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Sammanfattning 
Projektet är ett Eu-projekt där Augmentet Urbans tillsammans med Gävle högskola och 

Gavlegårdarna ska skapa attraktiva utemiljöer för människor med fokus på biologisk 

mångfald. Den omfattande minskningen av vilda pollinerande insekter är ett problem och det 

innebär att en förändring behöver ske. 90 procent av världens växtarter är beroende av 

pollinering. 

Examensarbetet genomfördes med en designprocess som består av observationer, intervjuer, 

idégenerering och prototypande. 

Syftet var att ta fram en lösning som skyddar ängsytor i stadsmiljö och att kommunicera ut 

värdet i biologisk mångfald. För att bilda mig en uppfattning kring ämnet gjordes 

observationer av bostadsområden, intervjuer med experter inom biologi, intervjuer med de 

boenden som ska uppleva ängsytorna och även underhåll av utemiljöer. 

Intervjuerna och observationerna gjorde det möjligt att identifiera problem och behov. I detta 

skede avgränsades arbetet till behoven kring de mindre ängsytorna och sommartid. Nästa steg 

blev att ta fram förslag på hållbara lösningar kring hur en avgränsning kan se ut och fungera. 

Olika idéer testades genom skisser och modellbyggen. Idéerna utvärderades och det ledde 

fram till ett form arbete för att skapa en prototyp som svarar på behoven av att skydda, skärma 

av och informera om ängen. Förhoppningsvis kan denna lösning bidra till att fler människor 

förstår värdet i dessa ängar och på så vis bevaras ängen inför framtidens klimatförändringar. 

 

Sökord: Design, äng, skydd, pollinering, produktutveckling. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det sker en omfattande minskning av vilda pollinerande insekter idag, problemet är en 

blandning av förlorade blommarker, naturområden och användning av bekämpningsmedel. 

Pollinering är en ekosystemtjänst som försörjer oss med livsmedel. 90 procent av världens 

växtarter är beroende av pollinering och 75 procent av världens jordbruksgrödor kommer från 

pollinering. För att trygga framtidens produktion av livsmedel och grödor behöver 

utvecklingen ändra riktning (Naturvårdsverket, 2018a). Sveriges skördar av frukt, bär, 

grönsaker, oljeväxter, baljväxter och klöverfrövall är beroende av pollinering. Fjärilar, 

humlor, vildbin och blomflugor är några av de viktigaste pollinatörerna i Sverige och tyvärr är 

dessa arter hotade. Den biologiska mångfalden är värdefull för det svenska samhället och det 

främjar friluftsliv, rehabilitering, fysisk och psykisk hälsa, kulturinspiration och utbildning 

(Naturvårdsverket, 2018b). Många städer satsar på infrastrukturer och fastigheter eftersom de 

har ett tydligt monetärt värde i jämförelse med ekosystemtjänster som inte går att köpa eller 

sälja på en marknad (Naturvårdsverket, 2017a). Augmented Urbans är ett företag som 

samutvecklar integrerade stadsplaneringsmetoder genom utökad verklighet, de ska i ett 

projekt tillsammans med Gävle högskola och Gavlegårdarna, som är ett fastighetsbolag skapa 

attraktiva utemiljöer för människor men även biologisk mångfald med fokus på pollinering. I 

två olika stadsdelar ska gräsytor omvandlas till ängar och på så vis bidra till biologisk 

mångfald. Det finns ett behov av att skydda ängen och kommunicera värdet av dessa ytor 

eftersom de har en stor betydelse för framtiden.  

I detta projekt är det tänkt att de färdiga ängsmattorna ska planeras i bostadsområdena Hemsta 

och Sätra under maj månad 2019. 

Dessa ängsmattor är färdigkomponerade och levereras från företaget Vegtech. Den färdiga 

ängsmattan heter Svenskgäng.  

 



 2 

                                                   
Fig 1. Förenklad Intressentkarta 

 

 

 
Fig 2. Svensk äng från vegtech. 
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1.2 Syfte 

Att utveckla en fysisk avgränsning för ängsytor i urbana miljöer och att kommunicera värdet i 

biologisk mångfald.  

