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Forord 
Denne oppgaven er en avsluttende oppgave etter treårig bachelorgrad i interiørarkitektur på 

Høyskolen Kristiania. Vår 2022.  

I løpet av disse tre årene har jeg tilegnet meg nok kunnskap til å utvikle meg og starte et nytt 

kapittel i livet. Gjennom disse tre årene har jeg bygd gode relasjoner til medstudenter som jeg 

anser å være venner for livet. Jeg hadde aldri klart å komme meg gjennom en så tøft og 

utfordrende studie om ikke det hadde vært for den støtten og trøsten jeg har fått av mine 

medstudenter, som jeg også gjerne vil kalle mine nærmeste, som har stilt opp for meg siden 

dag en. Dere vil jeg gi en stor takk for! 

I tillegg ønsker jeg også å uttrykke min takknemlighet til foreleserne jeg har hatt 

gjennom disse årene, som delte fornuftig kunnskap som jeg kommer til å ta med meg videre. 

Spesielt takk for min fantastisk flinke veileder, som har introdusert meg for et så spennende 

og viktig tema om biofili, og som har inspirert meg til å skrive en bachelor basert på dette. Jeg 

setter stor pris på god hjelp og fantastisk god veiledning, og det har vært en ære å ha deg som 

veileder. Jeg har også blitt inspirert til å bruke dette tema i mine fremtidige prosjekter!  

 

Tusen takk for meg, Høyskolen Kristiania. Det har vært en minnerik reise å være en del av 

dette studentmiljøet.  

 

-M. 
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Sammendrag 
Denne bacheloroppgave tar for seg viktigheten av å ha noen å være med, og å ha gode 

relasjoner med andre medstudenter. Dette er et tema som jeg personlig mener de fleste 

studentbolig aktørene burde tatt mer hensyn til og prioritert, da det finnes sjeldent en 

studentbolig med et større fellesareal hvor studenter kan møtes og bli kjent.  

 

Dette prosjektet tar for seg viktige temaer som fellesskap og bokvalitet, samt hvordan 

biofilisk design er med på å skape sunnere omgivelser i et bygd miljø. Prosjektet tar også for 

seg formål om å motvirke ensomhet, som ofte er en faktor for depresjon og stress. Basert på 

den teorien som jeg har utarbeidet gjennom dette semesteret, har jeg tilegnet meg god 

kunnskap om de tiltakene som er med på å bidra til en sunnere helse og velvære, både i form 

av naturinspirert design, ved å utarbeide fellesområder som gir rom for sosialisering og 

interaksjon. I det store bildet er disse faktorene med på å påvirke en rekke psykiske og fysiske 

forhold på en positiv måte.  

Basert på teorier om ensomhet blant studenter, og de ulempene som oppstår på bakgrunn av 

dette, har jeg tilegnet meg bred kunnskap som har vært en stor del av prosjektets utforming og 

løsning. dette er basert på et stort ønske om å motvirke ensomhet og bidra til å skape et 

inkluderende fellesskap i en studentbolig. I tillegg utviklet jeg konseptet basert på teorier om 

bokvalitet, og hvordan det er med på å påvirke vår livskvalitet.  

På har jeg også tilegnet meg nok kunnskap om biofili, og hvordan biofilisk design og 

designmønstre bidrar til å skape sunnere omgivelser. Dette støttes av teorier om at vi 

mennesker har en medfødt tilknytning til natur og naturlige omgivelser, og hvordan det 

tiltrekker vær oppmerksomhet samtidig som det gir overskudd i vår helse og velvære. 

Teoriene henger mye sammen med de faktorene som oppstår ved ensomhet og mangel på 

sosial kontakt. 

En siste brikke utgjør en stor del av oppgaven, er de undersøkelsene og metodene jeg har 

gjennomført i prosjekteringsfasen, som bidro til å gi meg dypere forståelse og kjennskap til 

respondenters egne erfaringer og behov. Denne spilte også en stor rolle i utformingen av en 

sunnere, bedre og mer funksjonell studentbolig de fleste behovene dekkes gjennom løsningen. 
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1.0 Innledning 
I min bacheloroppgave har jeg valgt å utforme en studentbolig på Grünerløkka med fokus på å 

skape et sosialt nettverk blant studenter, samtidig som å forbedre bokvalitet. Med dette følger 

det også med helsefremmede fordeler som i større grad vil gi overskudd i studenters helse og 

livsglede. Oppgaven er fordelt inn i tre deler, hvor hver av delene har en rød tråd som fører 

meg til en endelig løsning.  

Den første delen tar for seg tematikken og bakgrunnen for prosjektet, samt å 

presentere valgt bygg og lokaliseringen. Problemformuleringen presenteres også under denne 

delen av prosjektet. Den andre delen tar for seg teori og informasjonsinnhenting, hvor jeg 

finner relevant informasjon og diverse forskning som understreker problematikken i 

prosjektet. Den siste delen vil være basert på utformingen av studentboligen, hvor jeg 

presenterer problemløsningen. Under denne delen skal det argumenteres for valg av endelig 

løsning som støttes av teori og metodebrukene jeg har valgt i forbindelse med prosjektet.  

 

1.1 Tema  
Tema for denne oppgaven er sosialt samvær og bokvalitet blant studenter i en studentbolig. I 

prosjektet mitt vil jeg ramme det inn med å inkludere løsninger som spiller en rolle for 

utvikling av et bedre, sunnere og mer inkluderende studentboligmiljø. Dette prosjektet vil 

derfor ta for seg fleksible løsninger for å motivere studenter for å interagere med andre og 

bygge nettverk innad i en studentbolig. I løpet av prosjekteringen kommer jeg også til å 

studere nærmere på hvordan miljøpsykologi påvirker helsen vår, og hvordan interiørarkitektur 

kan bidra med å inkludere naturen inn i et bygd miljø.  

 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet   

Bakgrunnen for prosjektet er basert på et ønske om å skape et nettverk blant studenter, og øke 

bokvaliteten i en nyetablert studentbolig i Oslo. Motivet bak dette er å jobbe med en 

målgruppe jeg kan relatere til og som jeg lettere kan komme i kontakt med. Det bygger også 

på engasjement og interesse innenfor temaets budskap med sosialt nettverk og fellesskap, 

samt prinsippet med å inkludere faktorer som kan bidra til en bedre helse.  
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1.2 Formålet med prosjektet  
Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om ensomhet og bokvalitet, og hvordan disse 

fenomenene har en sammenheng med helse og livskvalitet. Målet jeg ønsker å oppnå er å 

skape trygghet blant studenter, og bistå med å skape et miljø hvor fellesskap og interaksjon 

står sentralt.  

 

1.3 Redegjørelse for problemområde  
Temaet handler i stor grad om samhandling og fellesskap, noe som kan være utfordrende 

dersom studentboligene ikke er tilrettelagt for dette. For å oppnå målet med å skape et miljø 

der hvor faktorer som felleskap og bokvalitet står sterkt, er det viktig å ta i betraktning om å 

skape gode omgivelser for studenter som tillater dem å samles og bygge nettverk. Mangel på 

dette vil i prinsippet komme til hinder for å kunne bygge relasjoner med andre, og kan ramme 

flere studenter som blant annet ikke har et nettverk i området. Denne problematikken har jeg 

valgt å løse med å velge et større areal av studentboligen til å lage fellesarealer hvor 

studentene kan oppholde seg i.  

 

1.3.1 Problemstilling  

I dette prosjektet ønsker jeg å undersøke hvordan interiørarkitektur kan bidra til å skape 

nettverk blant studenter i en studentbolig og motvirke ensomhet. Deretter vil jeg se nærmere 

på hvilke tiltak en kan bistå med å forbedre studenters helse og velvære i form av å gi 

overskudd i studenters fysiske og mentale helse og atferdsmønstre.  

På grunnlag av dette har jeg landet med en problemstilling som setter en ramme for hele 

prosjektet:  

 

«Hvordan kan interiørarkitektur tilrettelegge for sosialt samvær og bokvalitet i en 

studentbolig, med hensyn til å motvirke ensomhet og gi overskudd i studenters helse 

og velvære?» 

 

1.3.2 Forskningsspørsmål  

Til problemstillingen vil jeg også undersøke enkelte forskningsspørsmål: 

1. Hvordan kan konseptet med biofilisk design bidra bedre helse?  

2. Hvordan skape et bedre og sunnere studentbolig miljø? 

3. Hvordan kan jeg bruke utvikle et konsept som er bærekraftig? 
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1.5 Bygget  
Til prosjektet mitt har jeg valgt et bygg som på flere måter dekker de behovene for å etablere 

en studentbolig, hvor det er tatt hensyn til byggets størrelse, beliggenhet og lokalisering. Valg 

av dette bygget er også tatt med hensyn til å rehabilitere et eksisterende bygg. Bygget dekker 

et areal i underkant av 9000 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer, inkludert en hoved- og 

underetasje. Tidligere var bygget kjent som Grünerløkka sykehjem, som var en institusjon for 

brukere som ikke klarte seg selv og fikk tilstrekkelig med nødvendig helsehjelp og pleie. 

Sykehjemmet ble nedlagt i 2017, og har ikke blitt brukt de siste årene (Helgheim 2020). Per 

dags dato står store deler av byggets 8900 kvadratmeter tomt, med unntak av deler av første 

etasje, som i løpet av det siste året har blitt brukt som vaksinesenter.  

Bakgrunnen for valg av dette bygget er basert på å gi bygget en ny bruk og 

brukergruppe, samt å bruke arealet til å gi studenter et sted å bo. Det er også tatt i betraktning 

i den eksisterende romfordelingen i hver etasje, som gjør at utformingen av studenthyblene 

lettere og mindre utfordrende. Dette er tatt med hensyn til å invitere flest mulig studenter til å 

benytte seg av studentboligen, samt å ha tilstrekkelig nok plass til fellesarealene som vil være 

en møteplass for studenter å oppholde seg i. Det vil være noen justeringer i den eksisterende 

planløsningen, som vil bli beskrevet og forklart senere i prosessen.  

 

1.5.1 Bydel Grünerløkka 

Som student er det viktig å bo et sted som dekker de behovene enhver student har, blant annet 

beliggenhet, omgivelsene rundt bygget, omkringliggende tilbud som matvarebutikker, 

restauranter, attraksjoner og kollektiv transport og mye annet. Det er tatt i betraktning at disse 

behovene er de vanligste blant målgruppen, og vil avhenge fra en person til en annen hvor 

mye hvert av behovene dekker. Bygget befinner seg i bydel Grünerløkka, som er den mest 

bebodde bydelen i Oslo med hele 63 455 innbyggere (Oslo kommune 2021). Grünerløkka har 

fått navnet etter Fredrich Grüner, som eide Nedre Foss mølle fra og med 1672 (Oslo 

Byleksikon 2022). 

Bydelen består av mange populære og studentvennlige strøk, blant dem er 

Grünerløkka, hvor bygget er lokalisert. Grünerløkka er et populært sted blant målgruppen 18-

25 år, hvor forkortelsen «løkka» blir mer brukt i dagligtalen. Grünerløkka tilbyr et stort utvalg 

av shopping-muligheter, restauranter, vintagebutikker, matvarebutikker og mye annet som en 

student har behov for. Oslo kommune beskriver bydel Grünerløkka som en «grønn, 
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mangfoldig og inkluderende bydel for alle, hvor fellesskapet står sterkt, forskjellene er små og 

det er lett for å leve miljøvennlig».  

 

 

1.5.2 Beliggenhet 

Byggets beliggenhet er sentralt i et urbant strøk og har kort vei til forskjellige mål som 

restauranter, parker, matvarebutikker og kollektiv transport. Sentrum og kollektiv transport 

som buss, trikk osv. befinner seg i en umiddelbar nærhet. Bygget befinner seg på enden av 

Markveien, hvor det er et stort utvalg av blant annet spisesteder, barer og matvarebutikker. 

Det er også kort vei til ulike parker og attraksjoner som for eksempel Anker parken, Botanisk 

hage, Olaf Ryes plass, Sofienbergparken, Birkelunden og mange andre attraktive steder å gå 

tur og sosialiseres. Dette er faktorer som gjorde at utfallet for valg av bygg falt på det gamle 

Grünerløkka sykehjem, med sin sentrale beliggenhet. 

 

1.4 Avgrensninger  
I den praktiske delen har jeg valgt å behandle to etasjer etter egen kapasitet. Den første etasjen 

er tredelt og består av både fellesområder, café og studenthybler. Den andre etasjen er 

behandlet slik at det er flere studenthybler, samtidig som det er valgt ut et mindre areal som et 

møtepunkt for studenter. Denne etasjens oppbygging vil i prinsippet gå igjen i flere etasjer 

Figur 1// Kilde: Diagramoversikt over antall bosatte på Grünerløkka mellom 19-29 år.  

(Oslo kommune 2021). 
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oppover, og har derfor ikke blitt prosjektert av meg. Tavlerom, lagerrom, rom for ventilasjon 

og diverse vil ikke bli behandlet i prosjektet mitt, men det skal tegnes for å vise hvor i bygger 

disse holder til.  

I den teorietiske delen vil jeg avgrense teorien på en hensiktsmessig måte slik at jeg får 

frem de viktigste elementene og argumentene, og utelukker detaljer og dypere forskning. 

Dette er grunnet lite kapasitet.  

