flade, som man sagtens kan ligge på. Selvom 

ryglænet ikke går hele vejen ned, og derfor ikke tilbyder en form for støtte og læ, så giver bænken 

stadig mulighed for, at man kan lægge sig og tage et hvil. Derudover er der ikke nogen iøjnefaldende 

artefakter ved bænken, som med vores øjne virker til at skubbe de hjemløse væk. Dog kan vi, som 

Rosenberger også nævner, ikke nødvendigvis selv se alle perspektiver at designets problematikker. 

Det kan stadig være, at en hjemløs vil føle at designet er mere fjendtligt end hvad vi selv kan se. Dog 

opdagede vi, under vores interview med Aurel, at han især nævnte bænke med armlæn i midten som 

særligt fjendtlige, hvorimod han ikke nævnte noget om den almindelige københavnerbænk. 

Derudover oplevede vi under vores byvandring, at vi så en hjemløs ligge på en københavnerbænk 

ved rådhuspladsen. Selvom han ikke kunne ligge med strakte ben, så gav bænken alligevel nok 

komfort til, at hun kunne værre i dyb søvn på en ellers travl og støjende plads. Dermed konkluderer 

vi, at Københavnerbænken ikke er Dark design. 

 
Stationsbænken 

I vores analyse kommer stationsbænken i to udformninger, hvilket betyder at to forskellige 

evalueringer følger. Tages der først udgangspunkt i bænken uden armlæn, viser denne sig ikke at 

hører under dark design ifølge Rosenberger og Jensens teorier. Den rene flade muliggør, at brugeren 

kan ligge ned uforstyrret af problematiske elementer. Dog kan det diskuteres om denne bænk, kan 
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siges at være dark design for en anden socialgruppe. Hvis det er nødvendigt med armlæn, så ældre og 

gangbesværede nemmere kan rejse sig fra bænken, kunne man mene, at manglende armlæn var dark 

design. Det er måske sat lidt på spidsen, men det understreger, at det er svært at designe en bænk, 

som tager højde for alle problematikker, som kan opstå. Dog kan det siges, at det ikke umiddelbart 

virker som om, at denne bænk er udformet på en måde der udstøder de hjemløse eller forsøger at 

ændre deres adfærd. Derfor vil vi ikke klassificere denne bænk, som værende dark design. 

 

Tages der i stedet udgangspunkt i stationsbænken med armlæn, kan den siges at have et element af 

dark design. Både Rosenberger og Jensen vil klassificere bænken som dark design, da den udstøder 

de hjemløse, fordi de ikke har mulighed for at lægge sig på bænken. Dermed forsøger bænkdesignet 

at ændre adfærden hos de hjemløse - så de ikke sover på bænken. Armlænene placering på midten af 

bænken, kan virke meget ekstrem, og er mere iøjnefaldende, fordi armlænene er placeret et atypisk 

sted. En klassisk bænk, har ofte armlæn ude i siderne, ligesom københavnerbænken, og derfor bliver 

man måske mere opmærksom på armlænene, fordi de er placeret anderledes. 

 

Den runde bænk 

Den runde bænk er denne straks mere diffus i forhold til dark design- begrebet. Disse har ikke armlæn 

som komplicerer dét at ligge ned. Dog gør udformningen at det er svært at have jævn støtte til hele 

kroppen når brugeren ligger ned. I dette tilfælde er det svært at sige, om dette skyldes, at designeren 

har en særlig intention. Bænkens runde udformning har en funktion som ikke blot syntes at kunne 

være æstetisk. Den beskytter ofte et træ eller lignende. Grundet de ikke-eksisterende armlæn er det 

heller ikke umuligt at lægge sig ned. Desuden afhænger niveauet af komfortabelhed, når man ligger 

ned af, hvor stor diameter den runde bænk har. Oftest ville lavere hjemløse sådan have lettere ved at 

sove på de runde bænke, end højere hjemløse.  

 

Den inkluderede bænk 

Interessant for denne bænk er, at designeren har skrevet til os, at den er udformet med henblik på at 

rumme enhver borger. Bænken kan syntes svær at sidde på for den almene borger grundet niveauerne, 

men til gængæld motiverer dette i stedet til leg og sådan kan det siges, at udformningen til en vist 

grad kompenserer med en alternativ stabilitet. Herudover står det klart, at bænken ikke ekskluderer 

hjemløse eftersom hulrummet i den, netop er tiltænkt hjemløse. Dog har Københavns kommune valgt 

at placere bænken op ad en mur, så det derfor ikke er muligt at lægge sig ind i bænken. Dette er meget 
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iøjnefaldende, når bænken rent faktisk er designet til, at man kan ligge i den, men at kommunen 

vælger at eliminerer denne stabilitet. 