 

1.3 Metod 

Jag använder mig av designprocessen som Österlin (2007) beskriver i boken ”Design i fokus 

för produktutveckling”. Processen består av fem steg: Uppstart, analys, skissning, bearbetning 

och uppföljning. I uppstarten planerar jag arbetet i form av ett Gant-schema. Analys består av 

informationssamling och definition av designproblemet. Skissning är fasen då idéer utvecklas, 

testas och utvärderas. Efter utvärdering sker bearbetning av detaljer på det valda konceptet 

och en prototyp skapas. I uppföljningsfasen testas prototypen för att göra eventuella skillnader 

innan produktionen, eventuella justeringar ska göras innan produktion. 

 

1.4 Förväntat bidrag 

En hållbar lösning i form av en fysisk avgränsning som skyddar ängsytor i urbana miljöer.  

En ökad förståelse för pollinering i urbana städer och att visa värdet som ängsytor skapar för 

framtiden.  

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är inriktat på sommartid i stadsmiljö, och på ängsytor i Gavlegårdarnas 

bostadsområden i synnerhet. 

 

1.6 Samhällelig relevans 

Att skapa ängsytor som gynnar pollinering bidrar till en bättre miljö. Arter som är utdöende 

får en chans till överlevnad. Ekosystemtjänster reducerar buller i stadsmiljö, reglerar och 

minskar temperaturen i staden, hjälper mot översvämningar, minskar stress och ökar väl 

måendet. Det ekonomiska perspektivet innebär en investering för framtida generationers 

välmående. Underhåll av gräsmattor minskar och på köpet får vi mindre avgasutsläpp.  

 

1.7 Etiska dimensioner 

Arbetet medför ett samarbete med flera aktörer, vilket innebär att intervjuer och observationer 

av människor ingår i designprocessen. 

Projektets etiska perspektiv baseras på nedanstående krav som Blomqvist och Hallin (2014) 

beskriver. Samtyckeskravet betyder att personer som studeras måste godkänna att de är med 
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på att bli studerade. Informationskravet betyder att personer som intervjuas måste informeras 

om studiens ändamål. Konfidentialitetskravet betyder att information som samlas in 

behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet betyder att materialet som samlas in endast används 

till syftet som projektet handlar om.  

 

2. Genomförande 

2.1 Informationssamling  

För att bilda mig en uppfattning om ämnet läste jag om pollinering och ekosystemtjänster i 

urbana miljöer. I detta arbete är kontexten urbana stadsmiljöer och det är viktigt att förstå hur 

ekosystemtjänster verkar i städer. Projektarbetet bygger på att göra en insats för biologisk 

mångfald och pollinering genom att skapa gröna ängsytor i urbana stadsmiljöer. 

 

2.2 Pollinering i Sverige  

Vildbin är en viktig pollinatör i Sverige, idag finns en bred kunskap om dessa arters 

ekosystem och krav på livsmiljö. Av 299 biarter från Sverige är 98 stycken rödlistade och sju 

av dessa arter finns med på den globala rödlistan IUCN. I detta arbete är det fokus på 

markbundna biarter som lägger sina bon under markytan. Enligt Naturvårdsverket (2018) är 

markbundna biarter överrepresenterade på rödlistan. Arterna behöver solbelyst och 

näringsfattig jord för att bygga sina bon, exempelvis sandig mark. Bin är den grupp som ofta 

kopplas samman med insektspollinering, men en mångfald i arter är också gynnsamt för 

naturen och det bidrar till en jämnare pollinering. Andra artgrupper som pollinerar är 

blomflugor, fjärilar, skalbaggar myror och andra steklar. Ett landskap som erbjuder variation 

gynnar olika pollinatörer och det bidrar till den biologiska mångfalden. 

90 procent av vårat C-vitaminbehov kommer från grödor som är pollinerade av insekter. Det 

finns ett behov av insektspollinering för att få större skördar med bättre kvalitet. Frukter som 

gynnas av pollinering i Sverige är körsbär, plommon, hallon, svarta vinbär, äpplen, päron och 

jordgubbar. Fruktens form och smak relateras till kvaliteten på pollineringen, ett exempel är 

jordgubbar som blir mer symmetriska till formen om de är väl pollinerade, skörden av 

jordgubbarna blir 20 procent större (Naturvårdsverket ,2018b). 