 

2.0 Teori og informasjonsinnhenting 
Nedenfor skal jeg studere nærmere på hvor mange studenter som er bosatt i Oslo og se på 

ulike faktorer som har bidratt til en prosentvis økning på antall studenter de siste årene. 

Samtidig kommer jeg til å utforske ulike teorier om ensomhet, bokvalitet og biofili, og 

hvordan de forskjellige faktorene spiller sammen og på hver sin måte påvirker helsen vår. 

Bakgrunn for valgt teori er for å få forståelsen for de vanligste utfordringene og forholdene 

som oppstår hos studenter, og se på hvilke faktorer som spiller rolle i utvikling av et sunnere 

og mer inkluderende studentboligmiljø. Det vil også hjelpe meg å se på ulike helsefremmede 

faktorer som egnes for å skape et sosialt nettverk og øke bokvaliteten i en studentbolig. Disse 

teoriene førte meg videre til å undersøke hvordan interiørarkitektur kan tilrettelegge for dette, 

samtidig som å tilrettelegge for universell utforming. 

 

2.1 Studenter som tar høyere utdanning 

I prosjektet mitt har jeg tatt utgangspunkt i studenter som tar en høyere utdanning i Oslo. I 

løpet av de siste årene har det vært en jevn økning på antall studenter som tar høyere 

utdanning i byen. Tabellen som vist på figur 2 er det en årlig endring på antall studenter som 

har søkt på høyere utdanning i Oslo i løpet av de siste tiårene. Ifølge ferske tall fra SSB 

(2021) viser tabellen at i året 2020 var det registrert totalt 85 777 studenter, som er 17 798 

mer studenter enn det var for ti år siden. Det vil si at det har blitt en økning på 26,2% andel 

Figur 2. Tabelloversikt over studenter i høyere utdanning i Norge. Kilde: (SSB 2021). 
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studenter som tar høyere utdanning i Oslo. Mellom år 2019 og 2020 var det registrert en 

økning på 5,9% blant studenter, som utgjør en total på 4 839 studenter.  

Det har spesielt vært en tydelig vekst blant studenter i aldersgruppe mellom 19-49 år, 

hvor antall studenter i 19-års alderen har økt med 1900 studenter i 2020 sammenliknet med de 

siste årene, som utgjør 16% vekst (Nygård 2021). Disse endringer er tatt i betraktning i at det 

er flere som har startet på høyere utdanning rett etter videregående. Det vil si at det er flere 

studenter som har hoppet over friår, som tidligere har vært et populært valg blant studentene 

ved utgang av videregående utdanning.  

Samtidig har det også vært en tydelig økning blant studenter i alderen 30-34 år i 2020 

sammenliknet med året før. Ifølge SSB sin statistikk har antallet økt med 2900 studenter, som 

utgjør en økning på 10% for denne aldersgruppen, sammenliknet med perioden 2011-2019 

hvor økningen lå gjennomsnittlig på 3% per år. Se figur 3.  

 

2.1.1 Årsaker til økning på antall studenter i Oslo   

Prosentøkningen fra år 2019 til 2020 skyldes blant annet begrenset muligheter for reising, 

friår med arbeidsinntekt og utlandsstudier som følge av koronapandemien som hadde sitt 

grunnlag i Norge i 2020. Det samme gjelder for den eldre målgruppe, hvor permittering og et 

utfordrende arbeidsmarked under koronapandemien var hovedårsaken til at folk flest valgte å 

ta høyere utdanning (Nygård 2020). 

I et intervju med en professor i samfunnsøkonomi på NHH, Kjell Gunnar Salvanes, 

forklarer han at en annen årsak til at folk utdanner seg handler om høy avkastning på 

Figur 3. Diagramoversikt over prosentvis endring i studenter bosatt i 
Norge etter alder. Kilde: (Nygård 2020). 
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utdanning i Norge (Brustad 2020). Avkastningen er «drevet av etterspørsel etter utdannet 

arbeidskraft i bedriftene», forteller han videre i intervjuet. Brustad (2020) forklarer videre at 

økningen på antall studenter i Oslo de siste årene skyldes også at det er flere som ønsker å ta 

høyere utdanning på bakgrunn av å få høyere lønn.  
 

2.1 Ensomhet  
Det finnes en rekke definisjoner på ensomhet i faglitteraturen, likevel finnes det tre 

gjennomgående fellestrekk i måten akademikere ser på ensomhet. Det første punktet forteller 

om at ensomhet skyldes mangel på sosiale relasjoner, ofte i forbindelse med utilstrekkelig 

tilknytning til andre (Peplau og Perlman 1982: 3; Svendson 2019). Videre forklarer Peplau og 

Perlman (1982 :3) at det andre punktet legger vekt på at det er en subjektiv opplevelse, som 

ikke kan assosieres med objektiv sosial isolasjon og det å være alene. Med andre ord handler 

det andre punktet om at individer kan føle seg alene uten å være ensomme, samtidig som de 

også kan føle seg ensomme i en folkemengde. Det handler om følelsen av å føle seg ensom, 

selv med andres tilstedeværelse. Peplau og Perlman (1982: 3) legger til en siste definisjon på 

ensomhet, som er at det oppleves som ubehagelig og plagsomt for de fleste.  

 

2.1.1 Ensomhet blant studenter 
I overgangsfasen fra videregående skole til høyere utdanning, følger det med enkelte 

strukturelle og sosiale endringer som påvirker rutiner, relasjoner, roller og i mange tilfeller et 

nytt bosted. Som følge av det sistnevnte, en nyinnflyttet fersk student i en storbykommune 

som Oslo, som ikke er veldig kjent i byen og ikke har noen nettverk, har en sannsynlighet for 

å føle seg ensom. Studentenes Helse og Trivsel (SHOT 2022a) er en undersøkelse 

gjennomført av Folkehelseinstitutt med samarbeid med andre aktører. Målgruppen for 

undersøkelsene er i hovedsak heltidsstudenter, hvor undersøkelsene kartlegger studentenes 

helse og trivsel og vektlegger de psykososiale forholdene som studentene opplever. I 2018 

deltok 50 055 studenter i landsbasis på undersøkelsen, og resultatene kartla de forskjellige 

forholdene som oppleves av studenter, blant annet studieferdigheter, fysisk helse, psykisk 

helse og trivsel, sosiale forhold og mer (SHOT 2022a).  

I undersøkelsen om sosiale forhold, kom det frem at 9 av 10 studenter har gode 

fortrolige venner som de kan snakke med, mens 1 av 10 dokumenterer at de har ingen eller 

kun én venn (SHOT 2022b). Se figur 2.  
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Andelen med svakt sosialt nettverk viser seg å være høyere blant menn enn kvinner. Ifølge 

undersøkelsen viser resultatene at nær 3 ganger flere menn enn kvinner er uten fortrolige 

venner å snakke med. Det kan ha noe med at gutter har andre premisser og egenskaper enn 

jenter når det kommer til vennskapsforhold, i form av atferd og sosiale og emosjonelle 

forhold. Forskning viser at jenter ofte har en sterkere relasjon til hverandre når det kommer til 

å hjelpe, å vise omsorg og omtanke, bekymring og hengivenhet samt å håndtere konflikter 

(Rose og Asher 2016). I motsetning til dette, kjennetegnes gutte-vennskap ofte om å være 

resurssterke, morsomme og hyggelige følgesvenner. Rose og Asher (2016) mener at dette er 

fordi gutter bruker mindre tid enn kvinner til utvidede dynamiske samtaler.  

Videre undersøkes det hvor ofte studentene føler seg ensomme. 

Ensomhetsundersøkelsen ble i 2018 målt med «The Three-Item Loneliness Scale» som er en 

kortere versjon av den internasjonale undersøkelsen «UCLA Loneliness Scale» (SHOT 

2022b). Undersøkelsen har vist seg å predikere en rekke fysiske og mentale helseproblemer. I 

undersøkelsen ble studentene også spurt om hvor ofte de har behovet for å være med noen, 

hvor resultatet viste at omtrent 33% savner noen å være med av og til, mens en total på 23% 

studenter har et større behov på å ha noen å være med. I samme tabell viser også et høyt antall 

studenter ikke har et like stort behov på samvær med andre. (SHOT 2022b) Se figur 3.  

 

 

Figur 2. Graf over vennskap. Kilde: Studenthelse 2022.  
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De neste spørsmålene som ble stilt, tar utgangspunktet i hvor ofte studentene følte seg utenfor 

og isolert fra andre. Som resultat av disse svarene viser undersøkelsen at hele 17% føler seg 

utenfor, og 16% føler seg isolert ofte/svært ofte (SHOT 2022b). Denne andelen er lav 

sammenliknet med antall studenter som føler det motsatte, som er en bra ting, men det 

forteller oss likevel at det finnes studenter som er ensomme og som ikke føler seg inkludert. 

Blant disse er det størst andel ensomme studenter i aldersgruppen 18-20, som dokumenterer at 

de savner noen å være med og føler seg ensomme. Det er i tillegg dokumentert at det er flere 

kvinner enn menn opplever ensomhet ofte/svært ofte.  

Så langt har jeg fått en overordnet forståelse for situasjonen over ensomhet blant 

studenter i aldersgruppen 18-29 år, hvor det er klare forskjeller mellom menn og kvinner i 

enkelte undersøkelsesspørsmål. Problematikken bak dette skal tas videre i prosjektet mitt i 

form av å lage rom for å samles og bygge relasjoner, men jeg kommer ikke til å lage et skille 

mellom kjønnene som belastes mer av det ene enn det andre. I prosjektet mitt vil jeg skape et 

inkluderende miljø uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn.  
 

2.1.2 Helsefaktorer  

Det har kommet tydelig frem at ensomhet ikke handler om å være alene, men å føle seg alene 

blant andre. Cacioppo og Patrick (2008) demonstrerer at behovet for sosial tilknytning er stort 

blant menneskene, og mangel på dette vil oppleves som smertefull, og derfor er dette noe som 

kategoriserer menneskers kjennetegn som en art. Det ligger i naturens tro at mennesker har et 

behov for sosial kontakt for å overleve. Uansett hvilke individuelle behov et menneske har for 

tilknytning med andre, påvirkes vårt velvære når vårt spesielle behov ikke oppfylles. Det 

understreker Cacioppo og Patrick (2008) med å forklare hvordan evolusjonen av tidligere 

Figur 3. Statistikk over ensomhet. Kilde: Studenthelse. 
https://www.studenthelse.no/utforsk/3_601 
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mennesker har dannet en preferanse for et naturlig behov for sosial tilknytning. Denne 

påstanden forklares videre med at de tidligere menneskene var mer sannsynlig for å overleve 

når de holdt sammen i flokker. Det annet punkt legger Cacioppo og Patrick (2008) til at 

evolusjonen ikke bare formet oss til å føle oss bra i kontakt med andre, men også trygge.  

Det er klart at ensomhet ofte har en negativ effekt på helsa. Peplau og Perlman (1982: 

13) forklarer at ensomhet har en negativ innvirkning på helsa i forbindelse med at det har en 

sammenheng med depresjon og angst. Videre forklarer han at det også har en effekt på fysisk 

helse, hvor det skaper stress som følge av forstyrrelse på søvnmangel, hodepine og 

spiseforstyrrelse. Depresjon er en vanlig tilstand som følger med som et resultat på ensomhet 

(Peplau og Perlman 1982: 13). Ulike helsefaktorer som påvirkes av ensomhet skal kun nevnes 

i denne oppgaven, og ikke defineres eller utdypes. Dette er kun for å dokumentere at det er 

gjort forskning i varierende grad på det aktuelle temaet.  

 

2.2 Sosial interaksjon  
Som tidligere nevnt, er det i naturens tro at mennesker har et behov for å ha sosial kontakt for 

å overleve. Det støttes med teorier om at det å være sosial var sett som en nøkkelstyrke for 

våre forfedre (Cohut 2018), som forteller viktigheten av det å holde sammen gjorde at de sto 

sterkere sammen og overlevde. En annen forskning tyder på at tidligere homicider utviklet en 

grunnleggende språkform fordi de trengte en spesifikk form for kommunikasjon for å dele 

ideer. Dette bidro til at forfedrene våre utviklet et verktøy som bisto til at de levde bedre og 

utviklet seg videre (Cohut 2018). Disse teoriene hjelper oss å forstå hvordan vi mennesker 

som en art trenger sosial kontakt, og hvordan det har vært en stor del av vår utvikling som en 

selvstendig art.  

  Det er også forsket på at sosial interaksjon med andre gir en rekke positive 

innvirkninger på menneskers helse og velvære. Blant annet presenterer psykologen Susan 

Pinker person-til-person-kontakt, som oppstår når mennesker har kontakt i en sosial 

sammenheng (Cohut 2018). Psykologen forteller at denne faktoren utløser deler av 

nervesystemet vårt som sender signaler fra nervesystemet og regulerer vår respons av stress 

og angst. Med andre ord, når vi mennesker kommuniserer ansikt til ansikt, så fremstår vi mer 

motstandsdyktige mot stressfaktorer i det lange løp (Cohut 2018).  

Emiliana Simon-Thomas, PhD, vitenskapsdirektør for Greater Good Science Center, 

demonstrer hvordan kroppen vår fungerer bedre i en sosial setting, hvor mangel på sosial 

kontakt ses på som en kilde til kronisk stress (DiGiulio 2018). I følge DiGiulio er sosial 
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kontakt bevist å være en faktor som bidrar til at hjernen vår fungerer bedre, noe som kan ses i 

sammenheng med at det å lytte og delta i en tomannssamtale er mindre psykisk belastende for 

hjernen enn å lytte til en monolog. Tilsvarende gjelder det barns evne til å lære bedre ved å 

samhandle med andre istedenfor å observere (2018). Det finnes en rekke andre fordeler med å 

samhandle med andre, som ikke skal drøftes videre i denne oppgaven, hvor det kun er valgt ut 

et par eksempler for å fremheve et poeng.  

