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Abstrakt

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som fördjupat sig i rummet som 
informationsbärare. Studieobjektet var gårdsplanen till en nyförvaltad fastighet 
som ska skifta funktion från äldreboende till företagslokaler och lägenhetsboende 
Arbetet skedde i samarbete med utvecklingsbolaget Nygarn Utveckling AB 
och var förlagt i Östergarn på östra Gotland. Målet var att skapa en attraktiv 
och lättorienterad miljö i anslutning till fastigheten. För att nå målet har teorier 
om bland annat miljöpsykologi, färglära och rumsdesign samt kvalitativa 
observationer, analyser och intervju använts. 

Resultatet blev ett förslag som innebär att den framförliggande gårdsplanen 
till fastigheten förändras. Marken kuperas och nya gångvägar, planteringar och 
parkering anläggs och gårdsplanens form och uttryck blir därmed både mer intimt 
och parklikt samtidigt som orienteringsbarheten ökar. 

Nyckelord: rumslig gestaltning, landsbygd, utveckling

Abstract

This report describes a degree project about space as a information carrier. The 
object of study was a yard belonging to a recently accessed property that will 
shift function from retirement home to apartments and commercial premises. The 
work was done in collaboration with Nygarn Utveckling AB and was stationed in 
Östergarn on eastern Gotland, Sweden. 

The aim was to create an attractive and easy-oriented environment adjacent to 
the property. To succeed, theories including environmental psychology and spatial 
design, and qualitative observations, analyzes and interview have been used. The 
result was a proposal whereby the landscape of the front yard changes. 

New footpaths, plantation and parking construction makes the form of the 
yard change and the expression becomes both more intimate and park-like while 
making it easy to navigate.

Keywords: spatial design, countryside, development
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1  Bakgrund
Denna rapport beskriver ett examensarbete i informationsdesign som undersökt 
det yttre rummet som informationsbärare. Detta har gjorts genom platsstudier 
vid ett nedlagt ålderdomshem som planeras att bli bostäder och företagslokaler, i 
samarbete med ett utvecklingsbolag på Gotland. 
,QIRUPDWLRQVGHVLJQ�NDQ�EHVNULYDV�EODQG�DQQDW�VRP�IlUGLJKHWHQ�DWW�GH¿QLHUD��

SODQHUD�RFK�IRUPD�HQ�PLOM|�I|U�DWW�XSSQn�VSHFL¿ND�PnO�L�UHODWLRQ�WLOO�DQYlQGDUHQV�
behov (Visocky O’Grady 2008, s.20) och det är vad detta arbete gått ut på. 
'H¿QLWLRQHUQD�KDU�VNHWW�PHG�KMlOS�DY�IRUVNQLQJ�RFK�WHRULHU�LQRP�EODQG�DQQDW�
rumslig design, och de planer och formgivningsförslag som avslutar denna rapport 
är ett resultat av tolkningar av dessa teorier och forskningsutlåtanden. 
,�EnGH�UDSSRUWHQ�RFK�DUEHWHW�KDU�WHRULHUQD�DSSOLFHUDWV�Sn�HQ�VSHFL¿N�SODWV�RFK�

gestaltningsförslaget är utvecklat för att passa den platsen. Men teorierna kan 
användas även på andra platser, med mer eller mindre liknande förutsättningar. 
Grunden för gestaltningen är så basal att det går att använda på många platser som 
syftar att bli lättorienterade och attraktiva. 

Temat för 2012 års examensarbeten för informationsdesignsstudenterna på 
Mälardalens Högskola är inkludering och exkludering. I denna rapport är det 
övergripande att inkludera landsbygden i samhällsbegreppet, att se utanför 
stadsmiljön och låta en annars ofta förbisedd del av landet ta plats som 
studieobjekt. Det handlar även om att skapa en miljö som både bjuder in till 
användning, får besökare att trivas och som är tillgängligt för funktionsnedsatta 
samt som stänger ute oinbjudna från bostaden och den privata sfären.

2  Syfte 
6\IWHW�lU�DWW�PHG�KMlOS�DY�UHOHYDQW�IRUVNQLQJ�RFK�WHRULHU�LGHQWL¿HUD�GH�UXPVOLJD�
SUREOHP�VRP�¿QQV�L�HQWUpRPUnGHW�YLG�IDVWLJKHWHQ�*DQQH������.DWWKDPPDUVYLN�
Gotland, och att utifrån dessa skapa ett gestaltningsförslag för en lättorienterad 
och attraktiv utomhusmiljö anpassad efter fastighetens nya användningsområden.
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3  Problemformulering  
'H�SUREOHP�VRP�MDJ�KDU�LGHQWL¿HUDW�KDQGODU�L�JUXQGHQ�RP�HQ�VDN��V\IWHW�VRP�
gårdsplanen en gång uppfyllde har bytts ut och de nya användningsområdena 
kräver en förändrad utformning. 

�� Fastigheten är tänkt att inrymma både bostäder och företagslokaler vilket 
LQQHElU�DWW�GHW�NRPPHU�DWW�¿QQDV�VNLOGD�EHKRY�

�� De boendes behov av avskildhet och hemfrid. 

�� Företagskundernas behov av att kunna orientera sig på platsen.   

�� ,�IUDPWLGHQ�NRPPHU�\WWHUOLJDUH�HQWUpHU�LQVWDOOHUDV�L�IDVWLJKHWHQ�YLONHW�
ökar behovet av att betona huvudingången.

3.1  Frågeställning

Hur kan platsen gestaltas för att passa både företagarnas, företagskundernas och 
de boendes behov?  

4  Avgränsning
Det här projektet kommer att beröra den rumsliga utformningen på området som 
YLVDV�L�¿JXU����'HW�lU�GHW�RPUnGH�VRP�OLJJHU�PHOODQ�ODQGVYlJHQ�RFK�IDVWLJKHWHQ�
*DQQH�������

Rapporten kommer inte att beröra arkitektoniska förändringar på fastigheten, även 
om möjliga förändringar kommer att tas hänsyn till i förslaget. 

Inte heller belysning kommer att beröras. 

Figur 1.
Plan över fastigheten. 

Den röda markeringen visar projektets huvudfokus 
och det som kom mer att beröras i gestaltningsförslaget. 

Den blå markeringen visar landsvägen. 
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���%FmOJUJPOFS�BW�CFHSFQQ�

5.1  Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet skiftar betydelse beroende på i vilket sammanhang det 
används. Det handlar om både om tids-, rums- och logistikaspekter samt om vilka 
användarna är. I rapporten syftar tillgänglighet på att det ska vara möjligt för 
bygdens invånare att ta del av de tjänster som erbjuds, och att de som erbjuder 
tjänsterna ska ha möjlighet att göra det trots att orten är liten. 

I offentliga miljöer handlar tillgänglighet även om att funktionshindrade och 
-nedsatta kan ta sig fram (Tillgänglighet i kommersiell och offentlig service 2011, 
s. 12) och även den tillgänglighet åsyftas i rapporten.  

5.2  Attraktivitet

Forskning om gles- och landsbygd handlar mycket om hur och varför platser blir 
attraktiva och hur befolkningen kan ökas (Befolkning, service och företagande 
i Sveriges gles- och landsbygder, 2009, s.7). Attraktivitet beror delvis på 
fungerande infrastruktur och tillgång till exempelvis matbutik och delvis på vilka 
intressen och personliga mål de som vistas där har (Orter med befolkningsökning, 
2011, s. 23, 25 & 27). Vad som är attraktivt beror alltså på betraktaren. 

Attraktivt kan bland annat vara tillgång till natur och kultur, fungerande 
infrastruktursystem, skolor och högskolor samt socialt kapital och trygghet. 
Fungerande lokala nätverk och samverkan brukar också ses som en viktig 
DWWUDNWLRQVNUDIW��$OOD�GHVVD�DVSHNWHU��PHG�ÀHUD��WLOOVDPPDQV�VNDSDU�HQ�DWWUDNWLY�RUW��
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6  Teori 
Här presenteras de teorier som arbetet baserats på och som är den grundläggande 
basen för gestaltningsförslaget. Då projektets syfte är att göra området 
lättorienterat och attraktivt för användarna så rör det sig främst om teorier om 
hur människor förhåller sig till, tar in och rör sig i miljöer. Då platsen i fråga 
lU�EHOlJHQ�Sn�ODQGVE\JGHQ�¿QQV�VSHFLHOOD�I|UXWVlWWQLQJDU�VRP�GHW�NRPPHU�DWW�
redogöras för här. 

