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Abstract
The physical environment is a very important component for human health. A wellfunctioning site enables people to recreation and social life. People who spend a lot of
time outdoor are also experiencing less stress. If people doesn’t give opportunity to
influence the spatial planning process there is a risk of negative attitudes and
discomfort. This can create a mental illness. This study deals with how students feel
about their physical environment and how they want it to be designed. The study is
aimed at students who live in one of the three different student areas in Gävle:
Kungsbäck, Campus Sätra and Midgård. The study is based on three methods. These
were: a questionnaire, an observation study, and a physical design study in 3D.

The observations showed significant problems with the site design as only movement,
who take into necessary but significant activity account. The observations showed a
clear lack of both elective and social activities, both of which are important for a wellfunctioning place. The survey showed dissatisfaction about the site design among the
students. Through this study, students were given an opportunity to share their wishes
about the site's future design. The proposals were designed in 3D. Three different
proposals were developed: a zero option, an economical option, and an expensive
option. The zero option indicates a probable development of the area if no action takes
place. The economical option indicates a solution that focus on economical
sustainability. The expensive option has the highest costs both in construction and
maintenance. The evaluation showed that the students liked the economical proposal
option most.

The result showed the importance of student participation in the planning process.
Student comments through the survey and evaluation, indicated that: trees, venues,
water, grass and lighting should be included in future planning frameworks for student
housing.

Keywords: student housing, health, physical environment, 3D design
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Sammanfattning
Den fysiska miljön är en viktig komponent för människors hälsa. Den ger människor
möjlighet till rekreation och social gemenskap om platsen är väl fungerande. Människor
som vistas mycket utomhus upplever dessutom mindre stress. Om boende i ett område
inte ges möjlighet att påverka i planeringsprocessen finns risk för negativa attityder och
otrivsel. Detta kan slutligen ge en psykisk ohälsa. Denna studie behandlar hur studenter
upplever sin fysiska miljö och hur de vill att den ska utformas. Studien vänder sig till
studenter som bor på något av de tre olika studentområdena i Gävle: Kungsbäck,
Campus Sätra och Midgård. Studien grundar sig på tre metoder. Dessa är:
enkätundersökning, observationer och gestaltningsstudie i 3D.

Observationerna visade tydliga brister i platsens utformning eftersom den enbart
användes som transportsträcka, så kallade nödvändiga aktiviteter som utgörs av olika
måsten. Observationerna visade på en tydlig brist på både valfria och sociala aktiviteter
vilket är viktiga aktiviteter för en väl fungerande plats. Enkätundersökningen visade på
missnöje bland deltagarna av platsens utformning som den ser ut i dagsläget. Via denna
studie fick studenterna en möjlighet att delge sina önskemål om platsens framtida
utformning. Med gestaltningsstudien visualiserades förslagen med studenternas åsikter
som grund. Totalt framtogs tre olika förslag: nollalternativet, det ekonomiskt
genomförbara alternativet och det påkostade alternativet. Nollalternativet visar på den
troliga utvecklingen av platsen om ingen åtgärd äger rum. Det ekonomiskt hållbara
alternativet visar en lösning som fokuserar på ekonomisk hållbarhet. Det påkostade
alternativet har de högsta kostnaderna både i konstruktion och underhåll. Efter en
utvärdering av förslagen där studenterna som anmält intresse uttryckt sin åsikt visade
det sig att studenterna föredrog alternativ två, det ekonomiskt genomförbara alternativet.

I resultatet framkom det hur viktig betydelsen deltagandet i processen hade varit för
studenterna. Av studenternas synpunkter och önskemål arbetades det slutligen fram ett
ramverk, som även kan användas vid framtida planering av liknande områden i
framtiden. De faktorer i den fysiska närmiljön som ska inkluderas i ramverket är: träd,
mötesplatser, vatten, gräs och belysning.

Nyckelord: studentbostäder, hälsa, fysisk miljö, 3D, gestaltning
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Förord/tillkännagivanden
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på 15 hp i ämnet samhällplanering på
Högskolan i Gävle vilket avslutar tre års studier på Samhällsplanerarprogrammet. Vår
förhoppning är att detta skall kunna vägleda samhällsplanerare vid planering av
liknande områden i framtiden.

Vi vill börja med att tacka våra handledare Anders Brandt och Henry Grew som bidragit
med sina kompetenser och breda kunskaper som varit oss till stor hjälp genom hela
processen. Vi vill även tacka Gefle studentkår samt Gavlegårdarna som möjliggjorde att
vi kunde dela ut informationsbladen till vår enkätundersökning i trapphusen. Vi vill
även rikta ett tack till Samhällsbyggnadskontoret på Gävle kommun som var mycket
tillmötesgående och delade med sig av sketchupmodeller av de befintliga byggnaderna
på området Kungsbäck.

Vi vill även rikta ett stort tack till Ross Nelson, utbildningsansvarig på
Samhällsplanerarprogrammet som har givit oss stora kunskaper inom ämnet
samhällsplanering under våra tre år av studier. Vi har haft stor nytta av dessa i detta
examensarbete.

Även till våra familjer vill vi ägna ett stort tack som under studietiden spelat en viktig
roll för oss samt stöttat och trott på oss i processen med detta examensarbete.

Som avslut vill vi tacka Högskolan i Gävle och alla våra undervisande lärare som gett
oss den kompetens vi besitter idag som vi kommer ha stor nytta av i vårt fortsatta
yrkesverksamma liv som samhällsplanerare.

Linda Andersson & Johanna Hedlund
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Dagligen vistas människor utomhus av olika anledningar. Det kan vara för att ta sig från
hemmet till arbetsplatsen, att handla, att tillbringa en kväll ute med vänner eller att bara
sitta utanför sitt sin bostad och ta det lugnt och njuta av solen. Oavsett det huvudsakliga
syftet med utevistelsen är en trivsam fysisk utomhusmiljö viktig för oss människor. Den
fysiska utomhusmiljön består av den fysiskt byggda strukturen som till exempel
byggnader, vägar, parker men den innefattar även naturen (generellt sett allting man kan
ta på).

En väl fungerande plats är en flödande plats med människor oavsett tid på dygnet (Gehl,
2008). Men det är också viktigt att det finns möjlighet att sätta sig ner för att inbjuda
människor att tillbringa en längre tid i det fysiska rummet annat än att enbart använda
det som genomfart. Grönska och bullerfria miljöer är andra inslag i den fysiska miljön
som ger en plats en funktion som rekreation. Att vistas i utomhusmiljöer som uppfyller
en känsla av rekreation är viktigt för vårt välmående.

Hashimshony och Haina har (2006) skrivit att de kunnat se att universitetens krav på
ökade utrymmen för lärande och boende för studenterna under de senare åren har
förändrats. Detta eftersom att studenterna har blivit fler till antalet och att
undervisningen har utvecklats. I gengäld har universiteten sett att de behöver göra
omplanering av skolområdet och även öka utbudet av bostäder. Enligt Hashimshony
och Haina är privatiseringen av studentbostäderna en av de mest markanta
förändringarna (Hashimshony & Haina, 2006).

Högskolan i Gävle är ett lärosäte som i sin vision för 2030 beskriver hur miljön vid
högskolan skall utvecklas. I denna vision presenteras en miljö som skall vara öppen och
tillgänglig och den skall skapa förutsättningar för studenter både idag och i framtiden. I
visionen beskriver de miljön som bra för lärande, innovation både inom högskolan och
näringslivet samt med övriga samhället (Akademiska hus & Högskolan i Gävle, 2014).
Visionen kan likställas med det resultat Hashimshony och Haina (2006) beskrev i sitt
arbete om de ökande kraven på miljön vid växande universitet och högskolor. Något
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som Högskolan i Gävle även har med i sin vision är hur staden och högskolan i
framtiden ska få ett större samarbete (Akademiska hus & Högskolan i Gävle, 2014).

Samhällsplanerare står därför inför många utmaningar vid planeringen av nya områden
där olika former av intressen och de ekonomiska aspekterna skall gå ihop. Det råder stor
bostadsbrist i landet och genom detta prioriteras därför snabbt uppförande av nya
bostäder framför att lägga energi på att utforma en trivsam fysisk närmiljö. Men hur
viktig roll spelar då den fysiska miljön i ett bostadsområde? Tidigare forskning har visat
att den byggda miljön spelar stor roll för trivsel och trygghetskänsla i ett område. Evans
(2003) trycker på att den byggda miljön är av betydelse för en mental god hälsa. Enligt
Othman, Mohamed och Ariffin (2015) har tidigare studier visat att människor som
vistas utomhus finner en högre grad av tillfredsställelse, vilket i sin tur ger bättre
prestation i och med bättre förutsättningar för en högre koncentrationsförmåga. Det
Othman et al. (2015) pekar på här har stor betydelse för studenter. Om studenter skall
kunna prestera och uppnå goda studieresultat är möjligheten till koncentration viktig.
Vad händer om studenterna inte trivs? Enligt Othama et al. pekar det på motsatsen, det
vill säga att otrivsel skulle innebära koncentrationssvårigheter. I studenternas fall skulle
en följdeffekt av detta kunna vara försämrat studieresultat. Därför är det viktigt att den
fysiska miljön vid studenters boende skall ge studenterna känsla av trivsel och möjlighet
till rekreation. Vem ska man vända sig till om inte till studenterna som berörs och ge
dem en möjlighet att påverka?