 

2.3 Bokvalitet 
Kvalitetsbegrepet defineres som blant annet «grad av gode egenskaper», som i praksis handler 

om «i hvilken grad egenskaper ved et fenomen oppfyller behov eller forventninger som er 

angitt (...)» (Skulberg og Aaslid, 2019). Tilsvarende skal det også være en rekke behov og 

forventninger som skal oppfylles for å kunne oppnå god bokvalitet. Det finnes flere faktorer 

som definerer begrepet bokvalitet. Ifølge Støa m.fl. (2006: 9), skal boligen, som i mitt tilfelle 

karakteriseres som studentbolig, dekke følgende behov sett fra brukerperspektiv. Behovene i 

en bolig i et utvidet perspektiv er blant annet fysiologiske, praktiske, sosiale og psykiske 

behov. Det førstnevnte danner rammer for varme, lys og luft. De praktiske tingene er blant 

annet for brukervennlighet og å utføre daglige aktiviteter i livsfaser og for ulike 

husholdningstyper. Sosiale behov gir rom for samvær med venner, familie eller andre 

husholdningsmedlemmer, samtidig som det finnes muligheter for privatliv og å være alene. 

Det sistnevnte handler om aspekter som sikkerhet, identitet og følelsen av tilhørighet. (Støa 

m.fl., 2006: 9)  

Videre skriver Støa m.fl. (2006: 9) i rapporten at nye boliger bør vurderes ut fra et 

samfunnsmessig perspektiv på bokvalitet, hvorav estetikk, nærmiljøaktiviteter, tilgjengelighet, 

tilpasningsdyktighet og ressurs og miljø danner rammer for bærekraftige og holdbare boliger 

og miljø. I prosjektet mitt vil jeg fokusere på hvordan bokvalitet påvirker studentens 

boforhold i en studentbolig, uten å legge vekt på omgivelsene rundt bygget.   
 

2.3.1 Boligkvalitet påvirker livskvalitet 

Videre vil jeg danne meg en forståelse om hvordan boligkvalitet påvirker livskvaliteten vår. 

Livskvalitet er et mangetydig begrep som omfatter flere definisjoner og tolkninger. Begrepet 

oppfattes som et sammensatt fenomen, med både subjektive og objektive aspekter. (Nes, 

Hansen og Barstad 2018: 11) De subjektive aspektene legger rammer for hvordan livet 

oppleves for den enkelte og forteller noe om fungering i det daglige, for eksempel 
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tilstedeværelse av tilfredsstillhet, mening og glede. Nes, Hansen og Barstad (2018: 12) 

beskriver det objektive aspektet som sentrale sider ved livssituasjonen, som for eksempel 

frihet, trygghet, fellesskap også videre, som i bredere perspektiv kan overlappe med levekår. 

Verdens helseorganisasjon (1996) definerer begrepet livskvalitet som «individers perspektiv 

på sin posisjon i sammenheng med kulturen og verdisystemene der de bor og i forhold til 

deres mål, forventninger, standarder og bekymringer» (WHO 1996: 354, min oversettelse). 

Denne definisjonen reflekterer rundt synet om at livskvalitet refererer til en subjektiv 

vurdering, hvor vekten ligger på de elementene som blant annet tilfredsstiller menneskets 

behov. 

Hvordan livskvalitet henger sammen med bokvalitet, har noe med de behovene som 

boligen dekker i henhold til trivsel, trygghet, tilhørighet og fellesskap. Disse behovene spiller 

en sentral rolle for menneskers livskvalitet, og mangel på disse vil påvirke vår helse og 

velvære. Dette kan ses i sammenheng med det Støa (2006) skriver i rapporten, om å sette 

brukeren i sentrum og utforme en studentbolig hvor de fysiologiske, psykiske, sosiale og 

praktiske behovene bør dekkes.  

 

2.4 Miljøpsykologi  
Nedenfor kommer jeg til å gå gjennom enkelte miljøpsykologiske felt, og sette det i 

sammenheng med prosjektets tema og formål. Ifølge Steg og Groot (2019: 2) er 

miljøpsykologi «en disiplin som studerer samspillet mellom individer og det bygde og 

naturlige miljøet» (Steg og Groot 2019: 2, min oversettelse). Med andre ord, undersøker 

miljøpsykologi miljøets innflytelse på mennesker i form av opplevelser, atferd og velvære, 

samtidig som individers påvirkning på miljøatferden (Steg og Groot 2019: 2). 

 

2.4.1 Fraktater  

Det første feltet innenfor miljøpsykologi er fraktaler, som er kjent for å være et uendelig 

komplekse mønster som er like på tvers av forskjellige skalaer (Taylor 2017). Det er skapt av 

en gjentakende og enkel prosess som går om og om igjen. Vi finner eksempler på fraktaler 

blant annet i naturen, hvor mønstrene er synlig på trær, kyster, blader, fjell, skyer også videre.  

Mennesker er visuelle skapninger, det er en del av vår menneskelighet å kalle gjenstander for 

vakre og estetiske (Taylor 2017). Det er forsket på at fraktale mønstre i naturen er estetisk 

tiltalende og stressreduserende. I 1980-tallet fant arkitektene ut at når pasientene lå i 

sykehusrom med vinduer med utsyn mot naturen, gjorde at de kom seg fortere opp etter 
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operasjoner. Andre studier etter den gang har bevist at bare det å se på naturlige ting, som 

natur, malerier, bilder og diverse, kan endre måten personens autonome nervesystem reagerer 

på stress (Taylor 2017). Den sistnevnte påstanden støttes av en undersøkelse utført av 

nevrovitenskapsmenn og psykologer, hvor de målte menneskers respons på fraktaler som 

finnes i naturen, bilder og matematikk, og deretter oppdaget de en universell effekt som ble 

kalt for «fraktale flyt» (Taylor 2017). Denne effekten, såkalt «fractal fluency» på engelsk, 

kartlegger at menneskers visuelle systemer er tilpasset for å håndtere fraktale mønstre med 

letthet. Med andre ord skjer denne tilpasningen på mange stadier av det visuelle systemet, fra 

måten øynene våre beveger seg på til hvilke områder av hjernen som blir aktivert (Taylor 

2017). På bakgrunn av dette, opplever mennesker ofte en komfort ved å se på naturlige 

elementer som finnes i naturen, som i praksis betyr at vi mennesker liker å se på fraktaler.  

 

2.4.2 Biofili  

Biofili er et kjent inntrykk og vil i større grad ha en økt innflytelse i byggebransjen, spesielt 

innenfor design, interiør og arkitektur. Begrepet biofili er oversatt av det engelske begrepet 

«biophilia», som er sammensatt av to ord, «bio» som betyr liv, og «philia» som direkte 

oversettes til kjærlighet eller tilhørighet (Gautam & Gautam Associates 2020). I boken The 

Biophilia Hypothesis beskriver Kellert og Wilson biofili som «menneskets medfødte 

emosjonelle tilknytning til andre levende organismer» (1993: 31, min oversettelse). Som 

videre forklares som menneskets evne til å forholde seg til liv og naturlige prosesser (Wilson 

1984). Konseptet bak biofilisk hypotese antyder at menneskelig identitet og personlig 

oppfinnelse avhenger av vårt forhold til naturen. Det innebærer at menneskers behov for 

naturen ikke nødvendigvis bare er knyttet til den materielle utnyttelsen av miljøet, men at det 

også påvirkes av den naturlige verden på menneskers emosjonelle, kognitive, estetiske og 

åndelige utvikling (Kellert og Wilson 1993: 42). 

At biofili påpekes å være medfødt, betyr at det er arvelig, og dermed er det en del av 

den ultimate menneskelige natur. Det faktumet at vi har en tilknytning til naturen, har sine 

røtter fra for hundre tusen eller millioner år siden, primært i forbindelse med historien om 

tidligere menneskets utvikling (Kellert og Wilson 1993: 32). Dette understrekes med det 

faktum om at 99% av menneskets historie har folk levd i jeger- og sankerband for å involvere 

seg med andre organismer. Dette understreker Kellert og Wilon (1993: 32) med at menneskets 

hjerne ble utviklet i en biosentrisk verden, lenge før teknologi og maskiner ble oppfunnet. Det 
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samme gjelder for utviklingen av menneskekroppen, sinnet og sansene (Kellert og Calabrese, 

2015: 3).  

 

2.4.3 Biofilisk design  

Biofilisk design er en trend som innlemmer naturen og naturlige elementer som former, farger 

og materialer inn i arkitekturen. Denne trenden er kjent for å vekke sansene våre på en måte 

som bare naturen kan. «Biofilisk design søker å skape gode leveområder for mennesker som 

en biologisk organisme i det moderne bygde miljøet som fremmer folks helse, kondisjon og 

velvære» (Kellert og Calabrese, 2015: 6, min oversettelse) Dette støttes av forståelsen av om 

at mennesker har en medfødt tilknytning til naturen og levende organismer, og hvordan det 

innebærer helsefremmede faktorer som påvirker menneskene. Ifølge Kellert og Calabrese 

(2015: 8) kan biofilisk design resultere til et bredt spekter av fysiske, mentale og 

atferdsmessige fordeler. De fysiske fordelene går ut på økt fysisk form, lavere blodtrykk, økt 

komfort og tilfredsstilhet, færre sykdomssymptomer og bedre helse. De mentale og psykiske 

fordelene innebærer spenner fra økt tilfredshet og motivasjon, redusere stress og angst, 

samtidig kan det forbedre kognitiv funksjon og kreativitet. Den sistnevnte fordelen, som 

påvirker atferden, kommer i form av økt mestringsevne, økt oppmerksomhet og 

konsentrasjon, forbedret sosial interaksjon og mindre fiendtlighet og aggresjon (Kellert og 

Calabrese 2015: 8). Biofilisk design er derfor avgjørende for at mennesker skal kunne ha 

muligheten til å bo og jobbe i sunnere omgivelser og miljø, med mindre stress og større 

generell helse og velvære (Browning, Ryan og Clancy 2014: 4). 

 

2.4.4 14 mønstre av Biofili 

Browning, Ryan og Clancy presenterer 14 mønstre av biofilisk design som beskriver forholdet 

mellom natur, menneskelig biologi og utformingen av det bygde miljøet. Disse mønstrene 

presenteres i generell forstand, med et formål om å ta opp universelle forhold mellom 

menneskers helse og natur. Videre presenteres hvordan biofiliske designmønstre kan brukes 

som et verktøy for å forbedre helse og velvære i det bygde miljøet. Biofilisk design kan deles 

inn i tre kategorier; nature in the space patterns, natural analogues patterns og nature of the 

space patterns (2014). alle kateogriene skal presenteres i denne oppgaven, men ikke alle tas i 

bruk i prosjektet mitt og utdypes.  
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2.4.4.1 Visuell tilknytning til naturen 

Ifølge Browning, Ryan og Clancy (2014: 24) forklarer det at å oppholde seg i et rom med 

visuell tilknytning til naturen kan føles hel, og tiltrekker ens oppmerksomhet samtidig som det 

virker stimulerende og beroligende. Fordeler knyttet til denne kategorien kommer i form av at 

en visuell tilknytning til naturen reduserer stress, øker emosjonell funksjon og forbedret 

konsentrasjons og restitusjonshastighet. Formålet med dette er for å skape et miljø som 

hjelper individet med å skifte fokus for å slappe av og hindre kognitiv tretthet. (2014: 25)  

 

2.4.4.2 Ikke-visuell tilknytning til naturen  

Med ikke-visuell tilknytning til naturen menes det et rom eller et innemiljø som føles frisk og 

velbalansert, der hvor omgivelsesforholdene oppfattes som komplekse, hvor lyder, aromaer 

og teksturer minner om å være ute i naturen og stimulerer en komfortabel opplevelse. 

(Browning, Ryan og Clancy 2014: 26) Lyder som minner oss om naturen påvirker oss i form 

av å redusere blodtrykk og stresshormoner, samt en forbedring av mental helse og ro.   

 

2.4.4.3 Ikke-rytmisk sensorisk stimuli 

I følge Browning, Ryan og Clancy (2014: 28) formidler de at et rom med god ikke-rytmisk 

sansestimuli føles som om man for øyeblikket er kjent med noe spesielt, noe friskt, 

interessant, stimulerende og energigivende. Dette oppnås ved at mennesker hører på f.eks 

fuglekvittring, blader som rasler, eller diverse dufter av blant annet blomster. 

 

2.4.4.4 Variabilitet i termisk energi  

Et rom med et mønster av luftstrømvariabilitet føles forfriskende, aktivt, levende, 

oppvekkende og komfortabelt, ifølge Browning, Ryan og Clancy (2004: 30). Målet med dette 

mønsteret er å gi et miljø som lar brukerne oppleve de sensoriske elementene i luftstrømmen. 

Dette skal ikke beskrives i prosjektet mitt da det ikke passet inn i utformingen av 

studentboligen.  