6.1  Privat och offentlig utemiljö

Miljön ska fungera både för privat (hem)bruk och för mer offentliga verksamheter. 
'HW�¿QQV�UHJOHU�I|U�KXU�EnGD�GHVVD�W\SHU�DY�PLOM|HU�VND�XWIRUPDV�YDG�GHW�JlOOHU�
WLOOJlQJOLJKHW�RFK�VlNHUKHW��RFK�GHW�¿QQV�lYHQ�WHRULHU�RP�KXU�GH�VND�XWIRUPDV�I|U�
att vara så trivsamma som möjligt. 

För att skapa en trivsam miljö är både igenkännande och originalitet viktiga 
aspekter. Likaså är det viktigt att både visa vad som hänt förr på platsen genom 
att spara äldre träd och andra kännetecken och att visa på att platsen vårdas och 
hålls säker i nuläget (Jarle Sorte, 2005, s. 236,-7,-8). Variation är viktigt, att i olika 
kombinationer lyfta fram likartade element för igenkänning och varva dessa med 
originella element bidrar till en levande och intressant miljö (2005, s. 230). En 
trivsam miljö kan också kännetecknas av att det både tillåts att överblicka och att 
gömma sig. Slutna rum i naturmiljön ger en känsla av ett privat rum trots att det 
¿QQV�DQGUD�PlQQLVNRU�UXQW�RP��������V�����������

6.2  Den rumsliga retoriken 

Målet är att skapa en lättorienterad miljö och orienterbarheten handlar i grunden 
om hur miljön kommunicerar med människorna i den. Precis som människor 
kommunicerar med varandra genom tal och skrift så kommunicerar miljöer med 
PlQQLVNRU�YLD�DQGUD�DWWULEXW��.RPPXQLNDWLRQ�KDQGODU�RP�DWW�DOOD�SDUWHU�DFFHSWHUDU�
de olika versionerna om det som det kommunicerats om, men alla parter behöver 
inte tycka lika i sak (Engquist, 2009, s. 85). I detta fall handlar det om att miljön 
ska berätta för besökarna var och hur de ska ta sig, innan de har hunnit ställa sig 
den frågan. 

En miljö kan ha skriftlig information för att underlätta orienteringen men det 
kräver av mottagaren att den kan läsa och att den kommer från det håll som texten 
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är tänkt att bli sedd. Men en miljö som möter oss är visuell och omedelbar och går 
inte att värja sig från. Det vi ser påverkar oss innan vi har förstått vad det är vi ser. 
I det visuella ges alla bitar på en gång, i motsats till en text som kommunicerar en 
ELW�L�WDJHW��(OPHOXQG�.MHOGVHQ������V������������

Upplevelsen av det vi ser beror inte bara på hur det ser ut, utan vad det säger 
genom att se ut på det sättet. Detta handlar om vad som görs med den nya miljön 
PHQ�RFNVn�KXU�GHW�VRP�UHGDQ�¿QQV�I|UYDOWDV��%ULJLWWH�0UDO��SURIHVVRU�L�UHWRULN�YLG�
Örebro universitet, framhåller att byggnader manifesterar någonting och berättar 
något, om inte annat om tiden då de byggdes. Hon menar också att det visar på 
styrka och mod att våga ha kvar det som egentligen manifesterar ”fel”. Genom att 
visa vad det varit förklaras vad det inte är (2004). 

Philippe-Joseph Salazar, professor i retorik vid Cape Town universitet i 
Sydafrika, menar detsamma och pekar på vikten av att behålla historiska 
monument även om de står för någonting som nu ses som dåligt. Att ha dåtiden 
kvar och manifesterad lär oss som människor någonting – om bygden, om 
samhället (2004). Därför är det viktigt att inte göra om allt för mycket, att behålla 
vissa karaktärsdrag. Genom att låta fastigheten vara den sena 1960-talsbyggnad 
som den är så berättas nutidshistorien utan ord. Genom att ändra den 
omkringliggande miljön så visas ändå att platsen inte längre har samma funktion. 

6.3  Färg 

)lUJ�lU�HWW�EUD�YHUNW\J�I|U�DWW�ULNWD�XSSPlUNVDPKHW�PRW�QnJRQWLQJ�VSHFL¿NW��+RV�
en seende person är synen det sinne som är mest intrycksrikt. Enligt Ny Teknik 
är hela 87 procent av sinnesintrycken syn och av dessa synintryck är 80 procent 
färginformation (Feuk, 2008). Hur dessa exakta siffror är framtagna och om de är 
medeltal på försökspersoner eller en uppskattning av undersökningar står inte att 
läsa i artikeln. Det måste ju variera från person till person, i synnerhet för personer 
med antingen nedsatt syn eller med nedsatt förmåga på något annat sinnesorgan. 
Men talen kan ändå ge en indikation av hur mycket färg betyder för människors 
intryck av världen. 

Hur vi reagerar på olika färger beror både på biologiska och kulturella aspekter 
PHQ�RFNVn�Sn�LQGLYLGXHOOD�HUIDUHQKHWHU��.�OOHU������E��V������������

Starka och varma färger som rött, orange och gult aktiverar medan grått och 
EOnWW�PLQVNDU�DNWLYHULQJ��.�OOHU��������V�������+XU�IlUJHQ�DNWLYHUDU�YDULHUDU��
Rött kan vara både positivt som mogen frukt och negativt som ett ilsket ansikte 
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�.�OOHU������E��V������������'HW�lU�RPWYLVWDW�RP�IlUJHUV�IXQNWLRQ��GHW�EHURU�Sn�
sammanhang, styrka och övrig färgsättning i miljön. Viktigt är också att komma 
LKnJ�GH�NXOWXUHOOD�SUHIHUHQVHUQD��GHW�¿QQV�ROLND�IlUJWUDGLWLRQHU�´I|UPHGODG>H@�WLOO�
de enskilda medlemmarna genom ständig upprepning. Genom att vissa färger 
och mönster ständigt förekommer i ett bestämt sammanhang, kommer gruppens 
PHGOHPPDU�DWW�EOL�GHODNWLJD�DY�GHVVD�IlUJYlUGHULQJDU´��.�OOHU������E��V������������
'HW�NDQ�GlUI|U�YDUD�SUREOHPDWLVNW�DWW�WLOOVNULYD�VSHFL¿ND�IlUJHU�YLVVD�HJHQVNDSHU��

Det vi kan säga säkert, oavsett vilka kulturella eller personliga preferenser 
VRP�¿QQV��lU�DWW�IlUJ�SnYHUNDU�PlQQLVNDQ�I\VLRORJLVNW��.�OOHU������D��V�������
Omedvetet stimuleras hjärnan när den utsätts för färg, hur beror på vilken färgen 
är (Feuk, 2008). Färger påverkar hjärnans aktivitet – människan aktiveras på olika 
sätt av färg och vissa färger pockar mer på människans uppmärksamhet. Oavsett 
KXU�YL�DNWLYHUDV��YLOND�NlQVORU�VRP�YlFNV�HOOHU�L�YLONHW�VDPPDQKDQJ�YL�EH¿QQHU�RVV�
i, så blir vi mer vakna. Aktiveringen beror inte bara på kulör utan även på styrkan 
DY�GHQ���.�OOHU������D��V���������

6.4  Landsbygden som forskningsfält 

Landsbygden skiljer sig från städer, både i praktiken och som forskningsfält. 
Stadsmiljön ses ofta som norm medan landsbygdens resurser och möjligheter 
inte får synas i samma utsträckning (Kunskap om landsbygdens utveckling, 2007, 
s.15). På landsbygden är möjligheterna mer begränsade på grund av svårigheter att 
kunna bilda grupperingar med verksamheter som annars skulle kunna dra nytta av 
varandra (2007, s. 24). Samtidigt så bidrar de olika formerna av grupperingar som 
lQGn�¿QQV�Sn�ODQGVE\JGHQ�WLOO�DWW�HQVNLOGD�LQGLYLGHU�EOLU�HQJDJHUDGH�RFK�GULYDQGH�L�
företags-, samhälls- eller föreningssektorn (Se landsbygden! 2006, s. 63). 