Det har visat sig att otrivsel i ett område kan komma av att människorna boendes på
platsen inte har fått tagit del att påverka i planeringsprocessen (Harpern, 1995). Att ge
studenter sin röst hörd vid planering av deras fysiska miljö är därför av hög betydelse.
Därför skall de erbjudas den möjligheten i denna studie.

1.2. Syfte och mål
Det har enligt vår kännedom inte gjorts någon tidigare studie som behandlat studenters
åsikter vid planeringen av deras fysiska närmiljö och därför finns ett behov av detta. I
framtiden hoppas vi därför att denna uppsats skall kunna användas som en vägledning
vid planering av liknande områden.
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Syftet med studien är att få en uppfattning om hur studenter boendes i området
Kungsbäck, Campus Sätra och Midgård upplever sin fysiska utomhusmiljö. Målet med
studien är att ta fram ett ramverk för planeringen av utomhusmiljöer för studentboenden
i framtiden.
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De frågor vi har valt att se närmare på är:
 Hur ser studenterna i Kungsbäck, Campus Sätra och Midgård på sin fysiska
närmiljö?


Hur vill de att den ska utformas?



Trivs studenterna i sin nuvarande fysiska närmiljö?

Med hjälp av en enkätundersökning bland studenter från Kungsbäck, Campus Sätra och
Midgård ges svar på dessa frågeställningar. För att göra en visuell framställning av
dessa används 3D modellering som en metod.

1.3. Avgränsning och målgrupp
Studien inriktar sig på svenska förhållanden och är geografiskt avgränsad till tre olika
studentboendeområden i Gävle. Studiens målgrupp är samhällsplanerare som skall
kunna använda denna som en vägledning för planering av liknande områden i
framtiden.
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2. Litteraturstudie
2.1. Den fysiska miljöns betydelse
Att människors hälsa återspeglas av den miljö de vistas i är inget nytt. Enligt Evans
(2003) påverkar den fysiska miljön oss människor på två olika sätt: direkt och indirekt.
Den direkta effekten den fysiska miljön kan ha på vår hälsa är företeelser som buller,
exempelvis från vägtrafik, luftkvalitet, bostäder (t.ex. utseende, boendeyta eller densitet)
samt ljus. Den indirekta effekten kan beskrivas som att den fysiska miljön kan förändra
psykosociala processer som ger negativa hälsoeffekter. Psykosociala effekter i detta
avseende är sådant som har effekt på individens välmående.

Guite, Clark och Ackrill (2006) bekräftar med sin studie Evans uttalande att både design
och utomhusmiljöns sociala funktioner är av hög betydelse för ett psykiskt
välbefinnande. Guite et al. (2006) baserade sin studie på en postenkät som delades ut till
2696 vuxna i åldern 18 år eller äldre med en svarsfrekvens på 1012 (38%). Slutsatsen av
studien var att den bekräftade ett samband mellan psykisk hälsa eller ohälsa i
anknytning till den fysiska miljön. Viktiga faktorer för psykisk ohälsa visade sig vara
buller, trängsel, otrygghet, medan viktiga faktorer för trivsel visade sig enligt studien
vara uppförande av grönområden samt gemensamma utrymmen för social gemenskap.

Evans (2013) säger att stora utrymmen som lider brist på platser som inbjuder till social
samvaro skapar otrygghetskänsla. Som exempel nämner han en stor korridor utan något
gemensamt utrymme för aktivitet. Han menar att denna upplevs som stel och
skrämmande vilket skapar otrygghetskänsla och området undviks därmed i högre grad
än det används.

Genom att bygga och utforma för social gemenskap kan däremot känsla för otrygghet
förebyggas i utomhusmiljö såväl som i inomhusmiljö. En annan viktig faktor som har
visats ha stor betydelse är människans möjlighet att kunna påverka den fysiska miljön.
Harpern (1995) menar att den mentala hälsan kan bli påverkad av planeringsprocessen.
Detta innebär att om människor inte får något inflytande i processen och därmed inte
ges möjlighet till att kunna påverka beslut gällande deras eget kvarter ökar risken för
otrivsel och negativa attityder till sin byggda miljö. Detta ska enligt Harpern ge upphov
till psykisk ohälsa. Åtgärder som att förbättra ett bostadsområde har därmed ett högre
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värde än det rent materiella värdet. Shaw (2004) anser att en väl fungerande och byggd
miljö fungerar som en grundsten för människors hälsa vilket ger människor bättre
förutsättningar.

2.2. Naturens inverkan på människans hälsa
Tidigare studier inom ämnet har enligt Othman et al. (2015) visat att människor som
tillbringar mycket tid i utomhusmiljöer upplever mindre stress samt mer
tillfredsställelse i livet. Dessa människor får även bättre koncentrationsförmåga
och presterar bättre i exempelvis arbetslivet. Människor tenderar att känna bättre
harmoni i miljöer med vatten och fri natur i sin omgivning än vad de känner i en
konstgjord miljö. Enligt Othman et al. (2015) upplevde deltagarna övergivna samt dåligt
underhållna områden som skrämmande och fientliga, som t.ex. övergivna hus i
parkområden eller dåligt omhändertagna områden i en park. Dock har människor sedan
länge känt tillfredsställelse i botaniska trädgårdar. Detta med anledning av att den
ursprungliga naturen i dessa trädgårdar är något man har försökt att bevara genom alla
år. Botaniska trädgårdar har även en positiv effekt på människor i bemärkelsen att de
reducerar stress och istället tillför harmoni till besökarens sinne.

I en annan studie som gjorts av Wolf och Wolhlfart (2014) visade det sig att människor
som vistas utomhus upplevde en högre grad av förbättrad hälsa och trivsel. Studien
riktade sig med hjälp av GPSspårning kombinerat med en enkätundersökning till
besökare i en park. Denna visade att offentliga grönområden påverkar människor i den
grad att de uppmuntras till aktiviteter som leder till hälsoförbättringar. Är en miljö
attraktiv kan den dessutom ge möjlighet och inbjuda till så kallade tillfälliga aktiviteter
som bidrar till social samvaro (Wolf & Wohlfart, 2014).

Resultatet som Othman et al. (2015) fick visar att de estetiska värdena i landskapet
och i detta fall den botaniska trädgården gör att fler väljer att besöka den. De kunde
även se att det som var av betydelse för besökarna var vad besökarna såg och även vilka
dofter de kände under besöket. National Botanical Garden Shah Alam i Malaysia var
den botaniska trädgård de använde under deras forskningsstudie. Den botaniska
trädgården höll dock inte måttet enligt deltagarna i studien. Deltagarna tyckte att den
botaniska trädgården var dåligt underhållen eftersom att vissa av byggnaderna i den
botaniska trädgården var övergivna. Detta bidrog till att de fick obehagskänslor.
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Othman et al´s (2015) slutsats var att det är av stor betydelse att man värnar om den
fauna och flora som redan existerar i trädgården. Det de kunde se var att både de som
förvaltar den botaniska trädgården samt de som besöker den värnar om miljön.

2.3. 3D-visualiseringens betydelse i planeringen
Enligt Cirulis och Brigis Brigmanis (2013) var det under 1950-talet idén med
visualisering tillkom, men det var först på 1990-talet som det började användas i
större utsträckning. Vi använder oss än idag av applikationer som är formaterade i 2Dformat, främst i surfplattor och telefoner. Utvecklingen har gått framåt och 3Dapplikationer är även de på frammarsch. Utvecklingen av visualisering har under de
senaste åren gått fort framåt eftersom dagens olika branscher ställer höga krav på den
programvara de använder. Enligt Cirulis et al. (2013) används program inom 3Dvisualisering och modellering främst av företag och instanser som i huvudsak riktar sig
till samhället, så som samhällsplanerare och arkitekter. Detta för att underlätta
uppfattningen av hur hela nya områden eller specifika hus ska se ut när det är klart.