 

2.4.4.5 Tilstedeværelse av vann  

Dette mønsteret føles overbevisende og fengslende. Browning, Ryan og Clancy presenterer 

dette mønsteret med hensyn til å utnytte multisensoriske egenskaper ved vann for å forbedre 

opplevelsen av et sted på en måte som er beroligende (2014: 32). Dette spiller en stor rolle for 

prosjekteringen av studentboligen min.  
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2.4.4.6 Dynamisk og diffust lys 

Et rom md god dynamisk og diffus lystilstand formidler uttrykk for tid og bevegelse gjennom 

å fremkalle følelser av drama og intriger, sammensatt av en følelse av ro. (Browning, Ryan og 

Clancy 2014: 34). Dette skal ikke utdypes videre i dette prosjektet.  

 

2.4.4.7 Tilknytning til naturlige systemer 

Et miljø med god forbindelse med naturlige systemer fremkaller et forhold til en større helhet 

(Browning, Ryan og Clancy 2014: 36). Dette mønsteret utdypes ikke videre i dette prosjektet.  

 

2.4.4.8 Bioformiske former 

Ved bruk av bioformiske former og mønstre, gir det rommet en følelse på at noe er interessant 

og komfortabelt, til og med også fengslende og absorberende (Browning, Ryan og Clancy 

2014: 38). Dette mønsteret går igjen i prosjektet mitt i form av at jeg har utviklet et konsept 

og en løsning basert på organiske former, for å bryte opp byggets eksisterende romfordeling.  

 

2.4.4.9 Materiell tilknytning til naturen  

Som en stor del av prosjektet mitt har jeg lagt et stort fokus på å utforme en studentbolig 

basert på biofilisk design, hvor materialer spiller en stor rolle for utfallet. Ved bruk av 

materiell tilknytning til naturen kan rommet føles rikt, varmt og autentisk, og enkelte ganger 

kan det også være stimulerende å ta på (Browning, Ryan og Clancy 2014: 40). Dette utdypes 

lenger ned i prosessen.  

 

2.4.4.10 Kompleksitet og orden 

Et rom som er utformet med kompleksitet og orden føles engasjerende og informasjonsrikt, 

ifølge Browning, Ryan og Clancy (2014 42). Dette mønsteret spiller sammen med visuell 

tilknytning til naturen, hvor studentene opplever å se fraktale mønstre gjennom treets blader 

og grener.  

 

2.4.4.11Prospekt/utsikt 

Et rom som har god prospekt-tilstand føles åpent og frigjørende, men gir en følelse av 

sikkerhet og kontroll (Browning, Ryan og Clancy 2014: 44). Dette beskrives ikke mye i 

prosjektet mitt, men det er tenkt at enkelte sitteplasser fremstilles som prospekt ved at 

studentene får full kontroll og utsikt over omgivelsene og bevegelsene i rommet.  
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2.4.4.12 Tilflukt 

Dette mønsteret danner trygghet, og gir en følelse av tilbaketrekning for blant annet arbeid og 

beskyttelse, enten alene eller i små grupper. En slik tilstand føles separat og unik for 

omgivelsene (Browning, Ryan og Clancy 2014: 46). Dette mønsteret drøftes ikke videre i 

denne oppgaven.  

 

2.4.4.13 Mysterium  

Mysikk kjennetegner et sted hvor en person føler seg tvunget til å bevege seg frem for å se 

hva som er rundt hjørnet, og målet med dette er å oppnå en utforskning som støtter 

stressreduksjonen og kognitiv posisjon (Browning, Ryan og Clancy 2014: 48). Dette utdypes 

ikke videre i prosjektet.  

 

2.4.4.14 Risiko  

Et rom med god risiko føles spennende, og vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet og frisker 

opp hukommelsen (Browning, Ryan og Clancy 2014: 50) Dette er vanligvis ikke være 

hensiktsmessig for alle brukergrupper eller steder. Dette utdypes ikke i dette prosjektet.  

 

3.0 Metodebruk  

3.1 kvalitativ metode  

3.1.1 Befaring av bygget  

En av metodene jeg har gjennomført for dette prosjektet er å dra på befaring på valgt bygg 

som skal rehabiliteres. Befaringen tok sted tidlig i prosessen, hvor jeg kunne få et innblikk av 

hvordan det ser ut innvendig i bygget, og se på mulige tiltak å endre på for å gi bygget en helt 

ny funksjon. Bygget hadde en middels standard, hvor det var minimalt med slitasje på vegger, 

himling og gulv, men jeg så likevel mye som måtte forbedres, både i form av utskifting og 

maling av enkelte overflater. Se vedlegg 8.2. 

I tillegg lot jeg også merke til at toalettene var skjult bak tynne lettvegger og dører 

som liknet på skapdører, se vedlegg 8.2. Dette er et sjeldent syn, noe jeg også syntes var 

interessant. Det er et velfungerende bygg som har et potensiale til å bli bedre, og få et helt nytt 

konsept og ny bruk.  
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Første etasjen, som var brukt til vaksinering, besto av en vestibyle med mobile, tynne 

skillevegger, liten resepsjonsdisk ved inngangsparti, samtidig som vaksineringen foregikk på 

samme etasje. I andre etasje var det noen rom som ble brukt som kontor, ca. 3-4 rom totalt.  

 

3.1.2 Befaring av en annen studentbolig 

I tillegg var jeg også på befaring på en studentbolig for å få et inntrykk av hvordan det er i en 

studentbolig, både med tanke på utforming, materialer, farger og flyt. Jeg fikk ikke tillatelse 

til å gå gjennom dørene som krevde kort/brikke for å komme gjennom, men jeg fikk utforske 

inngangspartiet og sett litt på forskjellige overflater og farger som er brukt i bygget. På denne 

måten fikk jeg se hvordan flyten var i en studentbolig, med tanke på plassering av postkasser 

og diverse, og farge- og materialbruk. Se vedlegg 8.3. 

 

3.1.3 Dybdeintervju 

Den andre kvalitative metoden jeg brukte i dette prosjektet, var at jeg utførte dybdeintervju. 

Hensikten med dette er for å få et dypere innblikk i brukernes erfaringer, både personlige og 

sosiale, samt behov. I dybdeintervjuet ble det blant annet stilt reflekterende spørsmål som 

tillot respondenten til å utdype og forklare. Spørsmålene som ble stilt på dybdeintervjuene var 

blant annet for å kartlegge respondenters forhold til natur, også for å kartlegge hvilken type 

boligtype de bor/bodde i. Dermed ble det også stilt spørsmål som gjelder deres forhold til å 

interagere med andre.  Se vedlegg 8.4. 

 

3.2 Kvantitativ metode  

3.2.1 Spørreundersøkelse  

For å få bedre forståelse for situasjonen hos studenter i målgruppen 18-25, lagde jeg en 

spørreundersøkelse som hjalp meg å samle inn nok kunnskap innenfor det feltet jeg skulle 

studere. Spørreundersøkelsen ble lagt ut på en plattform hvor jeg fikk et større antall 

respondenter enn jeg fikk på et dybdeintervju, og på den måten kartla jeg de hovedpunktene 

jeg ville fokusere på i dette prosjektet. Spørsmålene som ble stilt tar utgangspunkt i hvilken 

boligtype studenten bor i, og om vedkommende trives der de bor. Det ble også stilt 

reflekterende spørsmål hvor de kunne begrunne ulike elementer som de syntes var 

utfordrende og/eller som kunne vært bedre. Spørreundersøkelsen startet med spørsmål som 

kartlegger studentenes alder, bosituasjon og bosted. Se vedlegg. 8.5. 
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4.0 Konsept og konseptbeskrivelse  
Konseptet mitt er basert på å utforme en studentbolig og skape et studentboligmiljø hvor 

fellesskap og bokvalitet står sentralt. Hovedgrunnlaget i utviklingen av dette konseptet er 

basert på å koble naturen inn i et bygd miljø i form av naturlige elementer, materialer, 

fargetoner, former og grønne trær og planter. I prosjektet mitt har jeg derfor valgt å bruke 

biofilisk design som inspirasjon og grunnlag for utformingen av studentboligen, og hentet inn 

flere levende organismer i form av trær og en rekke plantetyper, samtidig som jeg har valgt 

elementer som stimulerer menneskelige sanser, blant annet hørsel- og berøringssansen. På 

grunnlag av temaets budskap har jeg også utviklet studentboligen med hensyn til å binde 

studentene sammen og gi rom for å skape sosialt nettverk, hvor jeg blant annet har bearbeidet 

fellesarealer som en møteplass for studentene. På denne måten utviklet jeg et konsept som 

binder studentene og naturen sammen, samtidig som det vil skape trygghet og trivsel i 

studentboligen i form av å være sosiale.  

 

4.1 Målgruppe 
Målgruppen jeg har valgt å fokusere på i dette prosjektet er studenter i Oslo, mellom alder 18-

25 år. Bakgrunnen for valg av denne målgruppen, er kun for å sette en grense på oppgavens 

oppbygning og størrelse. Det vil i praksis bety at studentboligen kan brukes av alle studenter 

uavhengig av aldersgruppe, da den er tilpasset alle.  

 

5.0 Interiørfaglige valg 

5.1 Arkitektoniske valg  
Byggets ordinære planløsning og romfordeling har i større grad blitt bevart, men det har blitt 

gjort små endringer og tilpasninger for å skape nye og funksjonelle løsninger i bygget. Basert 

på byggets eksisterende planløsning har jeg blant annet fjernet de tynne skapveggene som 

skjulte toalettene i hvert enkelt hybelrom, og byttet de ut med lettvegger på 120mm tykke for 

å isolere badet fra hovedrommet. I den originale planløsningen var det heller ikke montert 

dusj i de toalettene som tilhørte hybelrommene. Plantegningene viser til at det var dusjrom i 

fellesarealene. Denne problemstillingen har jeg tatt stilling til og løst det slik at alle 

studentene skal ha tilgang til en egen dusj på badet, for å gi dem mer privatliv. Det er tatt 

hensyn til de bærende konstruksjonene og eksisterende trapper, heis og rømningsveier, samt 
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sjakt, og har tilpasset løsningen min i henhold til dette. Det skal i prinsippet være høyttalere 

som skal festes på vegger der de kan være skjult, som skal spille bakgrunns lyder i form av 

blant annet fugleplystring, vind og vannfall og diverse andre lyder fra naturen. Det er ikke 

prosjektert hvor disse høyttalerne skal stå i hver etasje. Høyttalerne festes i fellesarealene, 

caféen og gangene. 

 

5.2 Romfordeling 
Primært finnes det flere ulike boligtyper i en standard studentbolig, blant annet ettroms og 

toroms hybel med eget kjøkken og bad, hvor toroms ofte er tilpasset for et par. Det finnes 

også hybelrom med eget bad, eller eget kjøkken, hvor det ene eller det andre kan deles med en 

annen student, såkalt dublett, eller med flere studenter, såkalt kollektiv. I prosjektet mitt har 

jeg tatt hensyn til byggets eksisterende planløsning, hvor de fleste rommene er bevart i sin 

ordinære størrelse og areal, samtidig som det har blitt gjort enkelte endringer for å skape 

ekstra rom for flere studenter. Basert på de eksisterende rommene, har jeg hatt rom i 

forskjellig størrelse og areal å jobbe med, både store og små. Alle rom er møblert med 

fiskebenslaminat som har god holdbarhet og som gir et nordisk hint fra naturen. Veggene på 

oppholdsrommet males med en beige farge, som er en farge som kan minne om stranden, og 

som er lett å kombinere andre farger med. Rommene er møblert med en 120*200cm seng, et 

nattbord og et klesskap. Kjøkkenet er utstyrt med god benkeplass, samt hvitevarer, blant annet 

integrert ovn og oppvaskmaskin og frittstående kjøleskap. Kjøkkenfrontene er laget av eiketre 

med et naturlig utseende av finér, montert med et svart kompaktlaminat benkeplate. 

Vaskekum og blandebatteri er i rustfritt stål. Badet er fliselagt og består av et vegghengt 

toalett, et servantskap og en dusj rammet inn med dusjvegger, utenom handicap toalettet som 

ikke har dusjvegger. Det er ikke tatt hensyn til vaskemaskin/tørketrommel. Overflatene på 

rommene har lune og naturlige farger som er hentet fra naturen og gir studentene mulighet til 

å skape sine egne hjem og ha det hjemmekoselig. 

 

5.2.1 Ettromshybler med eget kjøkken og bad 

De rommene som er på 21,8kvm, som regnes som de største hybelrommene, har jeg utformet 

ettromshybler med eget kjøkken og bad. Dette er gjort med hensyn til rommets eksisterende 

areal, som er gunstig til å kunne bo alene og ha alle fasilitetene for seg selv. Dette valget var 

også basert på resultatene jeg fikk fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til målgruppen, 

hvor enkelte respondenter ga inntrykk på at de enten trivdes med å bo alene, eller hadde søkt 
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om å bo på en hybel med eget kjøkken og bad. Dette begrunnet de som regel med blant annet 

hygiene.  

 

5.2.2 Hybel i dublett 

I tillegg er det også prosjektert flere dubletter, der hvor to studenter deler ett felles kjøkken. 

Denne løsningen er tatt i betrakting i at de minste rommene, som er totalt 12kvm store, ikke 

hadde plass til både kjøkken, bad og oppholdsrom. Det er derfor løst med at studentene får ha 

eget bad, og dele kjøkken med en annen student. På denne måten får studentene et eget bad av 

hygieniske årsaker, og har en annen student å dele kjøkkenet med. Denne løsningen er også 

basert på resultatet fra undersøkelsen, hvor det var noen som var fornøyd med å dele 

fasiliteter med andre, og syntes det var hyggelig.  