En förutsättning för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att leva och arbeta 
på landsbygden är möjligheten att uppfylla de grundläggande behoven. Det 
gäller både kommersiell och offentlig service som bland annat sjukvård, skola, 
matvaruhandel och även fritidssysselsättningar (Tillgänglighet i kommersiell och 
offentlig service 2011, 2011, s. 11).
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7  Metod

7.1  Metodval 

Metoderna som använts är kvalitativa. Dels för att kvalitativa metoder är lämpade 
för typen av frågeställning knuten till en begränsad plats och dels för att det inom 
tidsramen för detta arbete inte är möjligt att utföra kvantitativa metoder (Holme 
& Solvang, 1997, s. 76-77). Problemet med kvalitativa metoder kan vara att de 
säger mycket men om lite, men i en fallstudie som inte är representant för något 
DQQDW�lQ�VLJ�VMlOY�SDVVDU�GHW�EUD�DWW�In�P\FNHW�LQIRUPDWLRQ�RP�MXVW�GHWWD�VSHFL¿ND��
.YDOLWDWLYD�PHWRGHU�KMlOSHU�WLOO�DWW�KLWWD�´HJHQDUWHQ�KRV�GHQ�HQVNLOGD�HQKHWHQ´�
(Holme & Solvang, 1997, s. 82-83). 

7.2  Intervjusamtal

Jag valde att genomföra en intervju med Nygarn Utvecklings ordförande Gunnar 
%HQGHOLQ�I|U�DWW�In�YHWD�KXU�GHUDV�IUDPWLGVYLVLRQHU�I|U�*DQQH������VHU�XW�RFK�YLOND�
tidsramar som gäller, se bilaga 1 för sammanfattning. 

Intervjun genomfördes i samtalsform. Jag ställde så få frågor som möjligt och 
lät istället Bendelin berätta fritt. Mina frågor var främst följdfrågor för att få bättre 
förståelse för det som Bendelin berättade. 

Som komplement till intervjun genomförd med endast en person valde jag att 
delta på och observera ett möte med Nygarn Utveckling, se Öppen, deltagande 
observation nedan. 

Under samtalet med Bendelin får jag en klar bild över både Nygarns och Ganne 
����V�I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�YDG�GH�EDNRPOLJJDQGH�V\IWHQD�lU��GHVVD�¿QQV�I|UNODUDGH�
i avsnitt 8.  

Önskemålen om vad som ska ske i fastigheten är många men fastställt är att det 
kommer att bli olika former av boenden samt lokaler för företagare. 

Det är oklart vilka som kommer att bo och verka i fastigheten och när det 
kommer vara möjligt att starta användningen. Det krävs ombyggnationer och 
dessa kommer att ske i etapper, när dessa kan starta är inte fastställt men de 
hoppas kunna starta så snart som möjligt. 
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7.3  Observation

Syftet med observationerna har varit att skapa en uppfattning om dels hur miljön 
VHU�XW��XSSOHYV�RFK�IXQJHUDU�RFK�GHOV�YLOND�EHKRY�RFK�|QVNHPnO�VRP�¿QQV��

För att kunna uppnå mina syften har jag därför valt att observera och analysera 
området för studien samt genom aktivt deltagande observerat ett möte med 
Nygarn Utvecklings styrelse. 

Under mina observationer har jag antecknat frekvent, vilket gör att det inte är 
lika lätt att glömma vad som observerats. Anteckningar ger en kronologisk bild av 
händelseförlopp och är därför ett bra stöd när observationerna sedan sammanställs 
(Holme & Solvang, 1997, s 116-117). 

7.3.1  Öppen, deltagande observation

Jag har varit deltagare under ett styrelsemöte för Nygarn Utveckling AB för att 
komplettera den information jag redan fått tillgång till via skriftligt material och 
intervjun med Bendelin. 

I och med att min observation utfördes i ett mötessammanhang var det lätt att 
föra anteckningar under pågående samtal utan att detta störde. 

I mitt fall som, som Bendelin säger, ”dotter av socknen” är det svårt att 
vara neutral i samspelet med mötesdeltagarna. För att inte sticka ut mer än 
nödvändigt så försökte jag att ha diskreta kläder på mig samt att anpassa mig till 
de närvarandes sätt att bete sig och iaktta hur mötesupplägget var.  Ungefär en 
tredjedel av styrelseledamöterna känner jag, ytterligare en tredjedel känner jag till. 
De i sin tur har också en uppfattning om mig, eller min familj och mina vänner, 
som kan påverka deras sätt att vara kring mig.

Även det faktum att jag är ung, högskolestuderande kvinna, gör att jag uppfattas 
på ett visst sätt, för mig oklart hur. 

Genom att gruppen får höra mig berätta om vad jag har för syfte med min 
närvaro får de ytterligare en bild av mig och vad de tror jag kan behöva höra eller 
ta del av för att göra ett bra jobb vilket också kan påverka vad de väljer att säga. 

Under mötet var jag aktiv på så vis att jag för det första fanns med som översta 
punkt på dagordningen. Jag berättade vem jag var, vad jag gjorde och varför jag 
var där. De pratade sen fritt om både fastigheten och kommunens beslut om den. 
-DJ�K|OO�OnJ�SUR¿O��O\VVQDGH�Sn�YDG�GH�VD�RFK�DQWHFNQDGH��
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,QIRUPDWLRQHQ�MDJ�¿FN�VWlPGH�YlO�|YHUHQV�PHG�GHQ�MDJ�WLGLJDUH�WDJLW�GHO�
av. Det nya var att en arkitekt kommer att titta på det hela och ge förslag på 
RPE\JJQDWLRQHU�I|U�IDVWLJKHWHQ��'HVVD�I|UVODJ�¿FN�MDJ�YLG�VHQDUH�WLOOIlOOH�WD�GHO�DY�
och har således tagit hänsyn till dem i mitt förslag. 

7.3.2 Platsobservation

För att få förståelse för en rumslighets funktion och användningsområde behöver 
både användarna och användningskraven för platsen analyseras. Att endast titta 
på en rumslighet är inte nog för att förstå den, och för att kunna omgestalta en 
rumslighet så måste rumsligheten först förstås (Ching, 2005, s. 56).

För att kunna analyseras måste platsen eller problemet monteras ner till 
småbitar, där hittas den information som skapar förståelse för platsens eller 
problemets natur. Först då kan lämpliga lösningar utvecklas (Ching, 2005, s. 40). 
9LNWLJW�lU�DWW�NRPPD�LKnJ�DWW�´OLYVHUIDUHQKHWHU�IRUPDU�DQDO\VHQ´��(KQ�	�.OHLQ��

2007, s. 12) och att observatören aldrig, hur mycket hen än vill, kan vara objektiv. 
0HQ�JHQRP�DWW�HUNlQQD�GH�I|UGRPDU��+ROPH�	�6ROYDQJ���������VRP�¿QQV�NDQ�GH�
bli ett verktyg att arbeta med och inte mot (Holme & Solvang, 1997). 

Jag har varit i och runt fastigheten och observerat och även dokumenterat 
XWIRUPQLQJHQ�DY�RFK�GH�GUDJQLQJVNUDIWHU�VRP�¿QQV�Sn�JnUGVSODQHQ��-DJ�KDU�
lokaliserat och bedömt utefter bland annat utplacerade element, markmaterial, 
riktningar, former och ytor. Sen har jag med hjälp av litteratur plockat isär och 
analyserat miljön.