De tekniker som främst används inom visualisering idag är visualisering i 2D och på
senare år även i 3D. Att skapa en tredimensionell skiss över områden som ingår i
planförslag är mycket viktigt enligt Cirulis et al. (2013) och Xia, Shen, Yan och Bao
(2015). Detta eftersom andra parter som arbetar i planeringsstadiet, andra intressenter
samt övriga medborgare kan se hur förslaget ser ut och på detta sätt går det även göra
förbättringar av planen. Det ger även ekonomisk fördel i planstadiet att använda sig utav
gestaltning (Xia et al, 2015). Med tanke på att världens befolkning växer stadigt för
varje år som går är det viktigt att kunna göra en gestaltning av städers förtätning för att i
förväg kunna se vilka utgifter och medel som kommer att behövas.

I och med att samhällets fortlöpande utveckling är det enligt Xia et al. (2015)
viktigt att utbyggnad och förtätning är anpassat för och efter de redan existerande
boendes förutsättningar och kvalifikationer, och det är här som 3D-visualiseringen får
stor betydelse för samhället och dess invånare i planeringsstadiet. Med 3D-verktyg är
det inte bara möjligt att visualisera städer, det går också att visa byggnadernas riktiga
höjd så att en tydligare bild av de nya planerade byggnaderna kommer fram samt att de
kommer passa in med redan befintlig bebyggelse (Xia et al. 2015).
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En annan aspekt som bör tas hänsyn till i planeringen är enligt Lindquist, Lange och
Kang (2015) ljud och bullernivån i området, samt hur väl omgivningen är utformad för
att absorbera eller förminska bullernivån. Dessa aspekter har även fått större betydelse i
planerings- och visualiseringsstadiet. En studie gjordes av Lindquist et al. (2015) med
252 deltagare där de undersökte hur deltagarna uppfattade utformning av parken St.
Jame’s i London via bilder, samt via ljudupptagning hur väl de tyckte att parken
absorberade ljud. De valde denna park till studien eftersom parken hade olika sorters
vegetation och innehöll olika sorters fauna. Dessa aspekter spelar stor roll i att
förminska och att absorbera ljud. Dock kan vissa material göra att ljuden uppfattas mer
av olika individer. När studien genomfördes använde deltagarna olika stora skärmar
kunde via resultaten se att där de som använde större skärmar fick större och bättre
uppfattning av parken med dess ljudbild (Lindquist et al, 2015). Det de fick fram efter
avslutad studie var att ljuden som bildas samt det ögat uppfattar har en påtaglig
inverkan på människans sinnesintryck.

2.4. Jan Gehl och platsens utformning
Jan Gehl är en arkitekt från Danmark. I boken Cities for people skriver Jan Gehl (2010)
att om en plats är tom på människor är något fel. Genom att besöka platsen och
analysera hur människor använder den så ges en förståelse hur det befintliga utrymmet
används. Används platsen enbart som transportsträcka är det ett tydligt tecken på att
någonting saknas. En av Gehls (2010) rumsliga analysmetoder ställer frågorna: Vilka?
Hur många? Var är dom? Vad gör dom? Hur länge? Dessa frågor ger en god överblick
på hur en plats används, vilka som använder den och vilka områden på platsen som är
mer betydelsefulla än andra. Enligt Gehl (2010) är det av mycket stor betydelse att
undersöka hur och varför människor använder den fysiska miljön. Han menar också att
man kan påverka hur den fysiska miljön används. Genom att utforma platser som bjuder
in till sociala aktiviteter kan en aktiv plats med många möten skapas. Men, rummets
utformning kan bjuda in såväl som stänga ute människor.

Enligt Gehl finns tre huvudkomponenter av aktiviteter (Gehl, 2008). Dessa är
nödvändiga aktiviteter, vilket är aktiviteter som utförs på grund av olika måsten, som
till exempel att ta sig till/från skolan, affär och arbete. Nästa aktivitet benämns som
valfria aktiviteter. En valfri aktivitet kan vara att sätta sig på en bänk i solen. Den sista
är sociala aktiviteter och är ofta spontana. Finns det en grillplats bjuder denna in till en
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social aktivitet dit ytterligare människor kan ansluta. Viktiga faktorer för att dessa tre
huvudkomponenter av aktiviteter skall flöda är att platsen uppfyller en viss kvalitet. För
att en plats skall uppfylla en god kvalitet krävs det enligt Gehl (2010) en miljö som
erbjuder skydd (mot brott och olyckor), komfort (sittplatser, goda möjligheter att
förflytta sig utan hinder) och njutning (t.ex. möjlighet till både sol och skugga, estetiskt
tilltalande). Enligt Gehl (2010) uppehåller sig människor gärna utefter kanter och
tenderar att välja ut sittplatser där de har ryggen skyddad och just därför är de
parkbänkar och sittplatser som är placerade i ytterkanterna de platser som blir upptagna
först (Gehl, 2010).

2.5. Jan Gehls parametrar som metod vid observationer
Gehl och Svarre (2013) behandlar de olika parametrarna som Jan Gehl använt sig av vid
observationer av publika och privata områden.

Hur många?
I många av dagens städer finns det enligt Gehl och Svarre (2013) på kommunen en
avdelning som har hand om stadens trafik och dess flöden samt även data och statistik
på detta. Detta är enligt Gehl och Svarre (2013) något som går att ändra på. Genom
observationer och mätningar kan resultaten användas i framtiden när staden skall
planeras om eller byggas ut, även om resultaten är redovisade på daglig basis och att de
varierar från dag till dag. För de platser som kommunen/staden märkt är dåligt använda
kan de sedan se hur de behöver förbättra platsen

Det är även av stor relevans enligt Gehl och Svarre (2013) att det noteras hur värdet och
klimatet under den specifika dagen var i anteckningarna som togs under
observationen. Det är sedan viktigt att resultaten jämförs mot varandra och att det görs
en utvärderning.

Vilka?
Observationer av människor utgör en viktig komponent för att förstå människors
beteenden i det offentliga rummet (Gehl & Svarre, 2013). När observationerna görs är
det av stor betydelse att notera vad individerna använder området/platsen till, om
människorna är unga eller gamla, kön samt även om personen har någon form av
funktionsnedsättning.
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De kunskaper som sedan fås in av detta kan i ett senare skede användas för att tillgodose
varje individs behov eftersom vi människor har olika behov av stadens utformning i
vardagen. Enligt Gehl och Svarre (2013) förbises detta alltför ofta, trots att det inte är
svårt att anteckna. De betonar dock att det är omöjligt att föra anteckningar på
människors ekonomiska situation t.ex. vilket jobb individen har.

Var?
Arkitekter och samhällsplanerare utformar det offentliga rummet beroende på hur
invånarna förväntar röra och uppehålla sig. Det är även viktigt att ha i åtanke att
invånarna i staden ibland inte rör sig som planerat. Det är enligt Gehl och Svarre (2013)
dock viktigt att man planerar för att människorna i staden ska känna sig inbjudna till att
använda stadens offentliga rum. För att erhålla kunskap om detta är det viktigt att
samhällsplaneraren och arkitekten genomför observationer av hur stadens invånare
använder staden.

Gehl och Svarre (2013) tar upp aspekter som behandlar människors rörelsemönster och
vad människor i största allmänhet tenderar att föredra, samt även var de tenderar att
uppehålla sig. De tar även upp hur människor förhåller sig i både privata och mer
publika platser var de och tenderar att stanna beroende på hur områdets/platsens
utformning med möjligheter till att sitta ned och möjligheter att stänga om sig med
grindar (i detta fall privata områden).

De behandlar även hur människor rör sig i staden, hur människor aktiverar sig, vilka
funktioner invånarna använder i staden samt hur människor tenderar att röra och
uppehålla sig.

Förutom Gehl och Svarre har bland annat Chatrine Ward Thompson förstått hur viktig
utformningen av stadens offentliga rum är för dess invånare. Hon tar bland annat upp
det Gehl skrev om år 1987. Thompson (2013) skrev att enligt Gehl (1987) fanns det
flera faktorer som var betydelsefulla när det kom till utformning av trottoarer och
gångbanor för att göra dessa behagliga att promenera på. Några av nyckelfaktorerna var
att de skall vara tillräckligt breda och att underlaget var jämt. Fotgängarna behövde lätt
kunna finna kortaste möjliga väg för att nå från punkt a till punkt b och att det finns
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variation att beskåda i landskapet. Enligt henne belyste även Gehl (1987) hur viktigt det
var att eliminera biltrafiken i den största mån det gick från gångbanor och dess
gångtrafikanter.