I dette prosjektet har jeg begrenset meg til å utarbeide enkelthybler og dubletter, hvor 

maks to studenter deler fasiliteter, da byggets planløsning ikke lot seg gjøre å lage et kollektiv 

med flere studenter som deler et fellesareal. Dette er basert på det faktum at det ikke er noen 

vinduer på alle yttervegger, da bygget er en del av et bygge kompleks. Bakgrunnen for denne 

beslutningen ligger i at dersom jeg utarbeidet et større areal og skaper et kollektiv på flere 

studenter, vil ikke alle rom få tilstrekkelig med naturlig lys, eller vinduer i det hele tatt. Dette 

er bestemt i henhold til TEK17 sitt forskriftskrav til belysning, hvor det står «teknisk forskrift 

til pbl krever at alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang til lys» (Byggforsk 1997). 

 

5.2.3 Hybelrom tilrettelagt for rullestolbrukere  

På alle etasjene er det også utarbeidet ett hybelrom som er tilpasset for rullestolbrukere, hvor 

arealet på oppholdsrommet og badet er delvis større. Dette er for å gi rom for bevegelse uten å 

møte på hindringer. På disse rommene er det også tilpasset en funksjonell kjøkkenløsning 

med hev/senk mekanisme på kjøkkenbenken, samtidig som at alt annet er plassert i god 

betjeningshøyde for å gjøre arbeidet enklere. Dette er tatt med hensyn til kravene som stilles 

av TEK17, som står beskrevet under punkt 24 «rekkevidde og høyder» (Byggforsk 2020). 

TEK17 anbefaler å ha en betjeningshøyde mellom 0,8m og 1,1m, som er et kompromiss for å 

ivareta andre grupper enn rullestolbrukere (Byggforsk 2020). Det er tatt utgangspunkt i den 

rekkevidden som er vist i vedlegg 8.6 ved planlegging av kjøkken og bad på hybelrommene.  

I hybelrommet er det også bearbeidet et bad som har snuplass på 1,5 diameter for at en 

rullestolbruker skal lett kunne nå alt (Byggforsk 2016). Badet er utstyrt med et klosett for 

rullestolbrukere, som armlener på begge sider. Klosettskålen er plassert med 0,9m sideplass 
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på den ene siden mellom klosettskålen og veggen for å gi rom for en rullestolbruker. Det er 

også montert en dusj med gripehåndtak på den siden hvor det er sideplass.  

 

5.3 Utforming av 1.etasje 
Første etasjen er utarbeidet slik at det skal være en felles etasje som består av en café, 

fellesareal og hybelrom. Det er også utarbeidet et lite leserom, som skal være et sted for 

studenter å lese sammen enten i en eksamenssammenheng eller som hobby. Utformingen av 

første etasjen er inspirert av biofilisk design, hvor det er hentet flere elementer fra naturen, i 

form av former, farger og materialer, samt naturlige elementer som fjell og levende 

organismer som trær og planter. Denne løsningen er tatt med utgangspunktet i resultatene jeg 

fikk på spørreundersøkelsen og intervjuene, hvor det var flere respondenter som hadde 

foreslått et fellesareal for å kunne samles og bli bedre kjent. Det er derfor utarbeidet et større 

areal av etasjen som et område som inviterer studentene og åpner opp muligheten for å bli 

bedre kjent og bygge relasjoner.    

 

5.3.1 Fellesareal 

Fellesarealene er utarbeidet slik at det gir rom for flere studenter å oppholde seg i samtidig, 

med hensyn til å invitere studentene til å skape nye relasjoner. Her er det et stort utvalg av 

sittemuligheter og grupperinger hvor folk kan sitte sammen og bli bedre kjent. Blikkfanget i 

fellesarealet er plantehimlingen og fjellveggen, samt plantene langs veggene som skaper et 

sunt bo- og arbeidsmiljø i studentboligen. Leserommet er rammet inn med en vegg som er 

utformet i en organisk form, som er en kilde hentet fra naturen. I leserommet er det benyttet to 

plante vegger, og som kan være noe som studentene kan lene øynene på som kan bidra til å 

redusere stressnivået.  

 

5.3.2 Café 

Basert på resultatene jeg fikk fra spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene, var det flere 

respondenter som mente at en café hadde vært et fint tiltak å ha i en studentbolig som et 

møtepunkt for studenter. Dette var et forslag i tillegg til et fellesareal. I caféen er det nok plass 

for at folk kan kjøpe seg mat eller kaffe og sitte sammen to og to eller i en større gruppe. I 

store deler av caféen er det både hentet inn en elementer direkte fra naturen, og elementer som 

er inspirert av naturen. Blant annet er café-disken laget for å etterlikne en trestamme med 

bark, som er et element hentet direkte fra naturen og som skaper en visuell tilknytning til 
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naturen. Disken er blikkfanget i caféen, som også skaper god harmoni og atmosfære med 

resten av innredningen av caféen. Bak disken er det en mose-vegg og hyller, som skal brukes 

som oppbevaring av diverse ting tilhørende caféen.  

 

5.3.3. Hybelrom 

I denne etasjen er det også utarbeidet ettromshybler, hvor flesteparten av rommene har et areal 

på mellom 21,2kvm og 21,8kvm. I tillegg til disse, er det også utarbeidet et relativt større 

hybelrom med større bad, som er tilpasset rullbrukere. Dette rommet er på totalt 27,7kvm  og 

er prosjektert slik at en rullestolbruker lett kan orientere seg i rommet, uten å komme på noen 

form for hindringer eller vanskeligheter ved å blant annet snu, eller til å nå til ting.  

 

5.4 Utforming av 2.etasje 
Tar man heisen opp en etasje, kommer man til en etasje hvor det er lagt mindre vekt på 

fellesareal, og større vekt på å utarbeide flest mulig hybelrom. Her er det et litt større utvalg 

av hybelryper, hvor det finnes ettromshybler i både 21kvm og 19,5kvm, samt en rekke 

dubletter hvor to studenter deler ett felles kjøkken. På denne etasjen er det også utarbeidet et 

rom som er tilpasset for rullestolbrukere. Dette gir studentene friheten til å fritt velge det 

rommet de ønsker å bo i, ettersom hvilke behov de har og hva de foretrekker.  

 Denne etasjen er også utarbeidet med elementer hentet direkte og indirekte fra naturen, 

hvor biofilisk design står sentralt. Blikkfanget på denne etasjen og tilsvarende etasjene over, 

er blant annet de to platåene som er plassert på hver side av midtdelen, som består av vann og 

levende organismer som gress, planter og trær. En av platåene er montert med en fontene, 

som er koblet med rør skjult under platået, som regulerer vannet gjennom røret. 

 

5.4.1 Fellesareal 

I denne etasjen er det prosjektert to fellesarealer i to ulike størrelser. Det store fellesarealet er 

prosjektert i midtdelen der hvor heisene er, som er ment for å være et møtepunkt for 

studentene som blant annet er bosatt i denne etasjen. Dette består av færre sitteplasser, som vil 

være et godt alternativ for de som ønsker å oppholde seg i et mindre areal eller gruppe. Her er 

det både sitteelementer langs spilevegger, samt to båser. Det lille fellesarealet er plassert i et 

hjørne, hvor det kun er innredet en sofa med en mose-vegg på baksiden.   
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5.4.2 Platå  

Som tidligere nevn er det utarbeidet to platåer som er utformet på to forskjellige stiler, hvor 

begge inkluderer både vann, gress, planter og trær, samt en fontene på det ene platået. 

Platåene er rammet inn med brostein, som er plassert i midten av gangen på begge sider av 

byggets midtdel, som har den samme funksjonen som en skillevegg. I denne etasjen er det 

derfor platåene som er utgangspunktet og blikkfanget, som skaper en tilnærming til naturen 

gjennom et visuelt og rytmisk mønster.  

 

5.4.3 Hybelrom 

Denne etasjen består av totalt sju ettromshybler, og i tillegg er det utarbeidet til sammen sju 

dubletter der hvor to studenter deler et felleskjøkken mellom rommene. På denne etasjen er 

det også utarbeidet et universalt rom, som har de samme prinsippene som rommet i første 

etasjen.  

 

5.5 Biofilisk design 
Biofilisk design er kjernen for utformingen av studentboligen, hvor det er lagt stor vekt på å 

invitere naturen inn i det bygde miljø for å skape en sunnere atmosfære. I prosjektet mitt har 

jeg brukt flere måter å bruke naturen på for utformingen av studentboligen, hvor det blant 

annet er brukt elementer som både er hentet direkte og indirekte fra naturen. Disse presenteres 

av Browning, Ryan og Clancy, som 14 mønstre av biofilisk design som beskriver forholdet 

mellom natur, menneskelig biologi og det bygde miljøet. Det mønsteret jeg har lagt størst vekt 

på ved utformingen av studentboligen er å implementere levende organismer som planter, 

gress og trær, samtidig som jeg har prosjektert en rekke løsninger for å kunne ha vann i det 

bygde miljø. På denne måten får studentene en full visuell tilknytning til naturen, som i større 

grad bidrar til å redusere stress, fungere bedre emosjonelt og i tillegg til å få bedre 

konsentrasjons- og restitusjonshastighet (Browning, Ryan og Clancy 2014: 24 og 25). Denne 

løsningen bidrar også til å skape et studentboligmiljø med god atmosfære. I prosjektet har jeg 

også prosjektert en studentbolig med ikke-visuell tilknytning til naturen ved at det spilles 

bakgrunnsmusikk av natur elementer som f.eks regn, vannfall, fugleplystring og diverse andre 

stimulerende lyder. Høyttalerne skal skjules på en plass bak planter eller annen fornuftig 

plass, men dette kommer jeg ikke til å gå dypere på.  
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5.6 Form farge og materialer 

5.61 Form 

Jeg har brukt organiske former som grunnlag i prosjekteringen av studentboligen, både i form 

av møblering og andre arkitektoniske inngrep. I første etasjen er det blant annet utarbeidet et 

leserom med en lettvegg i en organisk form, for å bryte opp byggets eksisterende 

romfordeling. I tillegg er det også utarbeidet andre interiørarkitektoniske inngrep i form av 

frie former, blant annet sitteelementene langs veggen og platået i andre etasje. Dette er på 

bakgrunn av at organiske former er en kilde som er hentet og inspirert av naturen. Organisk 

arkitektur ble først omtalt av en amerikansk arkitekt Frank Lloyd Wright i 1900-tallet, som 

pyntet på ”form følger funksjon”-prinsippet, og dannet et eget uttrykk  såkalt ”form og 

funksjon er ett” (Ackaouy 2020). Dette utsagnet startet opp og definerte organiske former i 

arkitekturen.  

 

5.6.2 Farge 

På bakgrunn av konseptet mitt har jeg utviklet en studentbolig som implementerer naturen i et 

bygd miljø, og i den forbindelse har jeg også skapet en natur inspirert innemiljø med naturlige 

former, elementer, materialer og ikke minst farger. Naturfarger har stått sentralt i 

prosjektering av studentboligen, hvorav jeg har brukt farger og fargetoner som grønn, beige 

og brun, samt rosa og gultoner. Disse fargene er inspirert av naturelementer,  

deriblant fjell, blomster, skog, strand også videre. På denne måten utviklet jeg et konsept 

basert på en ikke-visuell tilknytning til naturen i form av fargebruken. Når det kommer til 

malingsfarger på vegger, vinduer og dører og tilhørende lister, har jeg kun forholdt meg til to 

farger for at det ikke skal være en distraksjon fra  

utformingen av rommet ellers.  

 

5.6.3 Materiell tilknytning til naturen  

Et av de viktigste biofilisk design mønstrene er materiell tilknytning til naturen, hvor bruken 

av materialer og overflater som føles rikt, varmt og autentisk, og i enkelte tilfelles 

stimulerende å kjenne og ta på (Browning, Ryan og Clancy 2014: 40). Dette mønsteret står 

sentralt ved utformingen av studentboligen, hvor materialene som er brukt minner om naturen 

og er både direkte og indirekte hentet fra naturen. Blant annet er det brukt finér på enkelte 

vegger, samt andre treverk på bord, sitteelementer, himling og diverse. Dette skaper en 

tilknytning til naturen gjennom bruk av tre og trematerialer.  
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I tillegg er det også brukt møbeltekstiler i naturinspirerte farger, blant annet grønt, 

beige og rosa, samt noen tekstiler med gule toner. I tillegg er det også brukt steinmateriale på 

enkelte bordplater, som presenteres gjennom marmorstein og den elegante steinflaten på de 

bordene som brukes i café-en. På denne måten utvider jeg materialbruken til et større 

perspektiv og inkluderer flere naturelementer i prosjektet.  

Det som tiltrekker mest oppmerksomhet når det kommer til materialer, er teppeflisene 

som tar materiell tilknytning til naturen i nyere høyder. Teppeflisene som er brukt i prosjektet 

skal minne om naturen i størst mulig grad, og skal gi  

studentene en opplevelse av å oppholde seg i naturlige omgivelser. Det er blant annet brukt 

teppefliser som etterlikner grus/asfalt, gress og brostein med mose/gress imellom. Disse 

teppeflisene består av en behagelig tekstur som tillater  

studentene å bruke berøringssansen og kjenne på materialet. Disse teppeflisene er oppkuttet i 

organiske former, som er også et uttrykk som går under bioformisk/organisk form, som er 

enda et mønster av biofilisk design.  