Kapitel 6: Designprocessen 
 
I dette kapitel vil vi søge at besvare arbejdsspørgsmål 3: “Hvordan kan en designløsning tænkes, 

som imødekommer flere borgeres behov?” Dette spørgsmål besvares bl.a. gennem en udarbejdelse 

af CCM og designiterationer. 

 
Med inspiration fra de analyserede bænke kunne vi igangsætte analysen. Sådan fik vi fastsat hvilke 

delelementer vi skulle være særligt opmærksomme på, når designprocessen gik i gang. Både de som 

skulle undlades, og de som skulle indopereres i designet. 

 

Først udarbejdede vi et CCM problemtræ for at identificere de problemer, som begrænser dét, at 

bænkedesignet kan rumme alle byens borgere. Sådan tager det nedenstående røde problemtræ 

udgangspunkt i bænkedesigns mhp. dark design. Efter identificeringen af visse problemer, 

transformerede vi problemtræet til et løsningstræ som også ses nedenfor. 
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Billede 13. CCM Designløsningens problemtræ. 2020. 
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Billede 14. CCM Designløsningens løsningstræ. 2020. 

 

Efter identificeringen af de problematiske områder og skabelsen af problemtræet var vi endeligt mere 

udrustede til at igangsætte visualiseringerne af vores designforslag. Vi ønskede, at man både kunne 

sidde og ligge behageligt på bænken. 

 

Allerede fra vores første designløsning var vi inspirerede af Hans Christians bænk. Vi så fordelene i, 

at man kunne sidde på bænken, imens en anden sov inde i den. Derudover lå man både i læ for vinden 

og ly for regnen inde i bænken. Dog følte vi, at bænkens niveauer gjorde det svært for flere mennesker 

at sidde på den. Forstillede man sig, at alle bænkens siddepladser var fyldt op, ville det være 

nødvendigt, at brugerne på de nedre trin rykkede sig, for at brugeren på det højeste trin kunne komme 

af bænken. Denne situation ville vi gerne undgå i vores design. Sådan ses nedenfor vores første 

design. 
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I første design havde vi fokus på sidde- og ligge 

stabiliteterne alene. Tegningen viser hvordan bænken 

er hul, så en person kan ligge derinde. Bænken er 

formet som et blødt rektangel. Bænkens fire flader er 

udformede identisk. Dog har bænken en lille platform, 

som separerer den nederste flade fra jorden i håbet om, 

at kulden fra jorden opleves i mindre grad inde i 

bænken. Denne platform skal isoleres i en eller anden 

form. 

 

 

Da vi havde visualiseret forholdet mellem dét at sidde og dét at ligge, begyndte vi at tænke på andre 

delelementer. Armlæn kunne ikke være et problem, hvis den hjemløse ikke lå oven på bænken. 

Desuden mente vi at støtte fra armlæn gjorde bænken mere imødekommende for dem som ønskede 

at sidde ned - særligt med henblik på de ældre og gangbesværede. Vi havde et ønske om at udforme 

bænken i træ men var bekymrede for, at den hule træbænk var for skrøbeligt og potentielt kunne brase 

sammen ovenpå personen i bænken. På Hans Christians bænk var en af fladerne desværre faldet 

sammen ned i hulrummet og derfor ønskede vi en sikkerhedsforanstaltning. Sådan besluttede vi os 

for at fusionerer armlænene med et metalskelet for at øge bænkens robusthed. Derudover ønskede vi 

at visualisere en længde på bænken, som muliggjorde at 4 mennesker sad på den. 

 

I vores første iteration valgte vi at tilføje en fusion 

imellem armlæn og metalskelet. Metallet skal styrke 

bænken og sådan øge tryghed og sikkerhed inde i 

bænken. Derudover ønsker vi, at bænken har en 

størrelse så fire mennesker kan sidde på den. Desuden 

påtænker vi os, at bænken har en højde så den 

gennemsnitlige borger sidder med fødderne i jorden, 

med benene bøjede 90 grader. 

 

 

Efter forrige design kiggede vi igen på vores CCM og indså, at vi endnu ikke havde indopereret 

ryglænet. Sådan kom vores anden iteration til at være en videreudvikling af sidde-stabiliteten. 
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Til venstre ses anden iteration. Den eneste ændring er, 

at ryglænet er tilføjet. Vi har også valgt at lade 

ryglænet skyde op igennem armlænet, så disse smelter 

sammen. Den sorte linje under ryglænet skal 

visualisere, at der ikke er støtte her. Hvis ryglænet ikke 

hæfter direkte med siddefladen, akkumuleres blade og 

andre objekter ikke i lige så høj grad på bænken og gør 

den minde indbydende. 