Även utformningen av den fysiska utomhusmiljön, som till exempel parker, spelade en
stor roll i hur mycket människor valde att använda området eller inte (Thompson, 2013).
Parken behövde bjuda in till att människor skulle känna sig villiga att besöka området
och även bjuda in till fysisk aktivitet. Detta är även något som Gehl och Svarre (2013)
försöker få observatörer att se via sina observationer innan till exempel innan en
ombyggnation av en park görs.
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3. Områdesbeskrivning
De studentboendeområden som berördes i denna studie var Kungsbäck, Midgård och
Campus Sätra. I figuren nedan visas var dessa områden är lokaliserade i Gävle. Det
blåmarkerade området visar var Campus Sätra ligger. Det orangemarkerade området
visar var Kungsbäck ligger, och det grönmarkerade området visar var Midgård ligger
(se figur 1).

Figur 1: Visar var i Gävle de olika områdena är lokaliserade. Grundkarta: Lantmäteriet
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Kungsbäck
Området Kungsbäck ligger i anslutning till Högskolan i Gääle samt i anslutning till
hemvärnet (se figur 2). Innan Hälsinge Regemente I14 lades ned och övertogs av
Högskolan i Gävle tillhörde detta kasernområde till Regemente I 14 (Björkenstam,
2015). När studentbostäderna i Kungsbäcksområdet sedan skulle byggas fanns det
tydliga restriktioner och direktiv i utformning och färgval av byggnaderna som skulle
uppföras. Enligt Gävle kommun (2014) fanns det två alternativ vid uppförandet av
byggnaderna i val av stilar. Ett alternativ som skulle passa in med omgivningens
utformning med röda byggnader eller ett alternativ där byggnaderna skulle var modernt
byggda och sticka ut från omkring liggande bebyggelse. Resultatet av utformningen
blev byggnader i röd färg med svarta tak och detaljer.

Figur 2: Studentbostäder och dess fysiska miljö i området Kungsbäck (foto: Linda Andersson)
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Campus Sätra
Campus Sätra är beläget i nordöstra Gävle i ett tidigare befintligt hyreshusområde (se
figur 3). Bostadsområdet ligger 3,8 km från Högskolan i Gävle och marknadsförs från
hyresvärden Gavlegårdarnas sida som ett område med täta bussförbindelser, goda
cykelvägar samt har närhet till både livsmedelsbutik och Gävles största sportarenor
(Gavlegardarna, u.å). I angränsning till området finns även flertalet större grönområden.

Figur 3: Studentbostäder och dess fysiska miljö i området Campus Sätra (foto: Linda Andersson)
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Midgård
Midgård är beläget söder om högskoleområdet och ligger i direkt anslutning till
Högskolan (se figur 4). Omkringliggande bebyggelse består av villor och hyreshus. Det
finns gott om grönområden. I bostadsområdet finns även en grillplats samt närhet till ett
elljusspår.

Figur 4: Studentbostäder och dess fysiska miljö i området Midgård (foto: Linda Andersson)
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4. Metod
Studien är uppdelad i tre delar: enkätstudie, observationer och gestaltningsstudie.
Enkätstudiens syfte var att ge en bild av hur studenter upplever sin fysiska
utomhusmiljö och hur de vill förbättra den. Den andra metoden var egna observationer
gjorda på platsen. Observationsstudien avslöjar och ger en större förståelse för hur det
utvalda området används idag. Gestaltningsstudien skall visualisera i 3D två förslag på
förändring, ett alternativ som skall vara genomförbart ekonomiskt och ett påkostat
alternativ, samt ett nollalternativ vilket innebär att platsens utformning i stort sett ser ut
som i dagsläget.

4.1. Enkätstudie
Inför enkätundersökningen gjordes en pilotstudie där det undersöktes huruvida frågorna
var rätt formulerade för att ge så bra svar som möjligt. Pilotstudien utgjordes av en
webbenkät på 10 frågor (varav en fråga innefattade respondenternas åsikter och kritik
kring enkätens utformning och val av frågor). Pilotstudien offentliggjordes via en länk
som delades via det sociala nätverket facebook. Pilotstudien utfördes inte på någon
specifik målgrupp eftersom dens huvudsakliga syfte var att förbättra och slipa frågorna
inför den stora enkätundersökningen som skulle vända sig mot målgruppen studenter.
Inför enkätundersökningen delades ett informationsblad ut till studenter boende på
Kungsbäck, Campus Sätra och Midgård.

Informationsbladet gav information om studien, varför den genomfördes och att studien
gav studenterna en chans att påverka studenters boendemiljö i praktiken.
Informationsbladet innehöll slutligen en länk till den webbaserade
enkätundersökningen. Informationsbladet som delades ut finns att se i bilaga 1.
Valet av en webbenkät som metod baserades på att det skulle underlätta både analys och
insamling av data. Den fullständiga enkäten finns att se i bilaga 2. För att på bästa
möjliga sätt nå ut med informationen om enkätundersökningen till rätt målgrupp
beslutades det att informationen skulle delas ut i studentbostädernas brevinkast tidigt i
processen. Detta gjordes i vecka 2. Valet av att göra enkätundersökningen tidigt i
processen baserades på att det kunde ta tid vid insamlingen av datat.
Inför enkätundersökningen delades det sammanlagt ut 350 stycken informationsblad till
studenter boende i områdena Kungsbäck, Midgård och Campus Sätra. I Kungsbäck
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delades det största antalet ut, 168 stycken. Anledningen till detta var att
gestaltningsstudien fokuserar på detta område och därav ansågs deras åsikter som
mycket viktiga. På Midgård delades det ut 66 stycken och Campus Sätra delades 116
stycken informationsblad ut. För att kunna dela ut informationsbladen etablerades
kontakter med Gävle Studentkår samt med Gavle gårdarna. Via dessa kontakter gick
utdelningen av informationsbladen.

Enkätstudiens resultat sammanställdes och visualiserades genom figurer framarbetade i
programvaran Tableu. Detta för att visa tydligt på skillnaden i hur respondenterna svarat
beroende på vilket område denne bodde.

4.2. Observationer
För att få en uppfattning om hur en plats används kan en observationsstudie tillämpas
enligt Jan Gehls metod. Vilka använder platsen? Hur många? Var befinner personerna
sig? Vad gör dom på platsen? Hur länge befinner dom sig där? En folktom plats är ett
tydligt tecken på brister i den fysiska miljön. Om platsen endast används som
genomfart, varför gör den det? Gehl menar att det därför är viktigt att besöka platsen för
att få en verklig uppfattning hur och varför platsen används (Rostami et al., 2016). Med
egna observationer blir resultatet mer exakt tack vare att en sådan redovisar verkligheten
hur människor använder platsen eftersom det kan skilja sig på vad människor säger och
hur de agerar. De faktorer som kan anses som viktiga för studenterna skall i den mån det
går bevaras i det fortsatta arbetet. Ett exempel kan vara om det efter observationen visat
sig att någon del av området nyttjas mer än någon annan kan kan det vara av stor
betydelse att bevara detta eller utveckla för att gynna den fortsatta användningen.

Under observationsstudien besöktes platsen vid sju olika tillfällen vid olika tidpunkter
på dagen. Morgon, lunch och eftermiddag oberoende av väder. Detta för att få en bra
bild om hur platsen användes under olika tidpunkter av dygnets timmar. Vid varje
tillfälle dokumenterades all mänsklig aktivitet på platsen under 60 minuter. Faktorer
som antecknades var hur platsen användes. Hur rörde personerna sig på platsen?
Använde de området enbart som genomfart? Hur många rörde sig på platsen? Valde de
att sätta sig någonstans och i så fall hur länge? Allt detta antecknades tillsammans med
aktuell tidpunkt och väderlek. När alla observationer var genomförda sammanställdes
och utvärderades dessa.
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4.3. Gestaltningsstudie
Gestaltningsstudien genomfördes i programvaran Sketchup pro 2016. Gävle kommun
gav oss tillgång till befintliga sketchupmodeller av studentboendet i Kungsbäcks
byggnader som modellerats av Henry Grew, tidigare anställd som samhällsplanerare på
Gävle kommun (se figur 5).

Figur 5: Befintlig sketchupmodell av de nya bostäderna i Kungsbäck modellerad av Henry Grew

Byggnaderna från den befintliga modellen användes som grund för det fortsatta arbetet
med gestaltningen. Under 3D-modelleringen utarbetades tre förslag på hur den fysiska
miljön kunde visualiseras efter de kommentarer vi fått in genom enkätundersökningen.
De förslag som visualiserades i 3D hade tre olika inriktningar. Det första var
nollalternativet som visade på ett förslag om hur den fysiska miljön troligtvis kommer
att utformas om någon direkt förändring inte kommer att äga rum. Det ekonomiskt
genomförbara alternativet visade en förändring som var genomförbar både
underhållsmässigt och uppföringsmässigt (i kostnadssyfte). Det sista alternativet var det
mest ekonomiskt påkostade och var även kanske det mest tilltalande men innebar höga
kostnader både i uppförande och underhåll. Tanken med de tre förslagen var att se vilket
studenterna skulle föredra.