 

5.7 Universell utforming 
Basert på temaets budskap om inkludering og fellesskap, er det også tatt i betraktning å 

inkludere alle grupper i samfunnet og skape en inkluderende studentbolig miljø. Ifølge Lid 

beskrives universell utforming som “det å planlegge produkter, omgivelser, programmer og 

tjenester slik at de kan brukes av flest mulig mennesker på en likeverdig måte” (2021). 

Hensikten med dette er for at alle skal oppnå like muligheter i samfunnet og at ingen står 

utelukket på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne (Lid 2021). Dette kan blant annet løses med å 

innføre løsninger som består av trinnfri adkomst til steder og ellers i bevegelsesmønsteret 

innendørs. I følge TEK17 skal det være gjeldende krav i prosjektering av bygg som innebærer 

å inkludere flest mulig mennesker, blant annet rullestolbrukere, blinde og synshemmede. Et 

av kravene går ut på at i fleretasjesbygg skal det være en heis, stor nok til å ha plass for en 

rullestolbruker. I byggets opprinnelige konstruksjon finnes det to heiser som er bevart, men 

pusset opp med nyere farger og overflater. 

I tillegg stiller TEK17 enda et krav om å bruke en snusirkel med areal på 1,5m for å kunne 

opprettholde en åpen sone hvor det ikke er noen hindringer, slik at en rullestolbruker fritt kan 

orientere seg i omgivelsene uten å komme bort i en vegg eller annet møblement (Byggforsk 

2021). Dette er derfor tatt hensyn til, hvor det er oppretthold et snusirkelareal på en rekke 

smale strekninger, med hensyn til rullestolbrukere.  
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Som tidligere presentert er det også utarbeidet minst ett hybelrom som er tilrettelagt for 

rullestolbrukere, hvor det er plass til å orientere seg uten å møte på hindringer, samt at alt er 

prosjektert i en optimal rekkeviddehøyde som tillater en rullestolbruker å kunne nå til 

problemfritt. Denne løsningen er også tatt i betraktning til TEK17 krav om rekkevidder og 

høyder, som anbefaler en betjeningshøyde på 0,8 til 1,1m over bakken (Byggforsk 2021). Se 

vedlegg 8.6. 

 

5.8  Bærekraft  
Bærekraftig utvikling er i interiørarkitekturen et resultat av en kombinasjon mellom 

materialer, byggeteknikk, energiforbruk, kulturelle forhold og forholdet vi har til de 

omgivelsene og eiendelene vi har (Williams 2015: 415) På bakgrunn av dette ligger det også i 

interiørarkitektens ansvar å opprettholde en bærekraftig utvikling i prosjektene, samt å bidra 

til å skape et godt forhold mellom brukeren og det bygde miljøet (Williams 2015: 415). Dette 

innebærer å tenke langsiktig og prioritere produkter, materialer, løsninger og teknikker som 

ikke påfører skade for det ytre og indre miljøet og ikke minst klimaet. 

I dette prosjektet har bærekraft stått sentralt når det kommer til alt fra 

materialer til rehabilitering av et eksisterende bygg. Basert på den funksjonen 

bygget har per dags dato, hvor store deler står tomt og ubrukt, valgte jeg å gi bygget 

et nytt liv og bruk, samt å utvikle et konsept basert på menneskers  

medfødte tilknytning til naturen. På denne måten ble bygget gjenbrukt på en funksjonell og 

bærekraftig måte, hvor det er også har blitt brukt bærekraftige og naturlige materialer som er 

hentet fra naturen, samtidig som jeg har valgt produsenter av tekstiler og gulvbelegg som har 

bærekraftig utvikling sentralt i produsering av materialene.  

 

5.8.1 Gulvbelegg 

I prosjektet mitt har jeg brukt både parkett og teppefliser. Parkett er ekte treverk hele veien 

gjennom, og har god holdbarhet, men det er på bekostning av at det er krever mer vedlikehold 

og riktig pleie og rengjøring for å bevare utseendet. I motsetning til laminat, så er det lettere å 

reparere dersom det skulle komme en skade på parketten (Parkett 2022).  

Når det kommer til teppeflisene, er teppeflisene produsert slik at ved hvert skritt en tar - 

reduseres karbonavtrykket til rommet og dermed bidrar man til å forbedre helsa til planeten 

(Interface 2022). Gulvbeleggene er karbonnøytrale gjennom hele produktets livssyklus 

gjennom Carbon Neutral Floors
TM

-program. Redusering av karbon er den mest kritiske 
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komponenten i karbonlivssyklusen hos leverandøren Interface siden det er den delen som kan 

kontrolleres ved konstruering av gulvproduktene.  

 

5.8.2 Tekstil  

Basert på de tekstilene jeg har valgt i dette prosjektet er det tatt hensyn til å velge produsenter 

som fokuserer på bærekraft og har det sentralt i produseringen. Dette er en viktig beslutning 

for å bidra til å skape et sunt og bærekraftig studentboligmiljø. Tekstilene er hentet fra 

leverandøren Kvadrat, som setter bærekraftighet og miljø i stort fokus. Blant annet har de satt 

et mål om å nå “netto null” innen 2040, ved å redusere karbonutslipp fra deres operasjoner 

tvers over verdikjeden, inkludert innkjøpte varer og tjenester samt transport og 

forretningsreiser. Dette støtter leverandøren med en bevegelse mot sirkulære systemer som 

tilbyr retur og produktlevetidsforlengelse (Kvadrat 2022). Deres metode følger Greenhouse 

Gas Protocols standarder og Science Based Targets målsettingssystem. I tillegg tilbyr de 85% 

resirkulerte tekstilprodukter, samtidig som de vil redusere produksjonsavfall og vannbruk med 

25% innen 2025 og sikre at innen den tid vil emballasje bestå av plast eller papp (Kvadrat 

2022). 

 

5.8.3 Treverk  

Basert på konseptet mitt hvor jeg har implementert naturen inn i et bygd miljø, har jeg derfor 

valgt å bruke en rekke treverk i utformingen av studentboligen. Blant annet er det brukt finér 

plater på vegger og ved å utforme spiler i organiske former, samt så har jeg også brukt treverk 

på bordplater og diverse sitteelementer. Dette ligger til grunn for treets bærekraftighet og en 

rekke positive effekter. Tre er en naturlig og fornybar ressurs, kan gjenbrukes, har stor styrke 

og god holdbarhet. I tillegg er det også dokumentert at treet motiver drivhuseffekten ved at de 

reduserer utslipp av klimagasser til atmosfæren (Svanæs 2004: 2) Det er også dokumentert at 

ved å bruke 1m
3 

tre i bygg, oppnår man 0,8 tonn CO2 lagres i bygningsmassen (Svanæs 

2004: 2). I tillegg er det også tatt i betraktning at treet gir et godt innemiljø ved at det 

regulerer luftfuktigheten innendørs i et bygd miljø  

gjennom fuktbufring (Svanæs 2004: 5).  
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6.0 Konklusjon 
På bakgrunn av temaets budskap og formål, har jeg utviklet et likestilt, inkluderende og sunt 

studentboligmiljø hvor felleskap og helsefremmede faktorer står sentralt. Basert på teori og 

informasjonsinnhenting som er utarbeidet gjennom prosessen, har jeg tilegnet meg nok 

kunnskap om de tiltakene som er med på å bidra til en sunnere helse og velvære, samt for å 

motivere til å oppholde seg i sosiale omgivelser og miljø. Dette er løst gjennom å utarbeide 

fellesområder som gir rom for sosialisering og interaksjon, samt at jeg har invitert naturen og 

natur elementer inn i et bygd miljø med hensyn til å gi økt overskudd i studenters helse og 

velvære. Måten jeg har løst dette på er ved å bruke levende organismer som trær oh en rekke 

platetyper, som sammen bidrar til en visuell og ikke visuell tilknytning til naturen. I tillegg 

har jeg også brukt andre natur elementer som naturfarger, materialer og former, har jeg 

utviklet en ikke-visuell og materiell tilknytning til naturen. Dette er med på å skape harmoni i 

rommets utforming, samtidig som det gir en positiv innvirkning i studenters helse og velvære.  

 

Med dette ønsker jeg å konkludere med at jeg har utviklet et konsept basert på fellesskap og 

biofilisk design, som både binder studentene sammen, samtidig som det også binder naturen 

og studentene sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 36 

7.0 Litteraturliste  
Achaouy, Luana. 2020. «At one with nature: the philosophy of organic architecture”. I WBCSD. 

https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/At-one-with-nature-the-philosophy-of-

organic-architecture.  

 

Brustad, Colin. 2020. «Hvorfor tar stadig flere høyere utdanning?». I k7bulletin. 

https://k7bulletin.no/hvorfor-tar-stadig-flere-hoyere-utdanning/. 

 

Byggforsk. 1997. «421.610 Krav til belysning». 

https://www.byggforsk.no/dokument/201/krav_til_lys_og_belysning  

 

Byggforsk. 2020. «220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere». 

https://www.byggforsk.no/dokument/3024/dimensjonering_for_rullestolbrukere  

 

Byggforsk. 2016. «379.201 Toaletter for ansatte og publikum». 

https://www.byggforsk.no/dokument/167/toaletter_for_ansatte_og_publikum  

 

Cacioppo, John T. og William Patrick. 2008. Loneliness: Human nature and the need for human 

connection. New York: W. W. Norton and Company. https://pdfroom.com/books/loneliness-

human-nature-and-the-need-for-social-connection/jb5qOnq0gxQ. 

 

Cohut, Maria. 2018. “What are the health benefit of being social?”. I Medical News Today. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321019. 

 

Det Norske Akademis Ordbok (NAOB). Kvalitet. https://naob.no/ordbok/kvalitet.  

 

Digiulio, Sarah. 2018. «In good company, why we need people to be happy”. I Better by today. 

Oppdatert: 09.januar 2018: https://www.nbcnews.com/better/health/good-company-why-we-

need-other-people-be-happy-ncna836106.  

  

Gautam and Gautam Assosiates. 2020. «Defining Biophilic Design in Architecture & Theories 

Related to Biophilia». I GNGIndia. Oppdatert 14.april 2020: 



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 37 

https://gngindia.com/news/defining-biophilic-design-in-architecture-theories-related-to-

biophilia/. 

 

Helgheim, Émilie Pascale Bolin. 2020. «Nedlagde Grünerløkka sykehjem er på 8900 

kvadratmeter.» I Vårt Oslo. Publisert: 02. januar 2020:  https://vartoslo.no/anja-holmgren-ask-

og-embla-caf-mir/nedlagte-grnerlokka-sykehjem-er-pa-8900-kvadratmeter--dette-kunne-

vaert-et-lokalt-samfunnshus-sier-anja-holmgren/109845. 

 

Interface. 2021. “Vår bærekraftsatferd». https://www.interface.com/EU/no-NO/norge/var-

baerekraftsferd.  

 

Kvadrat. 2022. «Our sustainability strategy». https://www.kvadrat.dk/en/about/sustainability-

strategy  

 

Kellert, Stephen og Elizabeth Calabrese. 2015. The Practice of Biophilic Design. Lesedato: 01. 

April 2022. https://www.biophilic-

design.com/_files/ugd/21459d_81ccb84caf6d4bee8195f9b5af92d8f4.pdf. 

 

Kellert, Stephen R., og Edward O. Wilson. The Biophilia Hypothesis. Island Press, 1993. 

https://books.google.no/books?hl=no&lr=&id=GAO8BwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP6&dq=bi

ophilia&ots=pmrgPyI-

p3&sig=QBPdcf2uZdLa3EkHkCWmUST1tcg&redir_esc=y#v=onepage&q=biophilia&f=fals

e. 

 

Lid, Inger Marie. 2021. «Universell utforming». I Store Norske Leksikon. Oppdatert: 27.desember 

2021: https://snl.no/universell_utforming.  

 

Morgenbladet. 2016. Fra krydder til kvalitet. Lesedato 23.mars 2022: 

https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2016/09/16/fra-krydder-til-kvalitet/   

  

Nes, Hansen og Barstad. 2018. Livskvalitet: anbefalinger for et bedre helsesystem. I 

Helsedirektoratet. Lesedato 23.mars 2022: 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/livskvalitet-anbefalinger-for-et-bedre-



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 38 

malesystem/Livskvalitet%20%E2%80%93%20Anbefalinger%20for%20et%20bedre%20m%

C3%A5lesystem.pdf/_/attachment/inline/e6f19f43-42f9-48ce-a579-

2389415a2432:8d0fbf977b7dbd30e051662c815468072fb6c12c/Livskvalitet%20%E2%80%9

3%20Anbefalinger%20for%20et%20bedre%20m%C3%A5lesystem.pdf. 

 

Nygård, Geir. 2021. «Rekordmange studenter i 2020». I Statistisk Sentralbyrå. Oppdatert: 08. april 

2021: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/rekordmange-studenter-i-2020 

 

Oslo kommune. 2021. «Kjønn og alder». I bydelsfakta. 

https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/alle/alder/ 

 

Oslo kommune. 2022. «Bydel Grünerløkka». https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-

grunerlokka/. 