 

 

Det var vores vurdering, efter udarbejdelsen af det forrige designudkast, at vi havde haft for lidt fokus 

på liggestabiliteten. Derfor lavede vi endnu en iteration, som havde samme kvaliteter som forrige 

design, men med øget fokus på rummet inde i bænken. Denne iteration søger også at imødekomme 

dét, at man muligvis kan være utryg ved at sidde oven på en person. Vi ønsker heller ikke, at folk 

sidder på bænken uvidende om, at der ligger en person indeni og får en forskrækkelse over pludseligt 

at erfare personens tilstedeværelse. 

 

Denne iteration er vores sidste, hvilket betyder, at 

dette, på nuværende tidspunkt, er vores endelige 

design forslag. Vi har tilføjet et skilt fordi vi ønsker 

at informere folk om, at der måske ligger en person 

inde i bænken, sådan at de er indstillede på det og ikke 

overraskes. Herudover er den ene ende af bænken 

totalt lukket, som set helt til venstre på billedet. I den 

anden ende af bænken er en port som åbnes og låses 

indefra. Porten fylder ikke hele åbningen, da det er vores vurdering at det kan skabe en klaustrofobisk 

følelse, hvis hulrummet i bænken kan lukkes fuldstændig til. Tilføjelserne i enderne skal stoppe vind 

fra at suse igennem, og give den hjemløse mulighed for mere tryghed og privatliv. En sidste 

forandring vi har skabt er, at vi ønsker luft mellem to vandrette træstykker, som illustreret ved en sort 

vandret streg på billedet ovenfor i venstre hjørne. Det skal være så smalt at man ikke opfatter det 

udefra men kun indefra. Dette er gjort i håb om at forøge luftcirkulationen og elleminerer eventuel 

følelse af klaustrofobi. 
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Kapitel 7: Diskussion 

 
I følgende afsnit vil vi evaluere og diskutere vores designløsning på baggrund af forskellige temaer, 

som vi har arbejdet med undervejs i rapporten. Derudover vil afsnit besvare arbejdsspørgsmål 4: 

“Hvordan kan vi være sikre på, at vores designløsning afviger det, som Robert Rosenberger og Ole 

B. Jensen definerer som dark design” 

  

Først er det interessant at evaluere og diskutere bænkens forskellige delelementer, for at undersøge 

om de fungerer optimalt, og løser problematikken ved dark design. Med udgangspunkt i vores 

byvandring, kan vi diskutere hvad der fungerede godt, ved de forskellige bænke som vi undersøgte, 

og hvad der fungerede mindre godt. En af hovedpointerne ved byvandringen var, at de bænke, hvor 

armlænene var placeret midt på bænken umuliggjorde, at man kunne lægge sig på dem. Det er en 

anke, som både Rosenberger og Jensen har imod disse bænke, og som Aurel, hus-forbi sælgeren, også 

syntes var et problem. Dog opdagede vi undervejs i projektet, at armlænene har en vigtig funktion for 

ældre og gangbesværet. Derfor mente vi, at vores design skulle have armlæn - for ikke at ekskludere 

de ældre og gangbesværet, og at vi dermed selv kom til at lave en form for dark design. For at 

inkludere de hjemløse i designet, udviklede vi – inspireret af Hans Christian - et rum under bænken, 

som skulle fungere som et hvilested, for hvilken som helst borger der kunne have brug for det - særligt 

med fokus på de hjemløse. Det skulle være muligt at vælge mellem at holde bænken åben eller lukket, 

når man lå i den. Dermed kunne man inkludere flere typer hjemløse, da man kunne forestille sig, at 

det er meget individuelt, om man ønsker at lukke sig inde, eller om man i stedet ville kunne holde 

bænken åben. Dertil var det vigtigt med nogle lufthuller, som kunne skabe cirkulation i bænken. Her 

var det også vigtigt at bunden af bænken, er isoleret i en eller anden form, så den ikke lige så kold 

som jorden. Til sidst ønskede vi at bænken skulle have et ryglæn, som tilfører bænken komfort, da vi 

stadig ønsker at bænken skal fungere, som en almindelig bænk. Hvad vi især ønsker at opnå med 

bænken, er at imødekomme især de hjemløse, fordi de føler sig ekskluderet, når de ser bænke med 

armlæn. Under vores interview, udtalte Aurel, at det ikke var sødt gjort. 