18

De tre förslagen visade endast ett av flera alternativa lösningar då det finns många olika
sätt att gestalta de olika förslagen på. Ett förslag med kriterier som gräs, träd, sittplatser,
vatten och mysig belysning kan visualiseras och uppföras på en mängd olika sätt.

För att tydliggöra förslagen gjordes de befintliga byggnaderna i ljusgrått. På det viset
framställdes förslagen tydligare och förändringarna som gjordes hamnar i tydligt fokus
för betraktaren.

När gestaltningsstudien var färdigställd gjordes en utvärdering som skickades ut till de
studenter som svarade att de ville delta i utvärderingen av de framarbetade förslagen
och rösta på ett av dessa. Den fullständiga utvärderingen som skickades ut via mejl
finns att se i bilaga 4.
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5. Resultat
5.1. Enkätstudie
Pilotstudien besvarades av 11 personer vilka gav kritik på vad som var bra och vad som
behövde förändras. I den slutliga enkätundersökningen delades 350 enkäter ut som
besvarades av 29 studenter. Av de 29 som svarade var 15 personer män och 14 personer
kvinnor. Det var viktigt att ha med om de svarande var kvinnor eller män för att vara
säker på att ha tillräckligt många respondenter ur varje grupp. Särskilt intressant var
könsaspekten i de frågor som handlade om trygghet och säkerhet. Det visade sig dock
att oavsett kön svarade alla att de inte upplevde någon otrygghet (i
brottssäkerhetssynpunkt) oavsett från vilket område de kom.

Av de svarande bodde 13 personer på Kungsbäck, fem på Midgård och 11 på Campus
Sätra. Studenterna fick frågan om de trivs i sin fysiska närmiljö som den ser ut i
dagsläget. Svaren visade tydliga skillnader mellan områdena där studenter boendes på
Kungsbäck visade störst missnöje (se figur 6). Studenter på Campus Sätra visade minst
missnöje och verkade i det stora hela nöjda med utformningen. Midgård som utgjordes
av det minsta antal respondenter visade sig också vara nöjda bland de svarande.

Figur 6: Studenternas svar på frågan huruvida de trivs i sin fysiska närmiljö som den ser ut i dagsläget.
Det syntes en markant skillnad mellan de olika områdena.

Studenterna fick även frågan om hur de upplevde vägen till och från högskolan, som
säker eller osäker. Det område som upplevde vägen till och från högskolan som mest
osäker av de som svarade bodde i Kungsbäcksområdet, studenterna i Campus Sätra var
de som upplevde vägen till högskolan som mest säker i trafiksynpunkt. I området
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Midgård angås ingen av respondenterna att vägen var osäker (se figur 7). Midgård
ligger i direkt anslutning till högskolan utan någon trafikerad väg som avskiljer området
från högskolan. Detta kan med stor sannolikhet vara anledningen till att de endast hade
positiva svar.

Figur 7: Studenternas svar på om de upplever vägen till/från Högskolan trygg (trafiksäkerhetssynpunkt).

21 av respondenterna tyckte att det var viktigt med privat mark tillhörande
studentbostäderna. Åtta studenter ansåg inte detta var viktigt. I enkäten fick studenterna
därefter välja tre faktorer som de ansåg var viktiga i den fysiska närmiljön. Resultatet
visade att gräs, sittplatser, belysning och helhetsintryck var de viktigare faktorerna (se
figur 8).

Figur 8: Träddiagram på faktorer i den fysiska miljön rankade efter vad studenterna tyckte var viktigast.
Mörk färg visar på det som studenterna tyckte var viktigast. Träddiagrammet visar informationen rankad
efter både färgskala och storlek.
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I enkäten gavs även möjlighet till ett fritextsvar där studenterna själva fick beskriva hur
de hade viljat utforma sin fysiska utomhusmiljö i anslutning till sin bostad. Bland annat
uppkom följande önskemål (för utförliga fritextsvar, se bilaga 2):


Grillplats



Möjlighet att vistas i skuggan den varmare delen av året



Grönområden



Mysig och effektiv belysning

Som avslut på enkäten gavs de studenter som var intresserade av att få återkoppling och
därmed vara med och utvärdera våra gestaltningsförslag möjlighet att lämna sin
mejladress. Av de 29 respondenterna var tio av dem intresserade att delta i
uppföljningen.

5.2. Observationer
Observation måndag 18 april kl 10.25-11.25
Den första observationsstudien utfördes strax före lunchtid på måndagen. Byggnad ett
låg helt i solen under hela observationen medan byggnad två och tre låg i skuggläge.
Vid byggnad ett satt tre personer på trappan i solskenet. Dessa personer befann sig på
samma plats under hela observationstillfället. Totalt använde 22 personer platsen, varav
18 av dessa enbart använde området som en färdsträcka. Dessa personer färdades
antingen till en av byggnaderna eller från någon av dem. Enbart en person passerade
och använde detta enbart som genomfart (se figur 9).
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Figur 9: Fältskiss och anteckningar från den första observationsstudien

Observation tisdag 19 april kl 14.30-15.30
Den andra observationen utfördes på eftermiddagen. Dagen var gråmulen, kylig med
lätt regn och vind. Totalt sett vistades 42 personer på platsen under
observationstillfället. 39 personer färdades till eller från byggnaderna och tre personer
korsade enbart området. Under två tillfällen stannade en grupp om två respektive tre
personer upp och samtalade i ca fem minuter innan de gick till respektive trapphus.

Observation måndag 25 april kl 07.35-08.35
Den tredje observationen utfördes på morgonen. Morgonen var kylig med ett lätt
snöfall. Åtta personer vistades på området under observationstiden där personerna
antingen lämnade eller gick till byggnaderna.

Observation tisdag 26 april kl 10.17-11.17
Den fjärde observationen genomfördes på förmiddgen strax innan lunchtid.
Förmiddagen var solig med lätta moln och med en lätt kylig vind. När observationen
började var det cirka fyra grader utomhus. Under observationstiden vistades 15 personer
på området. Personerna lämnade eller gick till byggnaderna, mot högskolan eller till
någon av områdets parkeringar. Två av personerna gick endast genom området utan att
stanna till eller gå till någon av byggnaderna.
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Observation måndag 2 maj 7.30-8.30
Den femte observationen genomfördes en solig morgon. Halva platsen låg i skugga.
Totalt befann sig nio personer på platsen någon gång under observationstiden. Alla
dessa hade gemensamt att de antingen lämnade eller gick till någon av byggnaderna.

Observation måndag 2 maj 14.47-15.47
Den sjätte observationen genomfördes en solig eftermiddag, det var 14 grader varmt och
en lätt vind. Under observationstillfället var det 30 personer som kom eller lämnade
platsen. Det var endast en person som upphöll sig cirka tio minuter utomhus, då
personen konverserade med en annan person som stod i balkongdörren till dennes
lägenhet.

Observation torsdag 19 maj 19.00-20.00
Den sjunde observationen genomfördes kvällstid. Vädret för dagen var uppehåll och
något molnigt. Ca 17 grader varmt. Under observationstiden rörde sig totalt 26 personer
på platsen. Platsen användes enbart som transportsträcka med två undantag där en
person stod utanför en port och rökte i fem minuter samt två personer som stod och
pratade i fem minuter (se figur 10).

Figur 10: Fälskiss och tanteckningar från den sjunde observationsstudien som ägde rum kvällstid
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5.3 Gestaltningsstudie
Nollalternativet
Nollalternativet visar på den troliga utvecklingen av platsen om ingen direkt åtgärd
kommer till stånd. I detta fallet innebär nollalternativet att platsen utformas som en stor
gräsyta med två träd som ger skugga (se figur 11 och 12). Det billigaste alternativet
hade varit markbeläggningen asfalt som inte kräver något underhåll, men asfalt för dock
inte med sig någon trivsel till området och skulle därför helt frångå vad tidigare
forskning säger. Guite et al. (2006) visade i sin studie att uppförande av grönområden
och gemensamma utrymmen för social gemenskap var viktiga faktorer för trivsel.