Jag har även tittat på hur de föreslagna ombyggnationerna kan komma att förändra 
LQWU\FNHW�DY�SODWVHQ��À|GHQD�RFK�U|UHOVHP|QVWUHQ��

Analysen som bygger på observationen av platsen är till stor del grund för 
JHVWDOWQLQJVI|UVODJHW�RFK�nWHU¿QQV�VRP�ELODJD�����V�9,���
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8  Fallstudie: Ganne 1:22

8.1  Projektbakgrund 

Nygarn Utveckling AB är ett utvecklingsbolag utan vinstintressen som bildades 
2005 för att utveckla och skapa förutsättningar för näringslivet på östra Gotland. 
Syftet med bolaget är att medverka till ett hållbart och långsiktigt samhälle för 
EnGH�SHUPDQHQW��RFK�GHOWLGVERHQGH�Sn�gVWHUJDUQVODQGHW��VH�¿JXU���I|U�NDUWD��
Detta sker genom att på olika sätt utveckla och ge förutsättningar för det lokala 
QlULQJVOLYHW�JHQRP�DWW�IUlPMD�RFK�GULYD�SURMHNW��gYHUWDJDQGHW�DY�*DQQH������
är ett sådant projekt. Visionen med fastigheten är att folk ska ha råd att bo samt 
kunna bedriva sina verksamheter i socknen. Verksamheter som är till för de 
boende i de närliggande socknarna i första hand och inte som turistattraktion.

Region Gotland beslutade år 2005 att lägga ner äldreboendet Östersol på Ganne 
�����L�.DWWKDPPDUVYLN�Gn�GHW�LQWH�YDU�IXQNWLRQVGXJOLJW�VRP�VlUVNLOW�ERHQGH��
,VWlOOHW�VND�GHW�E\JJDV�HWW�Q\WW�VlUVNLOW�ERHQGH�Sn�HQ�LQWLOOLJJDQGH�WRPW��VH�¿JXU����
med byggstart hösten 2012. 
9nUHQ������VlOMHU�5HJLRQ�*RWODQG�IDVWLJKHWHQ�*DQQH������WLOO�1\JDUQ�

Utveckling för en symbolisk summa på 1 krona. Föreningen planerar 
nu att omvandla fastigheten till företagshotell för lokala företagare, 
föreningsmötesplatser samt lägenheter för bland annat seniorer, ungdomar och 
barnfamiljer. 

Fastighetens omkring 3000 kvadratmeter är i nuläget fördelade på 43 rum med 
toalett, 4 kontor, 5 allrum, 3 tvättrum samt storkök, matsal, tvättstuga med 
torkrum, pentryn, korridorer, passager, hallar och förråd. 

8.1.1  Målgrupp 

Målgruppen består dels av de som ska bo och arbeta på området och dels av de 
kunder och besökare som kommer att röra sig där. Det är en dynamisk målgrupp 
som kommer att förändras i och med att verksamheterna utvecklas och byts ut. Jag 
räknar därför med en bred målgrupp där åldrarna 0-100, kvinnor och män samt 
ROLND�IRUPHU�DY�KDQGLNDSS�RFK�IXQNWLRQVQHGVDWWKHW�¿QQV�UHSUHVHQWHUDGH��-DJ�KDU�
dock valt att koncentrera mig på funktionsnedsattas särskilda behov. 
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8.2  Östergarn som ort 

gVWHUJDUQ�lU�HQ�VRFNHQ�Sn�|VWUD�*RWODQG�GlU�WlWRUWHQ�.DWWKDPPDUVYLN�OLJJHU��
�����KDGH�KHOD�gVWHUJDUQ�����LQYnQDUH�YDUDY�RPNULQJ�KlOIWHQ�L�.DWWKDPPDUVYLN��
7LOO�gVWHUJDUQVODQGHW�UlNQDV�RFNVn�VRFNQDUQD�*DPPHOJDUQ�RFK�.UlNOLQJER�VDPW�
ibland även Anga, Ala och Ardre, vilket innebär ytterligare mellan 400 och 1000 
invånare (gotland.net).

På Östergarnslandet är mellan 60 och 70 procent av husen fritidsboenden 
(Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder, 2009, 
s.42).

Figur 2.  Gotland. 
 Röd markering visar  
 Östergarnslandet. 

Figur 3.  Översikt över aktuellt område. 
 Röd markering: fastigheten Ganne 1:22. 
 Gul markering: det framtida särskilda boendet. 
 Blå markering: dagslägets parkering.
  Grön markering: landsvägen.
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8.3  Nulägets utformning 

�� *DQQH������E\JJGHV�VRP�lOGUHERHQGH������RFK�VHU�XW�VRP�GHQ�LQVWLWXWLRQ�
VRP�GHQ�YDU��VH�¿JXU���I|U�IRWR��

�� Fastigheten består av två parallella tegelinklädda huskroppar som binds 
VDPPDQ�DY�HQ�YLW��SXWVDG��VH�¿JXU����

�� +XYXGHQWUpQ�OLJJHU�WLOO�YlQVWHU�Sn�GHQ�YLWD�KXVNURSSHQ��

�� I de två tegelkropparna kommer det att bli boenden i form av olika typer av 
OlJHQKHWHU��(Q�DUNLWHNW¿UPD�WDU�QX�IUDP�Q\D�SODQO|VQLQJDU�I|U�GHWWD�lQGDPnO��
'H�NRPPHU�lYHQ�DWW�|SSQD�XSS�Q\D�HQWUpHU�WLOO�GHWWD��6H�ELODJD���I|U�GHWDOMHU�

�� Gårdsplanen framför fastigheten är platt och öppen med enstaka träd, buskar 
och belysning. 

�� )UnQ�SDUNHULQJHQ�WLOO�KXYXGHQWUpQ�OHGHU�HQ�DVIDOWVODJG�JnQJ��

Figur 4.  Vy över fastigheten Ganne 1:22. Sett från gårdsplanens syd-östra hörn. 
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8.3.1  Framtida verksamhet i lokalerna 

Nygarns affärsplan för Östersol innehåller olika typer av verksamhet och boenden. 
Det innebär bland annat lägenheter för såväl seniorer, barnfamiljer och studenter.

Vilken typ av företagsverksamhet som kommer att bedrivas är ännu oklart och 
kommer sannolikt att förändras över tid. Därför ligger fokus i detta projekt på att 
ta fram en gårdsplan som kan fungera som vägvisare till företagsdelen samtidigt 
som den ska fungera som en avskiljare mellan boende och företagen och deras 
besökare. 

8.4  Ekonomiska förutsättningar 

cUVNRVWQDGHQ�I|U�gVWHUVRO�lU�EHUlNQDG�WLOO���������NU��'HW�lU�SHQJDU�VRP�¿QQV�
i Nygarns kassa och som är öronmärkta för detta ändamål. Denna kostnad 
inkluderar drift, underhåll samt mindre reparationer. 
$UEHWHW�PHG�RPE\JJQDWLRQHQ�NRPPHU�DWW�VNH�L�HWDSSHU�RFK�¿QDQVLHUDV�HIWHU�

hand med hjälp av intäkter från de boende och företagen. Visionen är att ha 10 till 
15 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, om ca 10 år. 

Nygarns inkomstkälla är hyrorna från en fastighet de redan äger – skolhuset i 
Östergarn – där ett tiotal enskilda företagare bedriver verksamhet. 

Figur 5.  Ganne 1:22. 
 De streckade markeringarna visar de två tegelhuskropparna som
 kommer att inrymma lägenheter. 
 Den sammanlänkande byggnadsdelen kommer att inrymma   
 företagsverksamhet. 
 Röd markering visar huvidentrén. 
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9  Gestaltning
+lU�I|OMHU�HWW�JHVWDOWQLQJVI|UVODJ�I|U�HQ�GHO�DY�JnUGVSODQHQ�Sn�*DQQH�������VH�
¿JXU����VRP�VND�J\QQD�IDVWLJKHWHQV�DWWUDNWLYLWHW�RFK�J|UD�RPUnGHW�OlWWRULHQWHUDW�
för besökare och ge en god hemmamiljö för de boende. Förslaget innefattar 
konkreta placerings- och designval och till viss del en utformningsprincip för 
helhetsintrycket.         

Valet att föreslå en gestaltning 
för gårdsplanen grundar sig på att 
jag vill förändra platsens uttryck 
och samtidigt behålla fastighetens 
utformning och uttryck för att 
på så sätt berätta platsens, och 
även samhällets, historia. Genom 
att bilda nya rumsligheter så 
skapas även möjligheten för olika 
sorters aktiviteter, både i större 
och mindre grupper eller enskilt. 
Dessutom blir förändringar och 
tillägg i utomhusmiljön enklare 
och billigare att genomföra än 
ombyggnationer på fastigheten. 