   

Peplau, Letitia Anne, og Daniel Perlman. 1982. Loneliness: A source book of current theory, 

research and terapy. Canada: John Wiley & Sons. Lesedato 13. mars 2022: 

https://archive.org/details/lonelinesssource0000unse/page/12/mode/2up?view=theater&q=hea

lth. 

 

Rose, A.J. and Asher, S.R. 2016. “The Social Tasks of Friendship: Do Boys and Girls Excel in 

Different Tasks?” Child Dev Perspect. Lesedato 07. mars 

2022  https://doi.org/10.1111/cdep.12214. 

 

SHOT. 2022a. «Om undersøkelsen». https://studenthelse.no/om-undersokelsen.  

 

-------. 2022b. «Sosiale forhold». https://studenthelse.no/tema/sosiale_forhold.  

 

Skulberg, Harald og Bjørg Eva Aaslid. 2019. Begrepet kvalitet – hva dreier det seg om? I 

Utdanningsforbundet. Lesedato 23.mars 2022: https://www.utdanningsforbundet.no/var-

politikk/publikasjoner/2019/begrepet-kvalitet--hva-dreier-det-seg-om/  

 

Statistisk sentralbyrå. 2021. «03814: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter region, kjønn, 

statistikkvariabel og år.» Oppdatert 08.april 2021. 



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 39 

https://www.ssb.no/statbank/table/03814/tableViewLayout1/?rxid=2dbcc118-639c-4e45-

9844-7a10a6b14ba3 

 

Steg, Linda, og Judith I. M. Groot. 2019. Environmental Psyckology: An Introduction. 2. utg. 

Chichester: Wiley-Blackwell. Lesedato 16. mars 2022: 

https://www.hse.ru/data/2019/03/04/1196348199/%5BLinda_Steg_Judith_I._M._de_Groot%

5D_Environmental_P(b-ok.cc).pdf.  

 

Støa, Eli, Karin Høyland og Solvår Wåge. 2006. Boligkvalitet i små boliger: studier av fem 

boligprosjekter i Trondheim. SINTEF rapport. Lesedato 27.mars 2022: 

https://www.sintef.no/globalassets/upload/rapport-mai06.pdf. 

 

Svanæs, Jarle. 2004. Tre og miljø. I Fokus på tre. Lesedato 03.mai 2022: 

http://www.trefokus.nno/resources/filer/fokus-pa-tre/8-Tre-og-miljo.pdf.  

 

Svendsen, Lars Fr. H. 2019. «Ensomhet». I Civita. Lesedato17.april 2022:  

https://civita.no/politisk-ordbok/hva-er-ensomhet/. 

  

Taylor, Richard. 2017. «Fractal patterns in nature and art are aestethically pleasing and 

stressreducing.» The Conversation. Lesedato: 17.april 2022:  

https://theconversation.com/fractal-patterns-in-nature-and-art-are-aesthetically-pleasing-and-

stress-reducing-73255.   

 

WHO – quality of life assessment group. 1996. «What quality of life?». I World Health Forum. 

Lesedato: 27.mars 2022. DOI: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/54358/WHF_1996_17%284%29_p354-

356.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

 

Williams, Jeremy. 2015. Interiørarkitektur: en grønn fremtid ligger i hodet på designeren. Red: 

Ellen S. Klingenberg. Spartacus Forlag: Scandinavian Academic Press.  

 

 

 



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 40 

8.0 Vedlegg 

8.1 Skisseprosess 
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8.2 Befaring, Markveien 61-65 
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8.3 Befaring på en annen studentbolig  
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8.4 Dybdeintervju 

Intervjuguide 

1. Er du mellom 19-25 år? 

2. Hva er det du liker å gjøre på fritiden din som gir deg glede? 

3. Hva er det du liker å gjøre på fritiden som gir deg motivasjon i hverdagen?  

4. Når du skal til et sted som ikke er for langt unna, pleier du å ta kollektiv transport eller 

gå? (F.eks skole, jobb, trening, til butikken, en venn osv)  

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 

5. Pleier du å gå på tur daglig? 

a. Hvor pleier du å gå på tur? (På fjellet, gå tur i åpen gate, i parken, i skogen osv..) 

6. I hvilke tilfeller er det du liker å være ute i naturen? (Gå tur, jogge, henge med venner, 

gå til/fra jobb/skole/trening osv) 

7. Hvordan føler du at å gå slike turer påvirker deg? (gjør deg glad, får ut tanker, at du 

har en tilknytning til naturen, liker omgivelsene og utsikt osv) 

8. Bor du i en studentbolig i Oslo? 

9. Hvilken boligtype bor du i nå? 

10. Hva er grunnen til at du valgte å bo i en slik hybel? 

11. Har du blitt kjent med noen fra studentboligen? 

12. Hva synes du er den største utfordringen når det kommer til å snakke med nye 

mennesker og bli kjent? (oppfølgingsspørsmål) 

13. Hvor ofte føler du for behovet for å interagere deg med andre i løpet av en uke? 
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14. Føler du det er lett å snakke med andre studenter som du ikke kjenner? 

15. Føler du at å ha noen i studentboligen som du kan henge med og møte, vil bidra til at 

du får bedre trivsel og økt bokvalitet? 

16. Er det noe mer du ønsker å legge til? 

 

Takk for at du har deltatt på intervjuet. Jeg har notert ned svarene dine, og skal ta de med 

videre i forskningen.  

 

 

Intervju 1  
 

1. Er du mellom 19-25 år? 

• Ja.  

1. Hva er det du liker å gjøre på fritiden din som gir deg glede? 

• Jeg liker å telle planter, gå på kino, henge med venner, stå på slalåm, spille 

vollyball, male og spille minigolf.  

2. Når du skal til et sted som ikke er for langt unna, pleier du å ta kollektiv transport eller 

gå? (F.eks skole, jobb, trening, til butikken, en venn osv)  

• Butikker går jeg til, men til skolen tar det lengre tid og derfor tar jeg 

kollektivtransport. Men om jeg har tid så går jeg til skolen.  

3. Pleier du å gå på tur? 

• Ja av og til. Hvis jeg skal gå på tur i Førde så må jeg gå i regn, eller så må man 

vente lenge til man får gått på tur. Så nyte litt mer turværet her i Oslo.  

a. Hvor pleier du å gå på tur? (På fjellet, gå tur i åpen gate, i parken, i skogen osv..) 

• Det blir i parken og skogen hvis jeg går for langt. Men hjemme i Førde 

så blir det i fjellet eller i skogen. Det er ikke mye fjell eller skog her i 

Oslo.  

4. I hvilke tilfeller er det du liker å være ute i naturen? (Gå tur, jogge, henge med venner, 

gå til/fra jobb/skole/trening osv) 

• Henge med venner, å gå tur, noen aktiviteter ute som beach-volleyball som jeg 

syns er gøy. Piknik også, det er veldig koselig, å henge i parken med kortspill 

og mat og spise ute.  

5. Hvordan føler du at å gå slike turer påvirker deg? (gjør deg glad, får ut tanker, at du 

har en tilknytning til naturen, liker omgivelsene og utsikt osv) 
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• det kommer veldig an på. om jeg har en dårlig dag så liker jeg å gå og høre på 

musikk og tenke litt. noen andre dager er det bare for å komme ut hvis jeg har 

vært hjemme hele dag så er det for å freshe opp. hvis det er fint vær så er det 

bare å gå ut og kjøpe seg en kaffe. ellers er det bare følelsen av å gå tur og ikke 

gjøre noe er ganske deilig. 

6. Bor du i en studentbolig i Oslo? 

• Ja.  

7. Hvilken boligtype bor du i nå? 

• Ettromshybel med egen kjøkken og bad.  

8. Hva er grunnen til at du valgte å bo i en slik hybel? 

• det er for å få mer privatliv, fordi jeg kom fra et kollektiv hvor vi var 6 stk så 

da var det 6 på et toalett og 6 på et kjøkken. så da var det godt å komme seg 

langt vekk fra det. fordi jeg er en person som liker å holde meg selv med godt 

selskap.  

9. Har du blitt kjent med noen fra studentboligen? 

• Nei. Jeg hører bare når naboen kommer og går.  

10. Hva synes du er den største utfordringen når det kommer til å snakke med nye 

mennesker og bli kjent? (oppfølgingsspørsmål) 

• Det er for å finne noe p gjøre eller å finne noe å snakke om. Hvis det er der 

med hyblene så har alle lukket dørene så er det ingen fellesareal å være i. Så 

det er bare det første steget å begynne å snakke for å se om om personen er en 

god match.  

A. Oppfølgingsspørsmål: du nevnte et fellesareal å være i, vil du si noe med om det og 

hvorfor du tenker det er viktig å ha? 

• Det blir for å gi nye folk mulighet til å bli kjent med noen utenom det 

studiet de går på eller aktivitetene de driver med, og det er mange som 

ikke har noe av det å drive med pluss at det er mye onlineskole nå som 

har bydd på ekstra utfordringer. jeg merker om ikke jeg hadde hatt 

kjæreste nå og jeg bodde alene så hadde jeg følt meg ensom og 

deprimert.  

B. Oppfølgingsspørsmål: Har du noen eksempler på hva som kunne vært en god 

løsning til dette? 
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• koselig café med brettspill, å ha kvelder hvor folk kom alene og ble satt 

sammen i en gruppe for å bli kjent med og snakke. det er vanskelig å 

komme inn i en cafe alene siden de fleste kommer i grupper, så kanskje 

det kan være en aktivitet at en kveld i uken for eksempel så kommer 

alle som er “alene” og møtes og spille. flere arrangementer som 

spillkveld, speeddating med venner, romantisk dating osv.  

11. Hvor ofte føler du for behovet for å interagere deg med andre i løpet av en uke? 

• Ca. hverdag. Før så klarte jeg meg selv alene, men så mer jeg har vært med 

folk nå så har jeg blitt mer avhengig av det. som nå så er det rart å ikke hadde 

hatt noen å dra hjem til, det syns jeg er rart å ikke ha noen å snakke med i løpet 

av en hel dag.  

12. Føler du det er lett å snakke med andre studenter som du ikke kjenner? 

• nei, det er ikke lett. Da må det være spesielle arrangementer eller noe, siden 

nordmenn er ofte for seg selv og ikke åpne for å snakke med nye mennesker.  

13. Føler du at å ha noen i studentboligen som du kan henge med og møte, vil bidra til at 

du får bedre trivsel og økt bokvalitet? 

• ja, kanskje. så lenge man har noen, det trenger ikke å være at man bor med de, 

men det hjelper selvfølgelig og hvis man bor nærme hverandre så er det lettere 

å komme til hverandre og studere sammen og/eller henge sammen, dra et sted 

osv.  

14. Er det noe mer du ønsker å legge til? 

• Nei, ikke som jeg kommer på nå.  

 

 

Intervju 2 
 

1. Er du mellom 19-25 år? 

• Ja.  

2. Hva er det du liker å gjøre på fritiden din som gir deg glede? 

• Trene, game og hekle 

3. Når du skal til et sted som ikke er for langt unna, pleier du å ta kollektiv transport eller 

gå? (F.eks skole, jobb, trening, til butikken, en venn osv)  

• Jeg pleier vanligvis å gå.  

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Fordi jeg liker å være ute i naturen og frisk luft, samtidig som jeg liker 

å bevege meg.  

4. Pleier du å gå på tur daglig? 

• Nei, eller sjeldent. Ikke uten hund. 

a. Hvor pleier du å gå på tur? (På fjellet, gå tur i åpen gate, i parken, i skogen osv..) 
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• Akerselva, det er en kombinasjon av park og åpen gate.  

5. I hvilke tilfeller er det du liker å være ute i naturen? (Gå tur, jogge, henge med venner, 

gå til/fra jobb/skole/trening osv) 

• Jeg liker å være ute i naturen når jeg går tur og henger med venner, spesielt 

henge i parken hvor det er fint og koselig!  

6. Hvordan føler du at å gå slike turer påvirker deg? (gjør deg glad, får ut tanker, at du 

har en tilknytning til naturen, liker omgivelsene og utsikt osv) 

• Jeg får mer energi, og blir glad. Så er det også fint å se rundt seg, og se 

på folk osv.  

7. Bor du i en studentbolig i Oslo? 

• Ja.  

8. Hvilken boligtype bor du i nå? 

• Studenthybel med eget bad og felles kjøkken. Delte kjøkken og stue med tre 

andre studenter.  

9. Hva er grunnen til at du valgte å bo i en slik hybel? 

• Det er billig. Det er veldig digg å ha eget bad, men samtidig kunne sosialisere 

seg i fellesområdet.  

10. Har du blitt kjent med noen fra studentboligen? 

• Nei. Ikke veldig.  

• Oppfølgingsspørsmål: Utdyp gjerne svaret.  

• Det er ofte utskifting av folk, mange er mye inne på rommet sitt men kanskje 

det viktigste er at fellesarealet ikke er bra nok til at man får lyst til å være der 

så mye.  

• Oppfølgingsspørsmål: Hva mener du kunne vært annerledes med fellesarealet? 

• større sofa og TV, større plass. Et ordentlig spisebord som fungerer og har god 

kvalitet, som ikke går i stykker. Mer lys, det er veldig mørkt der. At det blir 

mer hjemmekoselig generelt, ikke så sterilt.  

11. Hva synes du er den største utfordringen når det kommer til å snakke med nye 

mennesker og bli kjent? (oppfølgingsspørsmål) 

• Å gå videre fra “hva heter du, hva studerer du, hvor gammel er du” - aka bli-

kjent-fasen - til normale samtaler som inkluderer mye morsommere emner å 

snakke om og dypere spørsmål.  