 

2.3 Ekosystemtjänster    

Ekosystemtjänster handlar om tjänster som är kulturella, producerande, reglerande och 

stödjande. I en rapport skriver NA att frågor kring utemiljö bör prioriteras för att framtidens 

städer ska bli gröna. Det råder en otydlighet kring dessa frågor och det finns ett behov av att 
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belysa problemet. Hållbara och attraktiva städer kräver gröna lösningar, idag är parker, torg, 

bostadsgårdar och skolgårdar platser som skapar stadskvaliteter (Naturvårdsverket, 2017b). 

  

2.4 Ängar  

Ängar är biotoper som är rika på växter och djurarter, dessa förutsättningar kan ge rum åt 

arter som är hotade exempelvis rödlistade arter. Förr i tiden var ängen en viktig del i 

produceringen av vinterfoder (Naturvårdsverket, 2014). Ängen är betydelsefull för den 

biologiska mångfalden och människan. Artrikedomen gör att ängen klarar av 

klimatförändringar. Det snabba tempot i dagens samhälle gör att ängen har ett värde i 

återhämtning och rekreation för oss människor (Jordbruksverket, 2012). 

 

3 Observationer och intervjuer 

I ett möte med Marita Wallhagen som är biträdande lektor på Högskolan i Gävle 

fick jag en preliminär karta över 2 stycken bostadsområden. Kartorna markerar ut de tänkta 

ytorna som de färdiga ängarna ska planteras på och sammanlagt är det 30 stycken ängsytor i 

olika storlekar som ska planteras, se figur 3. Som en del av analysfasen planerades ett besök i 

bostadsområdena för att utforska och samla information. Besöken dokumenterades i form av 

fotografier. Fotografierna visar hur ytorna ser ut under vintertid med snö.  
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Fig 3. Bild på kartor över Hemsta och Sätra. 
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3.1 Resultat från Observationer av blivande ängsytor i Sätra och Hemsta 

Under besöken i Sätra och Hemsta upptäcktes det att flera av de tänkta ängsytorna används  

till placering av snö under vintertid, hjulspåren på marken visar att underhållsfordon kör på 

dessa ytor, se figur 4 och 5. 

 
Figur 4. Snöhög i Sätra.                                   Figur 5. Snöhög i Hemsta. 

 

Placeringen av ängsytorna har en variation, vissa är i bostadsgården och andra är placerade i 

utkanten av bostadshus, se figur 6 och 7. I figur 7 är det tänkt att ängen ska placeras bland 

träd och en gångväg ska klippas mellan dessa träd. Några av de större ytorna ska placeras 

längs husväggar, se figur 8. Vid flera av dessa ytor är de avskärmade med träräcken, se figur 

9. I Hemsta är en yta placerad mellan gångväg och bilväg, se figur 10. Detta medför att ytan 

redan fungerar som en avskärmning mellan bilvägen. 

 

 

 
Figur 6. Ängsyta i bostadsgård.                      Figur 7. Ängsyta i utkanten, bland träd. 
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Figur 8. Ängsyta intill husvägg.                        Figur 9. Ängsyta med träräcke. 

 
Figur 10. Yta mellan gång och bilväg. 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer gjordes för att få information och en bredare förståelse om vilka som berörs av de 

planerade ängsytorna. För att få en djupare förståelse kring det biologiska bokades ett möte 

med Nils Ryrholm som är professor i Biologi på högskolan i Gävle. Intervjun handlade om 

ängen och insekterna. 

 

3.3 Intervju om pollinerare och ängar 

Intervju med Nils Ryrholm  

På ängar trivs insekter som fjärilar, bin och flugor från olika familjer men även vissa 

skalbaggar och skinnbaggar. På ängsytorna ska stensamlingar med sand placeras och dessa 
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ska fungera som boplats för steklar, se figur 11. Stenarna fungerar som armering och sanden 

är till för steklar främst bin som gräver hål i sanden för att bygga boplats.  