    
Eftersom det är oklart vilka som 
ska bo och verka i fastigheten 
fokuserar förslaget på allmänna 
förbättringar. Detta innebär 
att jag räknar med en bred och 
rörlig målgrupp vilket innebär att 
tillgänglighetskraven blir höga och 
anpassningen till funktionshinder- 
och nedsatthet stor. 

Förslaget innebär att formen på 
JnUGVSODQHQ�I|UlQGUDV��VH�¿JXU����
Detta beror dels på att parkeringen 

Figur 6.  Nulägets utformning av gårdsplanen.  
 Markeringen visar vilket område som 
 gestaltningsförslaget berör. 

 Ô. N 

Figur 7.  Den nya gårdsplanen med nyanlagd  
 parkering, nya gångvägar, ett omstruk 
 turerat parkområde samt privata delar för  
 de boende. 

 Ô. N 
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förlängs och därmed upptar yta från gräsmattan och dels på att det skapats 
utrymme för privata trädgårdar längst med vissa av lägenheterna.

På den omformade planen kommer nya gångar att anläggas. Den gamla gången 
kommer att behållas och vara en ryggrad i klustret av gångarna. Gångarna i 
samband med andra element kommer att bilda nya plana ytor och nya riktningar. 
0DUNRPUnGHQD�VRP�¿QQV�NYDU�NXSHUDV�RFK�InU�Q\D�WUlG��EXVNDU�RFK�SODQWHULQJDU�

för att ge nivåskillnader och rörelse. 
Den kuperade marken med kullar och sänkor gör att gården även under de växt- 

och snölösa månaderna upplevs som ett levande landskap och inte en platt slätt. 
'HW�NRPPHU�DWW�¿QQDV�U|UHOVH��RFK�UXPVVNDSDQGH�HOHPHQW�VRP�JHU�XWU\PPH�I|U�
EnGH�J|PVWlOOHQ�RFK�PHU�H[SRQHUDGH�\WRU��VH�¿JXU���I|U�Y\��

9.1  Entrén 

,�I|UVODJHW�E\JJV�HQ�HQWUpNnSD�XW�IUnQ�KXYXGE\JJQDGHQ��VH�¿JXU����'HWWD�J|U�DWW�
HQWUpQ�EOLU�HQ�|YHUJnQJ�PHOODQ�XWH�RFK�LQQH�VRP�JHU�VN\GG�PRW�YlGHU�RFK�YLQG�
samt på ett tydligt sätt annonserar sin funktion till de som närmar sig (Ching, 
2007, s. 251).
(QWUpQ�EOLU�L�GDJVOlJHW�RV\QOLJJMRUG�Gn�GHQ�I|OMHU�YlJJ\WDQ��&KLQJ��������V�������

och dessutom är färgerna på fasad och dörrparti likartade vilket också försämrar 
dess tydlighet (Ware, 2008, s. 78).

Viktigheten hos ett föremål, i detta fall en ingång, syns i dess relation till andra 

Figur 8. Gården från parkering. 
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I|UHPnO��+lU�SRlQJWHUDV�KXYXGHQWUpQV�EHW\GHOVH�RFK�DOOPlQQD�UHOHYDQV�XW�IUnQ�
de övriga ingångarna genom ett avvikande utseende (Ching, 2007, s.339) och blir 
dessutom lättare att hitta (Ware, 2008, s.30-31 och 78). 
3n�LQVLGDQ�DY�HQWUpQ�RFK�XW�PRW�JnQJHQ�VND�GHW�¿QQDV�OHGVWlQJHU��0DUN\WDQ�L�

HQWUpQ�VND�PHG�HQ�MlPQ�IDVQLQJ�P|WD�JnQJYlJHQ�VRP�OLJJHU�HWW�SDU�FHQWLPHWHU�
OlJUH��7DNWLOD�PlUNQLQJDU�L�PDUN\WDQ�VND�¿QQDV�L�HQWUpNnSDQ�RFK�HQ�HOHNWURQLVN�
G|UU|SSQDUH�VND�¿QQDV�RFK�YDUD�V\QOLJ�L�NnSDQ��

Jag har inspirerats av bland annat att titta på hur andra byggnader från samma 
era ser ut och hur dessa har förändrats genom senare ingrepp. I Att underhålla 
bostadsdrömmen �5HSSHQ��������¿QQV�PnQJD�H[HPSHO�Sn�KXU�HQWUpHU�VnJ�XW�QlU�
GH�E\JJGHV�RFK�KXU�GH�I|UlQGUDWV�RFK�YDUI|U��*HQRPJnHQGH�lU�DWW�HQWUpHUQD�RIWD�
är anonyma, de sticker inte ut från övriga byggnader varken i färg, material eller 
IRUP��9DQOLJW�I|UHNRPPDQGH�lU�RFNVn�DWW�GHW�LQWH�¿QQV�QnJRW�PHOODQWLQJ�PHOODQ�
XWH�RFK�LQQH��QlU�GX�lU�XWH�¿QQV�YDUNHQ�WDN�HOOHU�OHGVWlQJHU��6n�VHU�GHW�lYHQ�XW�
i detta fall. Reppen visar på exempel där väderskydd och tydligare markerade 
HQWUpHU�I|UVWlUNHU�WULYVHO�RFK�WU\JJKHW��������V������

Då varma färger stimulerar hjärnan och lockar människors uppmärksamhet 
WLOO�VLJ��)HXN��������.�OOHU��������V������lU�GHW�WlQNW�DWW�GHQ�Q\D�HQWUpQ�VND�YDUD�
i trä och även behålla en naturlig orange-röd varm färg. Detta kommer även att 
rent estetiskt passa ihop med de originalträpartier i fönster och altandörrar som 
utsmyckar fastigheten. 

Figur 9. Utbygd entrékåpa med ledstänger och taktilmärkt gång. 
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9.2  Gårdsplanen

Gårdsplanens form i dagsläget skiljer sig från den i förslaget. Som redan nämnts 
EHURU�GHWWD�EODQG�DQQDW�Sn�ÀHU�DQODJGD�JnQJDU�RFK�HQ�Q\�SDUNHULQJ
$QQDW�VRP�GH¿QLHUDU�HQ�JnUGVSODQ�lU�GH�E\JJQDGHU�VRP�RPIDPQDU�GHQ��

8�IRUPHQ�KDU�EnGH�IRNXV�LQnW�RFK�XWnWJnHQGH�ULNWQLQJ��%nGH�YlOGH¿QLHUDW�VOXW�
och en luddig utzoning till omgivningen (Ching, 2007, s. 150). En kvadratisk, 
eller nästan kvadratisk, gårdsplan blir ett ställe att vara på snarare än att röra sig 
igenom. Då planen är bred kommer den att, även utan faktiska avdelningar, att 
upplevas som bestående av olika zoner (2007, s. 151).

Målet är att gårdsplanen efter omorganisation ska upplevas mer som en park att 
vara i än en plan framför fastigheten. Gårdsplanen, eller snarare gårdsparken 
eller trädgården, fyller en viktig funktion – natur och parker har positiva 
effekter på människors hälsotillstånd (Jarle Sorte, 2005, s. 228). Dels så ökar de 
ERHQGHV�WLOOIUHGVVWlOOHOVH�PHG�VLQ�ERVWDG�RP�GHW�¿QQV�P\FNHW�JU|QVND��V�������
dels förbättras barns motorik och koncentrationsförmåga i varierade områden 
(Grahn, 2005, s. 251) och dels har parker positiv påverkan vid stressåterhämtning 
(Hägerhäll, 2005, s. 210). 

Då gestaltningen av gårdsplanen har tagit form har jag lutat mig mot en av 
PnQJD�GH¿QLWLRQHU�DY�SDUNPLOM|HU��

 En god park kännetecknas av en mångfald av öppna och slutna rum där   
 man får behagliga och utmanande upplevelser av rumslig dynamik.   
 Där kan man också hitta sitt personliga lilla rum och se andra utan    
 att bli sedd, men även njuta av att se och vara tillsammans med andra.    
       (Jarle Sorte, 2005, s. 233) 

'H¿QLWLRQHQ�U\PPHU�DOOD�GHODU�DY�DNWLYD�WLOOVWnQG�RFK�JUXSSHULQJDU�VRP�lU�
möjliga, från vildare lekar i stora grupper till stillasittande i ensamhet (Grahn, 
2005, s. 252). 
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9.2.1  Nya nivåer

Genom att höja och sänka delar av 
den tidigare plana ytan så skapas nya 
former (Ching, 2007, s. 103). Det ger 
möjlighet för användarna att se ut mot 
parkeringen samtidigt som det går att 
gömma sig och inte synas.

