
Studentsamarbeten AP2
Behovsanalyser hos målgrupper och prototypsutvecklande



Syfte & bakgrund

Delprojektet ska genom 
delningsekonomi öka nyttjandeg
raden, den sociala tryggheten 
och inkluderingen i området
mellan södra huvudcampus och 
norra NUS samt stimulera ökad 
rekreation och bättre hälsa.

Syftet är också att delprojektet 
ska ge resursnytta då grönytor 
och en parkmiljö kan nyttjas av 
fler.



Testa nyaformer för ökad
användningav gröna
ytor/utomhusytor i staden

Testa nyasamverkansformer
mellan fastighetsägare för att
skapa attraktivaytor

Testa nyaformer för att “locka” 
stadens invånaretill gröna ytor

Hitta värden i delningstjänster
och pop-up aktiviteter utomhus

Dela grönytor



Frågeställningar
-

arbetsterapeuter

 Vilka möjligheter och ytterligare behov finns idag för MÅLGRUPP till 
rekreation och hälsa inom universitetsstadsområdet?

 Hur kan MÅLGRUPP möjligheter till rekreation och hälsa inom 
universitetsstadsområdet utvidgas?

Innovation och förändrings-
arbete i samverkan



Frågeställningar
-

datavetare

1. How to create a digital-physical and cultural outdoor meeting place 
where resources are also used efficiently?

2. Can technology be used for assessing how the target groups populate 
and experience the Campus outdoor environment different times of the 

year?

3. What kind of interactive intelligent technology could mediate useful, 
entertaining, educational content to the people moving around the pond?

4. What kind of interactive intelligent technology can promote the area of 
the Campus to become a cultural meeting place?

5. How can interactive intelligent technology be used for increasing 
safety and security?

Innovation och förändrings-
arbete i samverkan



Metod

Grupp 1

• Hotell Björken

• Enkätundersökning

Grupp 2

• Studenter 
& anställda UmU

• Enkätundersökning

Grupp 3

• NUS

• Enkätundersökning



Hotell Björken

Resultat grupp 1



Hotell Björken

Resultat grupp 1

 Svår framkomlighet, dålig belysning, ovetskap om området och 
inget att göra där.

 Önskemål om bättre belysning och skyltning samt aktiviteter 
(tipspromenader, bingo, utecafé, något teknologiskt etc.)

 Interaktiv belysning



Studenter & 
anställda UmU

 Fler återhämtande aktiviteter då många kände sig stressade under 
tiden de befann sig i området

 Högt intresse för utomhusvistelse, alternativa arbetsplatser och 
sociala miljöer

 Mindre intresse för träning och utomhus gym och minst intresse för 
trädgård och kultur

 Önskemål om en scen, trevliga promenadstråk och tysta miljöer

Resultat grupp 2



Studenter & 
anställda UmU

Resultat grupp 2



Studenter & 
anställda UmU

Resultat grupp 2



NUS

Resultat grupp 3

 Fysisk aktivitet i form av promenader och träning

 Stillsamma aktiviteter 
(rofyllt och lugn mijljö, ägna sig åt fågelskådning, möjlighet att 
dricka kaffe, äta fika eller lunch utomhus, sitta och diskutera med 
kollegor)