En vanlig missuppfattning om bin är att de attackerar människor berättar Nils men det 

stämmer inte, de är fredliga bin som kallas för solitära bin och de lever ensamma under sitt 

liv. Det finns en utmaning i att skapa attraktiva utemiljöer och en förståelse kring varför 

insekter behövs. Till exempel att ängen fungerar som mat för insekter, insekter är mat för 

fåglar, fåglar skapar ljud som människor trivs med och så vidare. Det finns ett stort värde i att 

gynna biologisk mångfald och detta behöver kommuniceras så att fler förstår. Det finns de 

som tror att ormar, råttor och fästingar lever på dessa ängar och det stämmer inte, ormar 

behöver gnagare för att försörja sig och gnagare lever inte på dessa ängar eftersom det inte 

finns tillräckligt med mat för dem. Fästingar finns där rådjur finns, om ett rådjur betar på 

ängen kan fästingar förekomma och råttor finns på grund av att människor slänger mat 

överallt. Ängen växer ca 30–40 cm på höjden och behovet med att skydda ängarna är för att 

det finns en risk att de slits ut om människor trampar på ängsytorna. 

Om ängen slits ut uppfattas den som oattraktiv, det är bra om de mindre ytorna är skyddade, 

de större ängsytorna klarar sig bättre. En vanlig gräsmatta klipps 10–14 gånger om året, en 

äng klipps två gånger Ängen slås efter sommaren med slåtterbalk och det är viktigt att gräset 

ligger kvar en vecka för att fröna ska ramla av. Under vintertiden är det viktigt att ängen 

skyddas, det finns en risk att stensamlingarna kan följa med i snöplogningen. En äng ska vara 

näringsfattig och det blir ett problem om stora snöhögar bildas på dessa ytor eftersom 

snöhögarna tar längre tid att smälta och det finns en risk att ängen får näring.  

 

 
Figur 11.  Bo platts för steklar. 
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3.4 Intervju om skötsel av utemiljön 

Den andra intervjun var med Stefan Krusbom som är underhållschef på Gavlegårdarna.  

Intervjun handlade om skötseln och underhåll av utemiljöer i Gävle.  Gavlegårdarna är ett 

fastighetsbolag med 185 anställda och 30 000 boenden. Idag hyr de ut ca 13 700 lägenheter. 

Under denna intervju ställdes frågor kring underhåll och skötsel av utemiljön kring 

bostäderna.  

Stefan berättar att Gavlegårdarna sköter om gräsytor, krattar löv, plogar snö och klipper träd. 

Ängsytorna kommer att få skötselinstruktioner och de kommer att klippas 2 gånger under 

sommaren. På grund av att ängarna är utplacerade i gräsytor blir det ett extra moment som 

innebär att en kant lämnas runt ängsytan, den kanten behöver sedan klippas för hand så att 

ängen inte tar skada från gräsklippare. Under vinterhalvåret sker det mesta av underhållet som 

till exempel målning och lagning av utemöbler. Snöröjning är den största delen av underhållet 

på vintern och instruktioner kommer att finnas om att snön inte ska placeras på ängsytorna. 

Bostadsområden rustas upp för att göra gårdar mer attraktiva genom att skapa gröna ytor. För 

att engagera de boende kring bostadsgårdarna skickar förvaltaren ut inbjudningar i form av 

brev. Under samtalet uttryckte Stefan ett önskemål om att ängsytorna inte borde skärmas av 

och stängas in helt och hållet. Min tolkning är att skyddet runt ängsytorna bör vara inbjudande 

istället för tvärtom. För designprocessen innebär det att fokus kan läggas på hur ängarna ska 

skärmas av. Eftersom Gavlegårdarna har en plan för skötsel av ängarna kan jag fokusera på 

skyddet av ängen och hur dessa ska skärmas av på ett inbjudande sätt. 

 

3.5 Intervju med boende och workshop 

De sista intervjuerna var med de boende, vilket var en viktig del i detta projekt eftersom det är 

de som kommer att uppleva ängarna dagligen under året. Under en workshop i Hemsta som 

anordnades av Marita och Gunilla fick jag möjligheten att träffa boende och ställa frågor om 

utemiljön och ängar.  