Formerna som placeras ut skapar 
både en varierad miljö och föremål 
att använda för kunder och boende. 
Sittplatser i form av bänkar i varierade 
former och storlekar, pallkragar och 
rabatter med växter och kullar med 
trappsteg att klättra eller sitta på 
är exempel på sådana funktionella 
HOHPHQW��VH�¿JXU���D�RFK���E��bYHQ�
med de skiftande årstiderna behålls på 
så vis också gårdens variation.

9.2.2  Parkering

Efter intervjun med Bendelin (bilaga 1) har jag utgått ifrån att en ny parkering 
VND�DQOlJJDV�IUDPI|U�IDVWLJKHWHQ��VH�¿JXU�����$QOHGQLQJHQ�WLOO�SODFHULQJHQ�lU�DWW�
gårdsplanens form blir mer distinkt, att det blir en tydligare inramning av den och 
att parkområdet inte hamnar precis intill landsvägen. Det blir också tydligare var 
IDVWLJKHWHQV�FHQWUXP�RFK�HQWUp�¿QQV��

Gårdsområdet måste även vara avskilda från parkeringar och bilvägar (Berggren, 
������V������3DUNHULQJDUQD�KDU�GlUI|U�UDPDWV�LQ�PHG�PXUDU��VH�¿JXU�����'n�
I|UKLQGUDV�ELOWUD¿N�DWW�NRPPD�LQ�Sn�JnUGVSODQHQ�YLONHW�VNDSDU�EnGH�HQ�NlQVOD�DY�
och faktisk trygghet. Murarnas öppningar gör det också tydligt vart det är tänkt att 
gå någonstans. 

Öppningarna är lika breda som gångvägarna för att skapa en helhet och ett 
U|UHOVHÀ|GH�RFK�GH�I|UW\GOLJDV�PHG�IlUJPDUNHULQJDU�RFK�HOOHU�SODQWHULQJDU��
gSSQLQJHQ��RFK�JnQJYlJHQ��WLOO�OlJHQKHWHUQD�KDU�ELOEUHGG�I|U�DWW�XQGHUOlWWD�À\WW�

Figur 10a. Anlagd kulle. 

Figur 10b. Bänk med möjlighet att sitta både  
  mot och ifrån varandra. 
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för de boende och framkomst för exempelvis brandkår och ambulans. 
Bygget av muren är ett typexempel på landsbygdens speciella förutsättningar 

gentemot stadsbygd. Det som i annat fall vore en stor ekonomisk belastning blir 
i detta fall inte det på grund av att föreningen består av många yrkeskunniga 
hantverkare som är beredda att arbeta ideellt samt många som vill bidra med 
material. 

9.2.3  Gångvägar

0LQVW�HQ�JnQJYlJ�WLOO�YDUMH�HQWUp�E|U�YDUD�KDQGLNDSSDQSDVVDG��HQWUpHUQD�RFK�
vägarna som leder till dem bör vara lättfunna och ytorna för utevistelse bör kunna 
QnV�DY�KDQGLNDSSDGH��%HUJJUHQ��������V�������(QOLJW�%RYHUNHW�PnVWH�GHW�¿QQDV�
1,5 meter breda gångar mellan byggnader, parkeringsplatser och gemensamma 
tomtytor. De måste även fungera som både visuella och taktila guider och vara 
OlWWD�DWW�I|OMD��%RYHUNHW��������V�����'lUI|U�KDU�MDJ�YDOW�DWW�DQOlJJD�ÀHU�JnQJDU�
vilket ger många möjligheter i vägvalen. Gångarna hjälper också till att bilda 
nya, mindre rum på den annars savannlika gårdsplanen. Figur 12 visar hur tänkta 
gångar är placerade. 

Figur 11. Markeringarna visar murar i sitthöjd som skapar en tydlig gräns mellan parkering och   
  gårdsplan, både in- och utifrån. 
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'H�WUH�JnQJDU�VRP�OHGHU�IUnQ�GHQ�UHGDQ�EH¿QWOLJD�LQ�WLOO�GHQ�YlVWUD�À\JHOQ�
lU�SODFHUDGH�HIWHU�GHW�DUNLWHNWI|UVODJ�RP�Q\D�HQWUpHU�WLOO�ERVWlGHUQD��'HVVD�NDQ�
NRPPD�DWW�À\WWDV�YLONHW�Gn�lYHQ�À\WWDU�SODFHULQJHQ�DY�JnQJDUQD��
6HSDUDW��DYVNLOG�JnQJ�I|U�GH�ERHQGH�L�|VWUD�À\JHOQ��'HQ�PlUNV�LQWH�XW�Sn�HWW�OLND�

H[WUDYDJDQW�YLV�VRP�GH�VRP�OHGHU�PRW�KXYXGHQWUpQ��

Gångvägarna bryter av mot gräset med kulör och material och på så vis skapas 
olika zoner för olika användningsområden (Ching, 2007, s. 104). Vilket material 
VRP�VND�DQYlQGDV�¿QQV�LQWH�IDVWVWlOOW�L�GHWWD�I|UVODJ��GHQ�UHGDQ�EH¿QWOLJD�DVIDOWHQ�
kan antingen kompletteras med gångar av asfalt eller trä. Vid asfalt måste det 
¿QQDV�WDNWLOD�PlUNQLQJDU�YLG�JnQJDUQDV�E|UMDQ�VOXW��9LG�WUl�NDQ�PDWHULDOVNLOOQDGHQ�
mellan exempelvis parkering och gångväg vara nog indikation på platsförändring.

Figur 12. Röd markering visar utbyggnad av parkering.
 Blå markeringar visar utbyggda gångar. 

 Ô. N 
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Figur 13. Markeringarna visar vart privata trädgårdar  
  anläggs. Dessa skyms med hjälp av  
  växtlighet i form av  buskage. 

 Ô. N 

9.3  De boende

Det är viktigt att företagskunderna inte får känslan av att komma hem till någon 
och inte heller av att komma till ett radhusområde. Samtidigt är det lika viktigt 
att de boende får sätta sin prägel på utemiljön. Därför föreslår jag att de boende 
InU�HJQD��SULYDWD�WUlGJnUGDU��VH�¿JXU�����+XU�GHVVD�NRPPHU�DWW�XWIRUPDV�¿QQV�LQWH�
med i detta förslag. De privata trädgårdarna och den allmänna gården skiljs åt 
PHG�KMlOS�DY�EXVNDJH��(QOLJW�LQQHVOXWQLQJVSULQFLSHQ�VHSDUHUDV�Gn�GHW�VRP�¿QQV�
LQQDQI|U�RFK�GHW�VRP�¿QQV�XWDQI|U�EXVNDJHW�IUnQ�YDUDQGUD��

Buskaget som bär löv året om skyddar inte bara från insyn utan bildar också en 
bred skiljevägg, minst 50 centimeter, mellan de olika delarna. Lövverken dämpar 
och hindrar spridning av ljud. 
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10  Sammanfattning och diskussion 
Syftet med detta examensarbete har varit att, baserat på forskning och teorier, 
WD�IUDP�HWW�I|UVODJ�Sn�HQ�OlWWRULHQWHUDG�RFK�DWWUDNWLY�PLOM|�I|U�HQWUpRPUnGHW�
YLG�IDVWLJKHWHQ�*DQQH������Sn�|VWUD�*RWODQG��'HWWD�I|U�DWW�IDVWLJKHWHQV�
användningsområde förändrats och inte uppfyller de nya användarnas 
behov. Frågan om hur gårdsplanen skulle kunna formas för att uppfylla 
alla målgruppernas – boende, företag och kunder – behov besvaras i 
gestaltningsförslaget. 

Fastigheten är nedlagt ålderdomshem som tagits över av utvecklingsbolaget 
Nygarn Utveckling AB. Nu planeras det att byggas bostäder och företagslokaler i 
fastigheten.