Figur 11: Översiktlig vy över nollalternativet

Figur 12: Vy från marken av nollalternativet
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Ekonomiska alternativet
Det ekonomiskt genomförbara alternativet har utformats med hänsyn till kostnader för
uppförande och underhåll av platsen (se figur 13 och 14). Förslaget har även haft i
åtanke de önskemål och förslag som insamlades under enkätundersökningen. Gräs, träd,
grillar, sittplatser, belysning och vatten var saker som behandlades i förslaget. Enligt
Gehl (2010) vill människor gärna uppehålla sig efter kanter med skyddad rygg.
Eftersom innergården är en öppen plats med mycket insyn är förslaget att uppföra en
liten vägg på östra och västra sidan för att placera parkbänkar med ryggen vänd mot
dessa. Denna kommer även att fungera som skydd mot vind. Eftersom uppförande av en
fontän är ett dyrt inslag är förslaget istället att göra en underhållsfri dagvattenlösning dit
allt regn och smältvatten samlas. Vid dessa tillfällen blir behållarna vattenfyllda innan
vattnet runnit undan vilket blir ett trevligt inslag i utomhusmiljön. Eftersom funktioner
som inbjuder till frivilliga och sociala aktiviteter är viktiga för en väl fungerande plats
där människor vill vistas (Gehl, 2008), placerades två grillplatser ut där studenterna kan
samlas och umgås samt parkbänkar vid grönområdets ytterkanter.

Figur 13: Översiktlig vy över det ekonomiska alternativet
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Figur 14: Vy från marken av det ekonomiska alternativet

Påkostade alternativet
Det påkostade förslaget har utformats med allt av det studenterna som deltog i
enkätundersökningen ville ha med i en bra fysisk utomhusmiljö. Gräs, träd, buskar,
blommor, vatten, grillar och sittplatser var de komponenter som skulle vara med i
utformningen av detta förslag, efterom det var dessa komponeter som blev efterfrågade
av studenterna i den tidigare enkätstudien. I detta alternativ behövdes ingen åtanke på
ekonomisk återhåldsamhet. Här kunde det vara kostsam utformning av området samt
kostsamt underhåll. Gehl och Svarre (2013) talar även de om hur viktig en bra
utformning av platsen är. Detta bjuder in besökarna av platsen att uppehålla sig på den
istället för att endast använda sig av den som en transportsträcka (se figur 15 och 16).
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Figur 15: Översiktlig vy över det påkostade alternativet

Figur 16: Gatuvy av det påkostade alternativet
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5.4 Korta kommentarer till gestaltningsstudien
Av de tio deltagare som visade intresse att delta i utvärderingen, valde endast fem
stycken av dem att utvärdera resultatet. I de utvärderingar som kom tillbaka till oss
tyckte majoriteten att alternativ nummer två var det bästa. Respondenternas tankar och
åsikter kring detta alternativ var alla utformade på liknande sätt. Där nämnde de att
alternativet bjöd in besökaren till både socialt umgänge samt möjlighet till att sitta och
studera. De gillade även att det fanns två stora åretrunt grillar med i alternativet.

Trots att alternativ tre var mer lyxigt utfört med damm, grill och gräs föll deras tycke för
alternativ två. En av respondenterna tyckte dock att alternativ nummer två kunde varit
utformat med rosa träd (körsbärsträd) som alternativ nummer tre hade med som
komponenter.

Det förväntade resultatet av utvärderingen var att respondenterna skulle föredra
alternativ nummer tre, det påkostade alternativet. Alternativ nummer två och nummer
tre var utförda med samma grunder. Det vill säga de båda förslagen innehöll gräs, träd,
sittplatser, grillplatser, belysning. Det som dock skiljde dem åt var att alternativ nummer
tre var mer elegant utfört och påkostat.
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5.5 Attraktiva utemiljöer för studenter — framgångsfaktorer
Studien visar att somliga faktorer är viktigare att framhäva än andra vid planering av
studentbostäder och liknande områden i framtiden, oavsett geografiskt område. I ett
tidigt planeringsskede är det viktigt att involvera brukarna av platsen. Detta kan göras
med enkäter vilket har visat sig vara ett värdefullt verktyg. Studien har visat på några
gemensamma nämnare som till exempel grönska och mötesplatser, som tillsammans
utgör ett ramverk där detaljer sedan kan laboreras med.
Ramverk:


Träd
Träd ger möjlighet till skugga och är estetiskt tilltalande för en plats. Träd skall
placeras på ett sådant vis att de inte upplevs som skymmande eller blir till en
fara för egendom.



Mötesplatser
Inslag i miljön som inbjuder till sociala aktiviteter är av betydelse för en aktiv
plats. Faktorer som kan bidra till detta är bland annat grillplatser, sittplatser samt
stora, gröna, öppna ytor som ger möjlighet till aktiviteter.



Vatten
Inslag av vatten på en plats ger inslag av harmoni och lugn. Vatten berikar
djurliv. En damm eller fontän ger ett positivt estetiskt intryck till en plats. Val av
vattenkälla har stor betydelse ur ekonomisk synpunkt och underhåll. En fontän
är både dyr i underhåll och uppförande medan en dagvattenlösning är
självförsörjande och kräver inte betydande underhåll.



Gräs
Gräs har visat sig vara en önskad marktyp bland de tillfrågade studenterna. Stora
sammanhängande grönytor är att föredra då det underlättar vidare underhåll som
gräsklippning. Gräsytor ger möjlighet till valfria och sociala aktiviteter.



Belysning
Belysning är en viktig faktor för känsla av trygghet. Med belysning utökar
platsens möjlighet till användning av området under dygnets alla timmar.
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6. Diskussion
Enkätundersökning
Eftersom studiens syfte var att få en uppfattning om hur studenter upplever sin fysiska
närmiljö använde vi oss av en enkätundersökning som vände sig till studenter på de
olika boendena Kungsbäck, Midgård och Campus Sätra. Valet av enkätundersökning
grundade sig på att det är en bra metod att använda när det önskas svar från ett större
antal respondenter. Denna metod har dock en svaghet och det är bristen på respons.

Av de totalt 350 enkäter som delades ut svarade 29 respondenter. Svarsfrekvensen blev
därmed endast 8,3% vilket i slutänden är mycket lågt deltagande. Av de 29 studenter
som svarade på enkätundersökningen var tio, vilket motsvarar 33% av de svarande att
de var intresserade av att delta i en uppföljning och utvärdering av våra framarbetade
förslag i 3D. Av de tio svarade 5 studenter (50% på utvärderingen). I studien som Guite
et al. (2006) genomförde delades en enkät ut till 2696 personer i fyra områden i
Greenwich i London. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 38% vilket är
betydligt högre svarsfrekvens än våra 8,3%. För att vi skulle få ett bredare
svarsunderlag hade det varit bättre om vi delat ut till alla studentbostäder i respektive
område än enbart 350 totalt. En sådan åtgärd hade troligtvis genererat till fler besvarade
enkäter, men inte nödvändigtvis högre svarsfrekvens. Deras studie pekar dock på
samma sak, nämligen att grönområden och utrymme för social gemenskap är två viktiga
faktorer i en trivsam miljö.

Enkätundersökningens resultat visade att missnöjet var störst på området Kungsbäck
med sin brist på både grönområde och sittplatser. Det område som studenterna var mest
nöjda med var Campus Sätra där den fysiska miljön är motsatsen i jämförelse med
Kungsbäck. Campus Sätra erbjuder stora möjligheter till utomhusaktiviteter och social
gemenskap med sina många och stora grönområden vilket ger bättre möjlighet till
rekreation och återhämtning. Med tanke på Kungsbäck och Campus Sätras olikheter i
den fysiska miljön och resultatet i vilken grad de boende kände sig nöjda eller
missnöjda med den fysiska miljön styrker svaren tidigare forskning. Resultatet visar
tydligt att design och ett områdes sociala funktioner är mycket viktiga och att den
fysiska miljön påverkar oss både direkt och indirekt på det sätt Evans (2003) framhåller.
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En intressant aspekt hade varit att mäta studieresultat och jämföra områdena Kungsbäck
och Campus Sätra för att styrka det som Othman et al. (2015) påtalar om kopplingen
mellan prestation och utevistelse.