Med en sammanfattning av observationerna och intervjuerna kunde nu problem och behov 

identifieras. 

  

Under en workshop som hölls av Marita W och Gunilla W på Gavlegårdarnas huvudkontor 

samlades ett 30-tal boende från Hemsta där projektet med Augmented Urbans och de 

planerade ängsytorna presenterades. Inför workshopen i Hemsta förbereddes ett antal frågor 

som ställdes till de boende efter presentationen. Intervjuerna utvecklades till samtal där de 

boende uttryckte tankar och känslor kring utemiljön på det egna området. 
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Frågor till boende: 

Vad känner du när du ser bilden? Se figur 12. 

Hur upplever du din utemiljö? 

Förlag på förbättringar kring din utemiljö?  

 
Figur 12. Äng. 

 

3.6 Sammanfattning av intervju med boende och workshop 

Det finns ett intresse för gröna ytor på den egna gården exempelvis odling, och flera av de 

boende anser att innergårdarna inte används alls. De boende hade som förslag att man kunde 

plantera bärbuskar eller ställa ut bänkar på de större ängsytorna för att få fler människor att 

vistas kring ängen. Det fanns även ett intresse hos de boende att få arbeta med grönområden, 

och de såg gärna till att hålla efter kring ängarna. De boende har identifierat olika problem 

exempelvis att vissa gårdar har fått gräsmattan bortskrapad under snöröjning och att 

snöhögarna tillsammans med grus bidrar till att det ser oattraktivt ut. Flera anser att gården 

behöver liv och att det är färglöst idag. 

Ett behov för att få barnen i området att använda utemiljön finns. När en bild på en äng visas 

till de boende är reaktionerna positiva och de beskriver bilden som återhämtning, energi, 

sommar och frihet. Det finns ett intresse för ängar och flera boende anser att information om 

ängar borde finnas på de tänkta ytorna 

 

4. Problem och Behov 

Med en sammanfattning av observationer och intervjuer kan problem och behov identifieras. 

En årstidskarta visar hur ängen påverkas under året se figur 13. 
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Figur 13. Årstidskarta. 
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4.1 Intressenter 

En visualisering av intressenterna visar vilka som berörs av ängen och på vilka sätt de är 

kopplade till varandra se fig. 14. 

 

 
Figur 14. Intressenter. 

 

4.2 Problem som identifierats under utforskningen: 

Ängen behöver bevaras och skyddas 

Slitage av äng skadar ängen och syftet med biologiskmångfald  

Det finns okunskap om biologisk mångfald 

Människan är bortkopplad från sin när miljön 

Väder och årstider påverkar ängen på olika vis 

 

Behov utifrån de problem som identifierats: 

Skydda ängen året runt, viktigt att de mindre ytorna är skyddade 

Informera om ängen och dess värde, detta skapar en kommunikation. 

Ett hållbart skydd med egenskaper som mobilitet, hållbara material, enkel produktion. 
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Till den kreativa delen där idéer ska genereras tar jag ut dessa värdeord som en vägledning till 

olika förslag på lösningar; ”Hållbarhet , bevara, ökad kunskap och inbjudande” 

 
5 Idégenerering 
 
5.1 Skisser hållbarhet  

Genom att maximera användningen av ett material, till exempelvis att dela en träplanka på 

olika vis och på så sätt få ut så mycket delar som möjligt för att bygga ett staket, se figur 15. 

Genom att kapa en vinkel på trädet kan det sättas ihop på olika vis, se figur 16. Den kapade 

vinkeln är 45 grader och den kan användas för att fästa information på, vinkeln underlättar för 

betraktaren att läsa. Ett problem är att träd behöver behandlas med tryck för att de ska klara av 

att vistas under jord.

 
 
Figur 15. Skisser hållbarhet. 
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Figur 16. Vinklad kapning. 
 