Arbetet har innefattat studier av litteratur, främst inom områdena 
miljöpsykologi, färglära, retorik och semiotik, rumslig design samt även forskning 
om landsbygden. Dessa studier har kompletterats med kvalitativa observationer, 
analyser och en intervju. Det har även förekommit efterforskning om orten för 
VWXGLHQ�I|U�DWW�In�HQ�ElWWUH�I|UVWnHOVH�I|U�GH�I|UXWVlWWQLQJDU�VRP�¿QQV��LQWH�EDUD�I|U�
fastigheten utan för hur eventuella förändringar kan komma att påverka bygden. 

De teorier som arbetet baseras på pekar mot att en utomhusmiljö bör utformas 
Vn�DWW�GHW�¿QQV�OLNKHWHU�PHG�HQ�QDWXUOLJ�VNRJVPLOM|�PHG�P\FNHW�YDULDWLRQ�PHQ�
också likheter som underlättar igenkänning. Både äldre element som visar på 
platsens historia och modernare element som antyder att platsen tas om hand och 
är säker att använda är bra att ha med. En annan aspekt med att ha kvar äldre delar 
av utformningen är att platsens historia bevaras om originalutformningen till viss 
del gör det. Även förankringen till bygden behålls på så vis. 

Teorierna berättar även om landsbygdens speciella förutsättningar kring hur 
genomförandet av projekt går till, hur företagsverksamheter kan planeras och hur 
bostadsförhållanden ser ut. Detta har varit speciellt användbart i betraktandet av 
orten som platsstudien varit förlagd i och i förståelsen av Nygarn Utvecklings 
arbete och visioner. 

Gestaltningsförslaget går ut på att fastighetens uttryck behålls men att hela 
den framförliggande gårdsplanen förändras. Förändringarna består i att en ny 
parkering anläggs för att möta det ökade behovet av parkeringsplatser. Det läggs 
lYHQ�ÀHU�JnQJYlJDU��EnGH�WLOO�Q\D�SDUNHULQJHQ�RFK�LQJnQJDU�VDPW�DQVOXWDQGH�
mellan gångar.  Övrig mark kuperas i olika nivåer, kullar och sänkor anläggs. 
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Planteringar, buskar och träd skapar mer och mindre privata rum där det placeras 
ut olika typer av sittplatser. De boende får egna, privata trädgårdar som skiljs 
från den allmänna med hjälp av buskage. På grund av dessa förändringar i planet 
bildas nya ytor och rumsupplevelsen förändras.

Förtjänster med förslaget är att det är möjligt att både vara ifred och att 
exponeras, både för företagare, företagskunder och boende. Det är också 
DQSDVVDW�WLOO�GH�WLOOJlQJOLJKHWV�NUDY�VRP�¿QQV�JlOODQGH�IUDPNRPOLJKHW�I|U�
funktionsnedsatta. Miljön är även anpassningsbar och lätt att arbeta vidare med 
när användningsområdet blivit tydligare fastställt. 
%ULVWHU�PHG�I|UVODJHW�lU�DWW�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�I|UlQGUD�RFK�DWW�GHW�LQWH�

¿QQV�HQ�H[DNW�ULWQLQJ�DWW�I|OMD�QlU�DUEHWHW�VND�JHQRPI|UDV��'HW�¿QQV�RFNVn�
mycket kvar att bearbeta gällande mer exakta utformningar av sittmöbler, 
planteringsmöjligheter etcetera. 
(Q�IRUWVlWWQLQJ�Sn�DUEHWHW�PHG�*DQQH������NDQ�YDUD�DWW�Jn�GMXSDUH�LQ�Sn�GH�

olika delarna och ge mer exakta designförslag. Även då det gäller material- 
RFK�Yl[WOLJKHWVYDO�¿QQV�GHW�P\FNHW�DWW�IRUWVlWWD�PHG��/lQJUH�IUDP�L�SURFHVVHQ�
när målgruppen är mer exakt fastställd är det också möjligt att med hjälp av 
exempelvis intervjuer och enkäter ta reda på vilka önskemål för funktioner och 
DQYlQGQLQJ�VRP�¿QQV�RFK�GlUHIWHU�VNDSD�HQ�PLOM|�VNUlGGDUV\GG�I|U�DQYlQGDUQD��

I forskningsväg vore det spännande att fortsätta titta på (informations)designens 
speciella förutsättningar i en miljö som så starkt skiljer sig från den miljö som 
ofta ses som norm, det vill säga en landsbygdsmiljö som är glest befolkad men 
lQGn�lU�IXOO�DY�LGpULNHGRP�RFK�I|UHWDJVDPKHW��'HW�¿QQV�IRUVNQLQJ�PHG�VRFLDO�
och ekonomisk vinkel i dessa frågor men det skulle vara intressant att se på hur 
(information)designens förutsättningar påverkas. Jag kan genom mitt arbete 
skönja att de ekonomiska aspekter som ofta är avgörande för hur en designers 
VOXWI|UVODJ�EOLU��lU�DQQRUOXQGD�L�HQ�E\JG�GlU�GHW�¿QQV�\UNHVNXQQLJD�KDQWYHUNDUH�
och konstnärer med en vilja att bidra ideellt till ortens gemensamma välmående. 
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Sammanställning av intervju med Gunnar Bendelin

Östergarn, skolhuset, 3 april 2012 kl. 14.30

Gunnar är ordförande i Nygarn Utveckling AB och arbetar heltid med detta. 
Han är även lammbonde och lokalkändis som på senare tid varit i ropet med det 
V�N��ODQGVE\JGVXSSURUHW�Sn�*RWODQG��9L�VDPWDODU�NULQJ�IDVWLJKHWHQ�*DQQH�������
Bendelin berättar om Nygarns tankar kring projektet och vilka förutsättningar som 
¿QQV��

'H�DNWLYLWHWHU�1\JDUQ�8WYHFNOLQJ�VHU�VRP�P|MOLJD�

�� Bostäder för seniorer; seniorlägenheter och trygghetsboende. En 
HQNlWXQGHUV|NQLQJ�KDU�JMRUWV�RFK�GHQ�YLVDU�DWW�GHW�¿QQV�LQWUHVVH�IUnQ�VHQLRUHU�L�
bygden. 

�� .RUWWLGVK\UQLQJ�DY�OlJHQKHWHU��7lQNW�I|U�IRUVNDUH�RFK�DQK|ULJD�WLOO�ERHQGH�Sn�
det särskilda boendet. 

�� Flyktinganläggning

�� 6SD��UHKDELOLWHULQJ��1\JDUQ�YLOO�E\JJD�XW�I|U�DWW�NXQQD�DQOlJJD�HQ�
inomhusbassäng. 

�� Studentlägenheter

�� Tillagningskök. Mat till särskilt boende, skolan, hemtjänsten och kanske även 
för försäljning till privatpersoner. 

�� Företagshotell

�� Lagerutrymmen. Privatpersoner och företag. 

�� 7YlWWVWXJD��.DQVNH�NDQ�GHQ�XWYHFNODV�WLOO�NROOHNWLYW�WYlWWHUL��

3UREOHP�VRP�PnVWH�nWJlUGDV��

II
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�� Vatten och avlopp samt ventilation för lägenheternas badrum och kök.

�� Brandskydd och säkerhet för alla utrymmen.

�� Sophantering för de boende.

�� Parkeringen är inte tillräckligt stor för kommande användare. 

Planen är att genomföra arbetet med fastigheten i etapper, precis som Nygarn gjort 
PHG�gVWHUJDUQV�VNROKXV��1lU�GHW�NRPPHU�LQ�SHQJDU�NDQ�ÀHU�LQYHVWHULQJDU�J|UDV��
+\URUQD�I|U�I|UHWDJDUQD�L�VNROKXVHW�¿QDQVLHUDU�GHQ�I|UVWD�HWDSSHQ�L�*DQQH�������

�� 'HW�VND�YDUD�ELOOLJW�DWW�ER�RFK�¿QQDV�ROLND�DOWHUQDWLY��DOOD�KDU�LQWH�VDPPD�
behov. Det ska vara möjligt att välja och det ska vara ekonomiskt hållbart. 
Nygarn vill inte hyra ut för att tjäna pengar men det måste gå runt. 