Observationer
Observationsstudien gjordes vid sju olika tillfällen och tidpunkter på dagen där aktivitet
på platsen dokumenterades samt dagens väderlek. Observationerna genomfördes på
området Kungsbäck eftersom detta var området vi valt att fokusera på i vår studie.
Observationerna genomfördes i tidigt skede eftersom vi behövde resultaten från dessa
som underlag till det fortsatta arbetet. Bristen i detta tillvägagångssätt är att årstiden kan
ha haft stor inverkan på resultatet på grund av missgynnande temperatur och väderlek.
Eftersom ingen av oss bor i närområdet genomfördes de flesta observationerna dagtid
(morgon, lunch och eftermiddag). Den observation som genomfördes kvällstid
bekräftade dock samma aktiviteter som hade noterats dagtid och var därför inte
avvikande från de resterande. Det som alla observationer hade gemensamt oavsett tid på
dagen var att platsen till största delen användes som transportsträcka. Vi hade kunnat
göra fler observationer för att få ett bredare underlag till studien, men på grund av den
information observationerna inbringat oss samt tidsbrist valde vi att inte göra fler.
Oavsett tidpunkt på dagen såg vi likartade mönster och ansåg därmed att vi fått den
information vi behövde för studien. Det som hade kunnat gjorts annorlunda var att
besöka platsen för fler observationer på tidpunkter efter att högskolan har slutat för
dagen samt helger när fler människor är i rörelse.

Observationerna utgick från Gehl och Svarres parametrar som mäter hur många som rör
sig på platsen, vilka som besöker platsen och var de som besöker platsen väljer att vara
(Gehl & Svarre, 2013). Med hjälp av dessa parameterar fick vi bra och tydliga data som
underlag för det fortsatta arbetet med de resterande metoderna. Vi kunde även via
observationerna se att vårt arbete behövdes och de studenter i de olika metoderna tyckte
att detta var positivt för både dem och platsen.

Enligt Gehl och Svarre (2013) är det dock viktigt att det görs ett antal observationer av
platser som kommunen anser behöver renoveras eller byggas om. Observationerna bör
även göras vid olika tillfällen och olika tidpunkter, detta för att resultatet kan skilja sig
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mycket från dag till dag, och nogranna anteckningar bör föras under hela
observationstillfället av aktiviteten på platsen.

Gestaltning
Syftet med gestaltningen var att göra tre olika visualiseringsförslag av den fysiska
utomhusmiljön på studentområdet området Kungsbäck där studenternas åsikter
inkluderades från början. Gestaltningen gjordes i programvaran Sketchup pro 2016. För
att visa olika förslag av utformning beroende på ekonomiska aspekter gjordes tre förslag
som gestaltade ett nollalternativ, ett ekonomiskt genomförbart och ett påkostat förslag.
För att framhäva de föreslagna förändringarna valde vi att göra ursprungsbyggnaderna i
ljusgrått. Genom detta blir förändringarna mer framträdande och den befintliga
bebyggelsen tonas ner och drar inte uppmärksamheten till sig. För att ge platsen liv och
rörelse valde vi att placera ut människor i området. Dessa importerades från
3dwarehouse. Skuggor lades till genom en funktion i programvaran Sketchup för att ge
ytterligare liv i bilderna. Vår tanke var att även göra slutrenderingar av förslagen för att
resultatet skulle bli så verklighetstroget som möjligt. Dock visade det sig att det blev
alltför tidskrävande. Istället valde vi att använda oss av en visualiseringsstil, en så kallad
style direkt i Sketchup. Stylen som vi använde oss av visualiserar förslaget som om vi
hade ritat detta för hand. Detta användes eftersom vi gillade den enkla utformningen och
det stilrena visuella uttrycket. Om det hade funnits mer tid hade rendering och speciell
ljussättning kunnat förbättra känslan och visualiseringen av gestaltningens slutresultat.

När gestaltningen sedan var klar skickades förslagen ut i ett mail till de studenter som
angett i enkätundersökningen att de ville delta i även denna utvärdering. När vi sedan
fick tillbaka respondenernas utvärdering kunde vi se klara tecken på att alla
respondenter föredrog alternativ nummer två. En trolig anledning till att de valde
alternativ nummer två var att det var att förslaget med sin enkla design uppfyller sin
funktion samt att det var ekonomiskt genomförbart och krävde minimalt med underhåll
i framtiden. Utifrån våra egna erfarenheter kräver studenter inte mycket för att vara
nöjda. En lugn plats att sitta ner på för att läsa samt en plats med möjlighet för social
gemenskap. Platser med dessa funktioner värderas högt men behöver för den sakens
skull inte kosta mycket. Trots den lägre kostanden hade alternativ 2 stora
sammanhängande grönytor som de ansåg vara bra för socialt umgänge och social
aktivitet med vänner.
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Det vi tydligt kunde se var att studenterna gärna var med och bidrog med deras tankar
och reflektioner och även tog sig tid att ge oss feedback på hur de ville att utformningen
av området skulle se ut. Intresset för att delta i utvärderingen var faktiskt större än vad
vi hade förväntat oss.

Oss veterligen var detta även första gången studenter blivit involverade i
gestaltningsskedet med utvärdering och att även deras åsikter involverades i resultatet.
Detta är något som borde användas i framtida planering av studenternas fysiska
närmiljö. Eftersom alla involverade och beröda parter i slutänden kommer känna sig
mer tillfreds med resultatet. Ett annat sätt att involvera studenterna och de beröda
parterna i en liknande process kan även vara via samråd då de får sitta och diskutera
förslaget tillsammans och även här kan ge deras tankar och värderingar.

De tre olika gestaltningsförslagen togs fram för att passa till vår- och sommarsäsong i
Sverige. Detta eftersom att fler tenderar att vistas utomhus under sommarhalvåret och
även utnyttjar närområdet till bostaden mer än under vinterhalvåret. Resonemanget om
ett förslag som även skall fungera på vintern uteblev på grund av det missgynnsamma
vinterklimat vi har i Sverige som gör att människor hellre vistas inomhus. En lösning
för en funktionell utomhusmiljö för nyttjande under vinterhalvåret är att installera
värmeslingor i mark och skyddande tak vid sittplatserna. Detta skulle ge en snöfri
innergård som skulle kunna nyttjas vintertid. Det går dock att diskutera funktion kontra
kostnad i det fallet. Skulle den ökade kostnaden för uppförande och drift vara värd den
ökade möjligheten för nyttjande under vintern? Sveriges klimat innebär i många fall
kalla vinterdagar med vind, nederbörd och kyla. Sannolikheten att platsen skulle nyttjas
och vara värd investeringen är enligt våra resonemang liten. Ett annat åretrunt alternativ
hade varit att konstruera ett uterum som uppförts på andra platser runt om i världen.
Men det är också givetvis en kostnadsfråga. Därför prioriterades och valde vi att helt
fokusera på vår- och sommar framför vinteralternativ. För ett ekonomiskt hållbar
utformning hade ett tak kunnat skyddat området vid grillplatserna och på så vis hålla
området fritt från regn och snö.
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7. Slutsats
Med att ta fram ett ramverk för planering som mål för studien kan vi konstatera
följande: Genom att vi involverade studenterna i studien genom en
enkätundersökningen och i senare skede gestaltningen har vi fått viktig information.
Detta har bidragit till en högre grad av förståelse för deras åsikter och upplevelser
gällande befintlig och önskvärd utformning av den fysiska miljön i framtiden. Vi har
även via detta kunnat se att studenterna inte prioriterar den eleganta och mer påkostade
utformningen. Studenterna önskar istället endast ett funktionellt och trevligt område för
socialt umgänge och rekreation där platsens komponenter och huvudsakliga
funktionalitet prioriteras före exklusiviteten.

Slutsatsen vi kunde dra av observationsstudien var att den fysiska miljön i området
Kungsbäck enbart erbjöd möjlighet till nödvändiga aktiviteter, vilket är aktiviteter som
utförs på grund av olika måsten (Gehl, 2008). I Kungsbäcks fall användes platsen enbart
som transportsträcka med några få undantag.

Via detta kunde vi i slutänden sammanfatta vad studenterna såg som viktiga
komponenter för att få till en trivsam fysisk utomhusmiljö i anslutning till deras bostad i
ett ramverk inför framtida planering och utformanden av likartade områden.