 

En indvending til et design, der kombinerer en bænk og en soveplads, kan være at det er underligt at 

sidde på en bænk, hvor en person ligger indeni. Man kan diskutere, om det for nogle kan være 

utrygskabende og afholde folk fra at sidde på bænken. Derfor mener vi, at det er vigtigt at tydeliggøre 

på bænken, at der muligvis ligger en person indeni. Dermed har borgeren, som ønsker at benytte 
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bænken, selv sit frie valg til at beslutte om han eller hun vil sidde på bænken. Der er derfor ikke 

decideret noget designmæssigt, som umuliggør at de kan sidde der. Derudover kan det fra den 

hjemløses synspunkt måske være utrygt at sove i en bænk, som er beregnet til at sidde på. Dermed 

skal bænken også udformes og udarbejdes i en bestemt kvalitet, som sikrer at den ikke kan falde 

sammen. Derudover, som nævnt tidligere, får den hjemløse mulighed for selv at bestemme, om han 

ønsker at lukke bænken eller lade den stå åbent. Dermed kan den hjemløse finde tryghed i at kunne 

lukke sig inde, eller tryghed i at kunne holde døren åben - hvis det bliver for klaustrofobisk. En vigtig 

pointe at tilføje her, er at vi påtænker at bænken sandsynligvis ville blive brugt i dagtimerne, af den 

gængse borger, hvorimod bænkens soveplads formentlig vil blive brugt mere i nattetimerne. Derfor 

forestiller vi os, at det er begrænset, hvor ofte bænkens to hovedstabiliteter (sidde og ligge) bliver 

udnyttet samtidig.  

 

Vi har forsøgt at udarbejde en bænk, som ikke går under kategorien dark design, men det kan være 

svært at vide sig sikker på, om den ikke ekskluderer andre socialgrupper. Som Rosenberger beskriver, 

kan det være svært at vurdere hvorvidt noget er dark design, fordi man ofte ikke er opmærksom på, 

at et design ekskluderer nogle, hvis det ikke har konsekvenser for en selv. Dette understreger, hvorfor 

det er vigtigt altid at evaluere sine designløsninger inden de implementeres.  

 

I vores interview med projekt udenfor, opdagede vi, at dark design ofte besværliggøre deres arbejde, 

når normale tilholdssteder for hjemløse bliver ændret, så de ikke kan være der. Dermed bliver det 

svære for organisationen at finde de hjemløse. Ved at opsætte bænke, som giver mulighed for at man 

kan sove der, kunne man håbe, at det gav muligheder for projekt udenfor i form af, at de lettere kunne 

opsøge de hjemløse. Dertil kan man overveje, om der skal være en form for skilt på døren, så man 

kan se, når bænken er optaget – lidt ligesom man kender fra en toiletdør. 

 

Til sidst forestiller vi os, at en bænk, som tydeligt ønsker at de hjemløse kan sove i den, kan skabe en 

form for debat og undren i samfundet. Dermed kan bænken være med til at belyse dark design, og 

måske skabe en forandring. 
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Kapitel 8: Konklusion 
 

Dark design kan kort defineres som værende design, der ekskluderer en samfundsgruppe. Særligt for 

hjemløse, kan dark design være med til at besværliggøre hverdagen. De sidste fire-fem år er der sket 

en forandring visse steder i det Københavnske byrum, som har medført, at hjemløse bl.a. har sværere 

ved at finde en bænk at sove på. Man kan argumentere for, at dark design findes i mange skikkelser 

afhængigt af, hvilke briller man ser designet igennem. Uanset kan vi, ifølge Rosenberger og Jensens 

teori, konkluderer at Dark design viser sig i byen igennem særlige bænke. Dark design kan vise sig 

ved at multistabiliteten begrænses. Sådan kan både armlæn, skrå flader mm. være dark design. Dog 

kan manglende armlæn også være dark design, hvis bænkens manglende støtte, gør den ubrugbar set 

fra et ældre- eller mobilitetsbesværet perspektiv. 

Med viden fra analyse af udvalgte bænke og interview med en hjemløs, har vi forsøgt at skabe en 

designløsning, som kan imødekomme alle borgers behov og derigennem ikke kan kategoriseres som 

dark design. Dette har vi gjort ved at fusionerer flere elementer i én bænk, som hver især er 

nødvendige for forskellige samfundsgrupper. Som individuelle mennesker med subjektive 

perspektiver, kan det dog syntes svært at lave et design som tilgodeser enhver borger, da vi ikke kan 

gisne om enhver borgers behov. Uanset kan det konkluderes, at vores designløsning faciliterer 

alternative stabiliteter, og på samme tid. Underforstået at man kan ligge samtidigt med at en anden 

sidder på bænken. På denne måde imødekommes den gennemsnitlige almene borgers behov samtidigt 

med at den hjemløses behov imødekommes. 
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