5.2 Skisser information 

För att informera om ängen skissades det på olika idéer om hur information kunde förmedlas 

på träskivor, se figur 17. Ett problem var hur information skulle fästas och på vilka sätt det 

kunde göras, en idé var att använda träskiva och korkmatta för att fästa informationen på, se 

figur 18. Det finns problem i att fästa posters på korkskiva, till exempel hållbarheten för en 

poster, färg, tryck och risk för att den kunde falla av från korkunderlaget. Idén utvecklades 

vidare till att laserskära och gravera information på trämaterial för att på ett hållbart sätt visa 

upp grafiskt innehåll, se figur 19. 

För att informera betraktaren om ängen finns det en idé om att använda litteraturstudien till att 

visualisera information genom pictogram och kortare texter. Infografiken visar kortfattat vad 

som finns innanför ytan.  
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Figur 17. Skisser av skyltar i trä 
 

 
 
Figur 18. Skylt i korkträ.                                          Figur 19. Information med laserskärning. 
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5.3 Skisser funktion  

Genom att vinkla skyddet kan en maskin klippa gräset längst kanten och på så vis underlätta 

skötseln kring ängen, det extra momentet med att klippa kanten för hand behövdes inte längre. 

Tanken var att använda vinklade stålpelare som enkelt trycks ner i marken, se figur 20. Det 

gav upphov till en ide om att använda föregående förslag där informationsskylten är fäst på en 

plåtfigur, se figur 21. Genom att använda stål, lyfts trämaterialet från marken och på så viss 

öka livslängden för trämaterialet eftersom trädet får mindre kontakt med fukt. Trämaterial 

som används utomhus behöver behandlas med exempelvis värmetryck.  

 
 
 

 
 
Figur 20. Vinklade stålpelare. 
 

 
Figur 21. Skyllt fäst på en plåt. 
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5.4 Skiss mindre material  

Genom att fokusera på de mindre ytorna som är 5x5 meter testades det att ta fram ett staket i 

mindre skala för att de skulle vara i proportion till ängsytan och höjden på gräset som var 30-

40 cm. Idéen är inspirerad av järsgårdstaket, se figur 22. De problem som observerades var att 

träplankorna blev sköra i mindre format och det var enkelt att bryta isär de, se figur 23. 

 
Figur 22. Järsgårdsmodel i mindre format.   Figur 23. Järsgårdsstaket. 

 

Idén om att använda snöre som avgränsare gör att mindre material går åt som exempelvis 

träplankor. Repet träs igenom hål som borras på pelare, se figur 24. Med snöret finns det 

möjligheter till att ändra uttrycket på sektionerna mellan pelarna, se figur 25. 

+ Rep gör att mindre material går åt 

+ Rep är enkelt att ersätta och laga 

 

– Lätt att klippa av rep 

–  träplankor i mindre skala bryts av enkelt 
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Figur 24. Snöre genom trä.                               Figur 25. Olika formationer med snöre. 

 
 
 
 

5.5 Skisser avgränsning 

Idéen var att skärma av ängen med en pelare som håller upp rep och på så vis inte stänga in 

ängen helt och hållet. Tunnheten på repet gör att avskärmningen får mer luft och betraktaren 

kommer närmare ängen. Lösningen är en stolpe med ett rep som placeras runt ängsytan, se 

figur. 26. Denna lösning kan kombineras på olika sätt, dock finns det en risk repen kan 

klippas bort när gräsytorna klipps under sommaren. Ett annat problem är hur repet ska ha 

kontakt med markytan eller om en extra modul ska tillverkas för att hålla repet ovanför 

markytan. 
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Figur 26. En stolpe och rep. 
 
För att få människor att komma närmare och känna kontakt med ängen är en idé att skapa en 

väg in i mittendelen, se figur 27. På så vis kan besökaren kliva in utan att störa växtligheten. 

 
 

Figur 27. Väg som leder in till ängen. 

 

 En ide om att avgränsa med trädstubbar runt ängen för att skapa aktivitet omkring ytan, se 

figur 28. En enkel lösning som även erbjuder sittplats och lek. Ett problem är att 

avgränsningen inte blir tydlig och risken för att människor trampar innanför är stor. 

 

+  Mindre material går åt 

+ Formmöjligheter med rep 

+ stänger inte av ängen helt 
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-  Repet kan skadas av gräsklippare 

-  enkelt att kliva in  

 

 
Figur 28. Trädstubbar. 