Ramverket vi presenterar lyder enligt följande:


Träd (enstaka träd för skugga)



Mötesplatser (grillplatser som inbjuder till social samvaro )



Vatten (ger inslag av lugn och harmoni till platsen/området)



Gräs (stora öppna ytor som ger möjlighet till olika sorters aktiviteter)



Belysning (ger trygghetskänsla till platsen)

Ramverkets huvudsakliga syfte är att skapa attraktiva miljöer där studenter vill
tillbringa sin lediga tid.
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Bilagor
Bilaga 1

Hejsan student!
Vi är två studenter som går sista året på samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i
Gävle. Vi gör ett examensarbete om den fysiska miljöns betydelse för ett trivsamt
boende för studenter. Det är era tankar om detta som är grunden till att vårt arbete ska
bli så bra som möjligt. Studentboendet på Kungsbäck är nybyggt och på den fysiska
miljöns utformning har det idag inte lagts någon energi. Detta har vi i teorin tänkt ändra
på! Med hjälp av era åsikter vill vi skapa en attraktiv och trivsam fysisk utomhusmiljö
som slutligen redovisas som en 3D-modell. Enkätundersökningen består av 9 frågor och
ni är helt anonyma. Varje svar är viktigt för oss i vår studie. Enkätundersökningen är
helt webbaserad och hittas på följande länk: http://fysiskmiljo.blogg.se
Vill du vara med och utvärdera resultatet?
På sista frågan i enkätundersökningen finns möjlighet för er att lämna namn och
mejladress för vidare återkoppling (obs: Detta är inget måste). Tanken med
återkopplingen är att ni som deltagit i enkätstudien skall få utvärdera vårt resultat
genom att rösta på ett av 3 alternativ till gestaltning. Detta kommer inte kräva lång tid
och ni kommer givetvis vara helt anonyma.
Vi hoppas att ni vill ta er tid att medverka i vår studie. Vi ser gärna att ni inkommit med
era svar senast den 25 april. Vid frågor, kontakta oss på Ofk12jhd@student.hig.se
Med vänliga hälsningar
Linda Andersson och Johanna Hedlund
Samhällsplanerarprogrammet årskurs 3
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Student 1
Campus Sätra ger ett bra helhetsintryck trots att byggnaderna, enligt mig, inte är de
roligaste. Mycket gräsytor, sittplatser och träd gör att det är trevligt att spendera tid
utanför lägenheten. Det är dessutom väldigt lite buller och det är fint upplyst i
bostadsområdet på kvällarna vilket gör att det känns tryggt just där (dock finns det
utrymme för förbättring så fort man kommer ut från Campusområdet). Närhet till
matbutik, träningsområde, högskolan och centrum gör det till en bra plats att bo på.

Student 2
Flyttbara möbler, grillplats, tillgång till kol eller ved, eluttag så man kan spela musik.

Student 3
Att de gör klart innergården är inte ens påbörjat men de har sakt att den sak påbörjas
men ser inte att nåt händer.

Student 4
Minska bullernivå

Student 5
Gräs att kunna sitta på på sommaren, plantera några träd för skugga, gärna några bänkar
och bord och kanske en grill, mysig men effektiv belysning för vinterhalvåret.

Student 6
Fler bänkar att sitta på, bättre snöröjning på vintern, fler soptunnor så att det slipper vara
så nedskräpat

Student 7
Jag skulle vilja bygga fler och lekplatser. Inte bara vanligt gräs.

Student 8
Jag skulle vilja bygga fler och lekplatser. Inte bara vanligt gräs.
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Student 9
många träd, tillgång till större gräsmattor där man kan sitta och ta det lugnt, viktigt att
detta inte ligger intill en väg eller där många går förbi hela tiden.

Student 10
Gården i det här fallet skulle ha gott om sittplatser, grillplats, gräs, plattor, träd, buskar
och gärna lite vatten. Men vad jag förstår så är en 3D-modell redan gjord och arbetet
med att göra i ordning gården ska påbörjas nu i vår.

Student 11
Uteplats och gräsmatta utanför mellan husen! Asfalt på "parkeringen" utanför

Student 12
Flytta Midgårds parkeringen lite längre bort vid gruset och lägga till 2/3 grillplatser
istället. Grillplatsen som redan finns är gammalt och äckligt och det är alltid några som
sitter där och chillar när det är lite sol ute.

Student 13
Fina gräsmattor, uteplats

Student 14
Mer träd och buskar.

Student 15
Mer grönt. Man vill se att det finns en tanke bakom utformningen av miljön.

Student 16
Park med sittplatser. Viktigt för mig att kunna gå ut och sola / sitta i solen på sommaren
ute på gården / nära bostaden.

Student 17
Mycket grönska och mycket belysning på natten.
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Student 18
flera grillplatser, någon form av vattenkälla (så som fontän, dam) vid campus området,
konst som ger en känsla av "campus" kanske något som föreställer studentlivet (typ
väggmålningar på studentbyggnaders fasader)

Student 19
Dels skulle det vara trevligt med innergård. När snön smälte så var hela kungsbäck 53
omringat av vatten som kunde gå över fötterna, man kom inte härifrån utan att bli helt
blöt så det skulle jag vilja att de åtgärdar.

Student 20
Jag skulle vilja minska buller från den intilliggande utomhusmiljön, där det ekar mycket
mellan husväggar och ventilationsutblåsen på taken hörs både dag och natt.

Student 21
I modern design där belysning finns dygnet runt. Det optimala skulle också vara att
kunna sitta på en fridfull plats i solen ev. med en fontän eller liknande.

Student 22
Mysig o trivsam innergård. Sittplatser, gräsytor, buskar, träd, mysig belysning.

Student 23
Mer blommor och fler sittplatser. Kanske en grillplats.

Student 24
Skulle gärna ha mer riktade lampor då det kan vara ett problem när det lyser in i
lägenheten. Grönytor, några bänkar, en grillplats, kanske något träd för skuggans skull
men det behöver inte vara så många.=)
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Bilaga 4
Hej!
Du svarade för en tid sedan på vår enkätundersökning gällande studenters åsikter för en
trivsam fysisk miljö och angav att du var intresserad av att medverka i utvärderingen av
gestaltningen. Det är nu dags för denna utvärdering och den går till på följande vis:




Ange vilket alternativ du anser vara bäst
Ange i fritext vad du tycker om förslaget. (Till exempel vad som är bra med
alternativet samt även om du skulle vilja förändra något)
Förklara hur du resonerar kring avvägandet mellan ”för dyrt” och ”alternativ
utan ekonomiska hinder”.

De tre förslagen presenteras på nästkommande sidor tillsammans med en förklarande
text. På sista sidan i detta dokument skriver ni er utvärdering enligt de tre punkterna
ovan. När ni är klar med detta sparar ni dokumentet och skickar tillbaka detta till oss på
tfk09lan@student.hig.se eller ofk12jhd@student.hig.se
Uppstår det problem eller frågor är ni givetvis välkomna att höra av er!
Vi har valt att sätta följande datum den 23 maj som deadline för denna utvärdering.
Detta för att vi ska ha en möjlighet att behandla era svar innan vår deadline.
Tack ännu en gång för att ni valt att medverka i vårt examensarbete.
Är ni intresserade av att ta del av hela c-uppsatsen kommer den att finnas tillgänglig på
http://hig.diva-portal.org när denna är godkänd.
Med vänliga hälsningar
Linda Andersson och Johanna Hedlund
Samhällsplanerarprogrammet årskurs 3, VT 2016
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Alternativ 1: Nollalternativet
Nollalternativet visar områdets troliga utformning om ingen riktig åtgärd kommer till
stånd. Förslaget har utformats för enklast möjliga underhåll och minsta ekonomiska
kostnad både för uppförande och underhåll. Då en viktig faktor för trivsam fysisk
utomhusmiljö är gräs valdes det istället för asfalt (som ändock hade varit både billigare
och enklare med avseende på underhåll). Gräsytor ger ett inbjudande intryck som trots
avsaknad av bänkar är inbjudande att sitta ner på. Träden ger skugga till besökarna
under dygnets soliga timmar.

Figur 1: Översiktlig vy av nollalternativet

Figur 2: Vy från marken av nollalternativet
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Alternativ 2: Ekonomiskt alternativ
Det ekonomiskt genomförbara alternativet har utformats med hänsyn till kostnader för
underhåll av platsen och har samtidigt tagit hänsyn till de önskemål som förespråkades i
enkätundersökningen gräs, träd, grillar, sittplatser, vatten och belysning. Två murade
utegrillar finns för året runt-bruk. Dessutom finns parkbänkar, belysning och
vattenbehållare som även fungerar som dagvattenlösning.

Figur 3: Översiktlig vy av det ekonomiska alternativet

Figur 4: Vy från marken av det ekonomiska alternativet
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Alternativ 3: Påkostat alternativ
Förslaget har utformats utan ekonomiska hinder med allt av det som önskades för en
trivsam fysisk utomhusmiljö enligt svaren från enkätundersökningen. Detta var: gräs,
träd, buskar, vatten, grillar och sittplatser. I detta fall blev det två separata grillplatser
som går att använda året runt, en damm med en fontän, två stora lummiga träd som ger
möjlighet till skugga under dygnets soliga timmar samt två mindre fruktträd. För att få
lite avskärmning från det övriga området sattes det in buskar som kantar gångbanorna.

Figur 5: Översiktlig vy av det påkostade alternativet

Figur 6: Vy från marken av det påkostade alternativet
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Utvärdering
Jag röstar på alternativ nr:
Fritext
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