�� 1\JDUQ�KDU�WYn�KXYXGSULRULWHULQJDU��OlJHQKHWHU�RFK�ORNDOHU�I|U�63$��RFK�
hälsoinriktade företagare. 

�� Hur det sen kommer att prioriteras i praktiken beror på dels hur akuta 
behoven är och dels vad som är ekonomiskt möjligt att göra direkt. 

�� Nygarn ska bygga en värmeanläggning som ska generera värme till den egna 
fastigheten och det intilliggande särskilda boendet.

�� Det kommer att kosta pengar innan det genererar.  

� �(WW�LGHHOOW�XSSURU�PRW�QHGPRQWHULQJHQ�DY�ODQGVE\JGHQ�Sn�*RWODQG��HWW�
samarbete mellan olika socknars föreningar och eldsjälar. 

III
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Platsanalys: Huvudentré Ganne 1:22
Av Erika Sköldefors, april 2012

Platsanalys: Östersols huvudentré
Erika Sköldefors, april 2012

Bilaga #2

Analys fritt baserad på Interior Design Illustrated av D.K. Ching (2005), Wayshowing av Per 
Mollerup (2005) och Arbeta i projekt av Sven Eklund (2006). 
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Dokumentation 
Omgivning

Fastigheten är ett nerlagt ålderdomshem. Bredvid kommer att byggas ett särskilt boende, det 
YLOO�VlJD�HWW�KHP�I|U�lOGUH�PlQQLVNRU�L�OLYHWV�VOXWVNHGH��VH�¿JXU���I|U�|YHUVLNW��

Fastigheten är bra gjord och har inga större skador eller problem. Genom att förvalta det 
VRP�¿QQV�Vn�XQGHUOlWWDV�EnGH�XQGHUKnOOHW�RFK�KnOOEDUKHWHQ�DY�GHQ��%nGH�XU�HWW�HNRQRPLVNW�RFK�
ett miljömässigt perspektiv. 
,�IDVWLJKHWHQ�lU�GHW�WlQNW�DWW�¿QQDV����OlJHQKHWHU�L�ROLND�VWRUOHNDU�I|U�nUHW�UXQW�ERHQGH�VDPW�

ROLND�W\SHU�DY�I|UHWDJVYHUNVDPKHW��VH�¿JXU���I|U�YHUNVDPKHWVI|UGHOQLQJ�
Lägenheterna kommer att få egna ingångar, vilket kommer påverka rörelsemönster och 

À|GHQ�Sn�RPUnGHW�VDPW�KXU�RPUnGHW�XSSOHYV�DY�EHV|NDUH��6H�¿JXU���I|U�WlQNWD�Q\D�HQWUpHU�

Figur 1. Översikt över fastigheten och området. De gröna fälten reprecenterar olika tomter.

Parkering

Kommande 

särskilt boende Tomtgräns

Huvudentré

Platsanalys: Östersols huvudentré
Erika Sköldefors, april 2012

V
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Figur 2. Tänkt verksamhetsfördelning i fastigheten.

Boenden, olika former

Företagsverksamheter

Nuvarande parkering

Figur 3. De röda markeringarna visar tänkta ingångar till bostäderna. 
             Blå markering visar huvudentrén. 

Fokusområde 

Mittpartiet urskiljer sig från de andra delarna samtidigt som det är en länk emellan dem vilket 
gör att det kan upplevas som tre separata delar. Därmed blir det naturligt att de har olika 
funktioner. Fasadens färgsättning bidrar till att de olika husskeppen tydligt framträder som tre 
NURSSDU��VH�¿JXU����

Det låga, vita mittpartiet skiljer sig i relation till de högre tegelröda sidoskeppen men drar 
LQWH�XSSPlUNVDPKHWHQ�WLOO�VLJ��(QWUpQ�lU�YLW�JUn�RFK�VPlOWHU�LKRS�PHG�GHQ�YLWD�IDVDGHQ��'HWWD�
i kombination med att den är placerad på mittenbyggnadens sida gör att den, trots det annars 
centrala läget, inte blir iögonfallande. Fönsterbanden förstärker den lodräta dragningen som 
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'HW�lU�EUD�WLOOJlQJOLJKHW�IUnQ�SDUNHULQJ�LQ�WLOO�HQWUpQ�RFK�lYHQ�YLGDUH�GlULIUnQ��,�IUDPWLGHQ�
kommer inte parkeringen att räcka till. Det behövs en till parkering som måste ha samma 
tillgänglig- och framkomlighet som den nuvarande. 

Eftersom fastigheten har varit ålderdomshem tidigare är det bra anpassat för såväl rullatorer 
VRP�UXOOVWRODU��0|MOLJWYLV�EHK|YV�GHW�PRQWHUDV�OHGVWlQJHU�RFK�WDNWLOD�PlUNQLQJDU�YLG�HQWUpQ��

Gården, inklusive allt, är väldigt platt och gräsmatta, parkering, asfaltsgång och stenlagd 
uteplats ligger på samma nivå. De enda element som ger området rörelse är träden när de bär 
löv. 

Figur 4. De tre huskropparnas storleks- och färgkontrast umnderlättar förståelsen för fastighetens uppbyggnad. 
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Stenlagd uteplats 

Dörröppnare

Altandörr till uteplats

Entré

Ramp i betong

Träd

Entré

Pelare

Staket

Parkering

Gatlyktor Solur

StaketParkbänk

Entré

Träd

Träd

Träd

Dokumentation av element

Träden bidrar till viss rörelse i nivån sommartid. 
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Dokumentation av upplevelsen av plan och riktningar 

Marken är plan och i samma nivå som parkeringar, gångar och stenlagda partier. 

Färgmarkeringarna visar olika 
upplevda plan och åt vilka håll dessa 
drar.  
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Problem

9\HU�PRW�HQWUpQ�IUnQ�SDUNHULQJ�RFK�ODQGVYlJ�

Här kommer entréer till   
bostäder att öppnas upp 

De mörkare fönster- ochh dörrpartierna   
syns tydligt i kontrast till den ljusa fastaden

Den ljusa entrén smälter in i   
fasaden trots de stora glaspartierna 
som hjälper till att markera den. 

Entréer till   
bostäder 

Möjliga utbyggnader 
för bostadsentréer

Den ljusgråa entrén i aleminum är 
knappt synlig medan balkongdörren i 
mörkt trä fångar uppmärksamhet dirrekt

Passage till bostadsentréerna på 
baksidan från parkeringen  
kommer att behöva anläggas.   
Kanske även till huvudentrén.
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Framtiden
$QYlQGDUQD�NRPPHU�DWW�EOL��

�� Boende

�� Företag(are) som hyr lokaler

�� .XQGHU�RFK�EHV|NDUH

�� Arbetande på hemtjänsten

$QYlQGDUQD�NRPPHU�DWW�U|UD�VLJ�IUnQ�SDUNHULQJ�WLOO�KXYXGHQWUpQ�HOOHU�HQWUpHUQD�WLOO�VLQD�
ERVWlGHU��VH�¿JXU����

De boendes avskildhet och trygghetskänsla måste förstärkas och avläsningen av och 
orienteringen på området måste underlättas för övriga användare. Detta kan göras genom att 
skapa tydligare skilda rumsligheter på gårdsplanen, till exempel genom inhägnader av staket, 
växtlighet eller murar, skillnader i marknivån eller vägvisande (grus- eller asfalts)gångar. 
Om ytterligare gångar läggs behövs det även installeras någon form av belysning så att de är 
gångbart även under mörkare årstider, kvällar och nätter. 

= parkering
= huvudentré
= lägenhetsentré

Figur 5. Plan över fastigheten med utmärkta start/slutpunkter i 
XBZmOEJOHQSPDFTTFO�
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Parkering

,�GDJVOlJHW�¿QQV�HQ�SDUNHULQJ��A��OlQJVW�YlJHQ��'HW�¿QQV�WYn�I|UVODJ�Sn�SODFULQJ�DY�\WWHUOLJDUH�
en parkering. 

Vid alternativ B�EOLU�GHW�HQ�I|UOlQJQLQJ�DY�EH¿QWOLJ�SDUNHULQJ�

Vid alternativ C blir det närmare till det särskilde boendet vilket kan generera samanvändning, 
däremot minskas storleken på gården på baksidan.

A
B

C

A

B

C

A

B
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