 
 
 

5.6 Skisser Nattetid 

En idé där skyddet lyser upp information på nattetid. Pelaren har en inbyggd solcellslampa 

som laddas under dagen och tänds automatiskt när det blir mörkt ute. En informationsskylt 

kan placeras under lampan och en projektion av informationen visas på marken, se figur 29. 

Idéen valdes bort på grund av att belysning drar till sig oönskade insekter. 
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Figur 29. Belysning 
 
 
5.7 Skisser infografik 

Idéen är att informationen ska kunna fästas på skyddet och därför valdes ett mindre format på 

10x10 cm. Med ett mindre format begränsas användningen av texter och bilder. Äng är 

rubriken på skylten eftersom det är det som finns bakom skyddet, en mindre text där det står 

pollinering pågår beskriver vad som sker, de enkla bilderna och pictogrammen visar det 

levande som finns inom ängen, se figur 30. 

 
Figur 30. Texter och pictogram. 
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För att skapa ett grafiskt innehåll användes litteraturstudien till att förmedla information. 

Genom pictogram och korta texter visualiseras informationen för betraktaren. För att erbjuda 

mer information kan en QR-kod användas för att länka vidare den intresserade till en hemsida 

där en utförligare beskrivning av projektet finns. I arbetet med infografiskt innehåll användes 

produktbeskrivningen av alla växter som levereras i den färdiga ängsmattan som heter 

Svenskäng/Nordiskäng från Vegtech, se figur 31. För att visa på vilka som lever i dessa ängar 

skapades enklare symboler av de pollinerande insekterna, se figur 32. 

 
Figur 31. Ängsmatta.                                                               Figur 32. Förenklade symboler. 
 
 
5.8 Utvärdering av skisser idéer 

En utvärdering av idéerna gjordes för att ta ett beslut som baserades på behoven. Beslutet togs 

om att använda träpelare i form av reglar för att underlätta tillverkning, produktion och 

återvinning. Användningen av rep har flera fördelar, genom att använda rep som en ersättare 

för träplankor blir materialförbrukningen mindre och det underlättar produktion, reparation 

och förvaring.  

Det finns formmöjligheter med rep som gör att det går att variera formen på olika vis från 

pelare till pelare. För att hålla upp pelarna och lyfta de från marken används färdiga 

stolpfundament av plåt med ett mått på 46x46 mm, se figur 33. För att informationen ska 

passa med pelaren av trä, behöver den laserskäras, detta minimerar även användning av färger 

i det grafiska. 
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Figur 33. Stolpfundament 
 
6 Form arbete  
 
6.1 Pelare 

Användningen av stolpfundament gör att monteringen av träpelaren kan ske efter att man 

slagit ner stolpen i jorden och det medför att toppen på träpelaren inte behöver slitas ut.  

För att underlätta läsning av information görs 2 olika varianter på pelare. Pelaren som visar 

information blir på 80cm och på så vis kan en rullstolsburen person ta del av informationen. 

För att hålla en balans mellan växtligheten och skyddet är höjden på resterande pelare 55cm 

eftersom gräset på ytorna inte blir högre än 40cm. För att repet ska hållas upp borras det fyra 

stycken hål på sidorna av pelarna. Eftersom de mindre pelarna har en längd på 55cm lämnas 

ett mellanrum på 15cm från mark till nedersta hållet på pelaren. Mellan varje hål är det ett 

mellanrum på 10cm, se figur 34. 

 
 

 
Figur 34. Pelare sidled. 
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6.2 Informationsskylt  
En kloss skapades för att kunna fästa den laser skurna informationen på, se figur 35. För att 

kunna integrera skylten med skyddet borras ett hål på sidan för att rep ska kunna dras igenom. 

Ett tidigt test på att integrera informationsskylten i repet visade att informationen hamnade 

väldigt nära markytan och det gör att informationen inte blir tillgänglig för alla, se figur 36. 

Genom att fästa informationen på en pelare som är högre än resterande pelare blir det en 

markering som påvisar att här finns information, se figur 37. 

 

 
Figur 35. Informationskloss.                    Figur 36. Otillgänglig information. 

 

 
Figur 37.  Högre pelare med information. 
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6.3 Materialval och Produktion 

Trävirke för utemiljö 

Stolpfundament av plåt 

Jutesnöre 

Plywood för informationsskyltar  

 

 
Figur 38. Trävirke, Jutesnöre, Stolpfundament och Flygplansplywood. 

 

Produktionen för pelarna går att göra på en enklare verkstad. 

För att skydda de mindre ytorna på ca 5x5 meter kan 8 pelare användas. Sammanlagt blir det 

4,65 meter i reglar av träd och beroende på vilket träslag som används varierar priset. I denna 

modell kostade trävirket 200 kronor med en kostnad på 40 kronor metern. Längden på 

jutesnöret blir 100 meter. Priset varierar beroende på vilken tjocklek som används, en rulle på 

100 meter med en tjocklek på 3mm kostar cirka 80 kronor. Stolpfundament på 46x46 mm 

kostar cirka 50 kronor styck det blir totalt 400 kronor för 8 stycken. Plywood som används 

kostar cirka 350kronor/ kvadratmetern, informationen som används till skyddet får platts på 

ett A4 format och den ungefärliga kostnaden blir 20 kr per informationsskylt. Laserskärning 

är en tjänst som går att beställa via olika företag. Den totala kostnaden för produktionen av 

ängsskyddet 5x5 meter blir cirka 500 kr. 
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7 Resultat 

Ett skydd för mindre ängsytor. Skyddet består av träpelare, snöre och en informationsskylt. 

Skyddet har en enkel produktion och materialen som används är skonsamma mot miljön.	

Informationsskylten består av en tunnare plywoodskiva som graveras med hjälp av laser.	

Informationen kan varieras och bytas ut efter behov. Snöre används för att skyddet på ett 

enkelt sätt ska anpassas utifrån ängsytans storlek, det bidrar till att längden och formen på 

skyddet kan varieras efter behov. Den längre pelaren är anpassad för att informationen ska 

komma upp i höjd för att enkelt läsas av den intresserade. Info skylten och den längre pelaren 

fungerar som en markör för ängsskyddet.	

 

 
Figur 39. Skyddet med den högre pelaren och information. 
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Figur 40. Ritning för informationsruta, pelare 1 och 2. 
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Figur 41. Skydd med mindre pelare bredvid och vitt snöre. 
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Figur 42 Informationsskylt. 
 
8 Utvecklingspotential 

Den här lösningen har utvecklingsmöjligheter eftersom planteringen av ängsytorna i de två 

bostadsområdena är i start fasen. På grund av att ängsytorna ska stå kvar året runt är de andra 

årstiderna i behov av lösningar som till exempel synlighet under vintern. Min tidsplanering 

har varit begränsad och därför har jag avgränsat mig till de mindre ytorna under sommartiden. 

Jag har inte haft möjligheten till att utvärdera hur skyddet håller och hur informationen 

upplevs bland besökare. Tanken har varit att skydda ängen utan att stänga in den helt och 

hållet men samtidigt förmedla kunskap om ängen till människor. Min förhoppning är att 

väcka ett intresse kring ängen och att öka förståelsen av hur värdefulla dessa ytor är för 

framtiden. 

 
9 Slutsats och diskussion 

Examensarbetet resulterade i ett skydd som markerar en avgränsning till ängsytan. För att 

informera betraktaren är informationen integrerad i skyddet. Målet har varit att skapa en 

hållbar lösning som innefattar en enkelhet i produktion, underhåll och framförallt bjuder in 

människor till att vistas runt ängen. Genom att informera om ängen skapas en kontakt mellan 
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människor och äng och förhoppningsvis leder det till att ängen bevaras och sköts om på ett 

hållbart sätt. 

I detta arbeta har jag undersökt olika möjligheter till att avgränsa en yta på ett hållbart sätt 

som förmedlar en positiv känsla kring avgränsning. Enligt min undersökning är fördelarna 

med gröna ytor i städer värdefulla och ett stort behov finns av att skapa mer gröna områden i 

städer.  
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