12. Hvor ofte føler du for behovet for å fysisk interagere deg med andre i løpet av en uke? 

• Hver dag. Å være helt alene mer enn en hel dag er for mye, en dag hvor jeg 

kan være alene er greit, men ikke hver dag på rad. Da føler jeg at jeg blir gærn. 

13. Føler du det er lett å snakke med andre studenter som du ikke kjenner? 

• Ikke alltid det er lett.  

• Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor ikke?  

• Kommer an på situasjonen. Det å snakke med andre mennesker i seg selv er 

ikke vanskelig, men det er vanskelig å holde en gående samtale når studentene 

som går ut av rommene sine bare går ut for å lage et raskt måltid. Det var alltid 

at noen måtte ta ansvar for å samle gjengen og arrangere å se på film eller 

spille kort eller et eller annet.  

14. Føler du at å ha noen i studentboligen som du kan henge med og møte, vil bidra til at 

du får bedre trivsel og økt bokvalitet? 

• Ja.  

15. Er det noe mer du ønsker å legge til? 

• Nei.  
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Intervju 3 
 

1. Er du mellom 19-25 år? 

• Ja. 

2. Hva er det du liker å gjøre på fritiden din som gir deg glede? 

• Jeg liker å se på film eller serie, trene styrke, lage mat, henge med venner, 

hjelpe andre mennesker. 

3. Hva er det du liker å gjøre på fritiden som gir deg motivasjon i hverdagen?  

• Jeg liker å trene styrke, og det føler jeg gir meg motivasjon i hverdagen ved at 

jeg får en mestringsfølelse hver gang jeg oppnår mine små mål og ser 

resultater.  

4. Når du skal til et sted som ikke er for langt unna, pleier du å ta kollektiv transport eller 

gå? (F.eks skole, jobb, trening, til butikken, en venn osv)  

• Jeg pleier å gå til trening, da går jeg gjennom sofienbergparken for å komme 

meg til treningssenteret. Det tar 10 minutter å gå, så jeg ser ikke vitsen med å 

ta kollektiv transport som til tider vil ta lengre tid. Det samme gjelder 

matvarebutikker som er i nærheten. Mens til skolen er jeg nødt til å ta trikken 

da det er snakk om flere kilometer og lenger tid. Det samme gjelder når jeg 

skal på jobb eller til en venn.  

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Jeg velger å gå til trening da det er sunnere og tar kortest tid, samt at 

jeg bruker den gå-turen som oppvarming før økten.  

5. Pleier du å gå på tur daglig? 

• Jeg pleier å ha aktive rest-dager fra trening og de bruker jeg oftest til å gå på 

tur, som regel en times lang tur. Det skjer ikke daglig, men jeg pleier å gå 

kortere turer når jeg føler meg bekvem eller er stresset med eksamen og 

skolearbeid.  

a. Hvor pleier du å gå på tur? (På fjellet, gå tur i åpen gate, i parken, i skogen osv..) 

• Det blir som regel rundt i Sofienbergparken når det er snakk om kortere 

turer, ellers liker jeg jo naturen så hvis det er snakk om en lengre tur så 

prøver jeg å gå til et sted hvor det er fin natur og gå litt der før jeg tar 

veien videre hjem. Jeg tar som regel aldri den samme veien hjem, jeg 

pleier å finne en annen rute og noen ganger utforske nye steder.  
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6. I hvilke tilfeller er det du liker å være ute i naturen? (Gå tur, jogge, henge med venner, 

gå til/fra jobb/skole/trening osv) 

• Det blir som regel når jeg fyller mine rest dager med noe aktivitet annet enn 

styrketrening, da blir det en gåtur eller joggetur. Ellers pleier jeg og jentene å 

henge litt i parker, vi pleier å være mye på parken på Birkelunden som 

sommeren og Frognerparken.  

7. Hvordan føler du at å gå slike turer påvirker deg? (gjør deg glad, får ut tanker, at du 

har en tilknytning til naturen, liker omgivelsene og utsikt osv) 

• Slike turer føler jeg lindrer stress og gjør meg litt lettere. Det hender ofte at jeg 

får ut tanker og frustrasjon ved å gå på tur, som veldig ofte hjelper meg å 

kunne fokusere videre på en oppgave eller eksamen etter turen er ferdig. 

Hender ofte jeg har mange tanker og derfor vil den turen hjelpe meg å sortere 

tankene litt.  

8. Bor du i en studentbolig i Oslo? 

• Ja! 

9. Hvilken boligtype bor du i nå? 

• Jeg bor i en hybel med eget bad, og deler kjøkken med 2 andre.  

10. Hva er grunnen til at du valgte å bo i en slik hybel? 

• Det er mest økonomisk tenkt. Økonomien er ikke tilstrekkelig til å kunne ha 

eget kjøkken og bad. Også tenkte jeg det kan være hyggelig å bli kjent med 

noen fra studentboligen.  

11. Har du blitt kjent med noen fra studentboligen? 

• Ikke helt enda. Jeg har ikke fått sett de jeg deler kjøkken med så ofte da de ofte 

er bortreist, eller på jobb/skole.  

12. Hva synes du er den største utfordringen når det kommer til å snakke med nye 

mennesker og bli kjent? (oppfølgingsspørsmål) 

• Det er kanskje det faktum at vi har forskjellig timeplan og ellers ikke er flinke 

til å snakke sammen når vi først møtes på farta.  

13. Hvor ofte føler du for behovet for å interagere deg med andre i løpet av en uke? 

• Innimellom. Kanskje et par ganger her og der hvor jeg vil være sosial og finne 

på noe med venner.  

14. Føler du det er lett å snakke med andre studenter som du ikke kjenner? 



Høyskolen Kristiania  Kandidatnummer: 508  20.05.2022 

 52 

• Jeg personlig syns det går helt fint så lenge vi befinner oss i koselige 

omgivelser. Jeg blir stresset hvis det er en kort samtale hvor den ene parten må 

rekke noe eller ikke har tid til å snakke.  

15. Føler du at å ha noen i studentboligen som du kan henge med og møte, vil bidra til at 

du får bedre trivsel og økt bokvalitet? 

• Ja absolutt. Jeg vil gjerne bli kjent med flere også! Det hadde vært koselig å ha 

noen fra studentboligen jeg kan bli kjent med og henge med.  

16. Er det noe mer du ønsker å legge til? 

• Nei, ikke som jeg kommer på. 

 

 

 

8.5 Spørreundersøkelse  
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Utdyp gjerne svaret ditt  

Trives helt greit med å bo alene  

Det er greit å dele kjøkken med noen, men kan til tider by på noen utfordringer med å finne 

ut av hvem som skal vaske osv. Heller ikke alltid folk i kollektivet rydder etter seg 

Det er helt greit å dele bad med andre. Men man foretrekker at det alltid er rent der. 

Jeg trives med å dele kjøkken. Men irriterende å rydde etter andre. 

 

 

Hvis ja, hvilken studentbolig/boligtype hadde du søkt på? 

Eget bad med delt kjøkken og stue. 

Hadde hybel med eget bad og dele kjøkken med andre! Ville søkt det samme, er koselig å 

ha noen å snakke med. 

Jeg ville heller etter denne erfaringen her søkt med eget kjøkken og bad. 

Hadde foreslått å bo med eget kjøkken og bad. 

Ikke det faktum at jeg skal bytte sted, men heller søkt på å en hybel med eget kjøkken og 

bad. 

Dublett 

Sio 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor/hvorfor ikke? Utdyp gjerne svaret ditt  

Slitsomt å dele bad. 

Jeg trives med å bo alene og på Grünerløkka. 

Mister en god del av det private man trenger i hverdagen, hvertfall etter mine behov.  

Fin opplevelse, bodde på Rodeløkka da! Ble ikke kjent med naboene da, det skulle jeg 

ønske. 
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For å få det så ryddig og pent som jeg vil ha det, og være uavhengig av at andre må rydde 

etter seg. 

Først så syntes jeg det var greit å dele bad med andre, jeg har opplevd verre ting for å si det 

sånn (før jeg søkte), men så oppdaget jeg etterhvert at det gikk utenfor min komfortsone og 

jeg kunne ikke dra på do fordi det ikke alltid var like rent og ikke alltid folk var renslige 

med å f.eks bruke kosten på toalettskåla eller tørke vekk tannkrem fra speil og andre 

overflater. 

Fordi jeg er opptatt av hygiene og derfor synes jeg det er bedre at jeg har mine egne 

fasiliteter og at jeg ikke deler noe med noen. 

Trives godt der jeg bor, både med folkene, beliggenhet og studentboligen. 

Hadde kun søkt om det var nødvendig av praktiske eller økonomiske grunner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor/hvorfor ikke? Utdyp gjerne svaret ditt.  

Dårlige fellesarealer som gjør det vanskelig å være der mye.  

Jeg har ingen sted å møte dem på annet enn når man går forbi hverandre i gangene. 

Liker å møte nye folk. Ja, de jeg delte med. 

De er som regel kun på rommene sine. Men har hilst litt her og der og de virker hyggelige. 

Men vil ikke si at vi har blitt kjent. 
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Jeg har blitt kjent med de. Men vi snakker ikke sammen når vi ser hverandre, det er mer det 

at vi sier hei og går forbi hverandre. 

Delvis. Kun hei/hade. Ikke mye prat, de fleste har på ørepropper og musikk i øret så det er 

ikke alltid like lett å starte en samtale eller snakke med vedkommende. 

Vi har mye til felles og kommer derfor godt overens. 

Naboene som jeg deler gang med. Har møttes ved brannalarm og holdt kontakten i ettertid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrunn gjerne svaret ditt.  

Vil gjerne bli kjent med flere.  

Hvem som skal vaske og om noe har blitt satt igjen som skaper rot i kollektivet. 

Særlig under pandemi og stengte campus. 

Hadde jo vært greit å bli kjent med noen fra studentboligen som man eventuelt kan finne på 

noe med på fritiden. 

Jeg liker å være med andre mennesker og finne på ting så det hadde vært koselig. 

Jeg vil jo gjerne ha noen å snakke med, jeg har flyttet fra et lite tettsted i Bergen hvor 

nesten alle kjente alle. Og her kjenner jeg ikke mange. 

Kan være i forhold til vasking, rydding osv. 
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Hvilke tiltak mener du kunne vært inkludert i studentboligen for å binde studentene sammen 

og motvirke ensomhet? Utdyp gjerne svaret. 
TV og stue. 

Fellesareal, billig café eller bar? 

En form for test som kunne satt mennesker med en typ form for samme tankegang om 

hvordan ting skal gå rundt. 

Flere arrangementer på/ for huset! Vi hadde kun takterasse som folk brukte til vorsj osv. 

med allerede etablerte vennegjenger fra andre hus, hadde vært fint med fellesrom! 

Mer fellesskap kanskje? Savner fellesarealer i bygget. Jeg vet det er en takterrasse på 

toppen, men den brukes nesten ikke av folk. 

Kanskje en stue i kollektivet vårt. Eller et fellesareal for alle i boligen. Hadde vært fint med 

en bar. 

Kanskje ha noen arrengementer eller fest? Et fellesareal, kanskje takterasse å bruke om 

sommeren. 

I vår studentbolig er vi gode på å samles på fellesområdet og sitter sammen der å snakke 

eller finner på ting sammen, dette binder oss sammen på en god måte. 

Godt og pent uteområde. 

Felles rom som kan reserveres, mer sosiale tiltak som fører oss sammen. 

 
Hvilke alternative aktiviteter savner du å ha i studentboligen din? 
Felles areal og det som er nevnt over. 

Felles interesser 

Usikker 

Fellesareal hadde vært fint. Også kanskje en café? Er ikke alltid man rekker å måtte dra 

ekstra 200 meter for å handle i butikken når man er på farta. 

En studentvennlig bar. 

Fester, jentekveld og guttekveld for eksempel, temadager, å feire sammen når det er noe 

spesielt som st. olav eller jul, nyttår osv. 

Egentlig ingen 
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Utdyp gjerne svaret ditt.  

Det er helt greit. Men det mangler fellesområder. 

Blir for mye tilfeldig som gjør at man aldri føler seg helt hjemme i eget hjem. 

Fint bygg med fin fasade. Men mangler fellesskap og interaksjon. 

Kunne gjerne vært mer hygienisk og koseligere i gangene. Det ligger alltid støv på gulvet. 

Mangler det jeg nevnte i forrige svar. 

Har det vi trenger, har godt samhold vi som bor der, så føler ikke noe mangler pr nå. 

Fornøyd med vekter og vaktmestertjeneste, samt lesesal tilgjengelig på området, samt 

matbutikk på området. 
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Hvorfor/hvorfor ikke? Utdyp gjerne svaret ditt.  

Kjedelig å være alene.  

Kjipt alene.  

Jeg definerer meg selv som en sosial person, så det å henge med andre er noe jeg trives stort 

sett med. 

Definitivt. 

Det vil jo gjøre meg tryggere + å ha noen å snakke med er jo alltid en god positiv og 

koselig ting, spesielt hvis det er en person man kommer godt overens med og bygge en nær 

relasjon til. 

Jeg opplever å ha gode venner i min studentbolig, det bidrar til at jeg trives enda bedre 

Spørs om man kommer godt overens eller ikke, men om man gjør det tror jeg det hadde 

vært et godt tiltak. Mulig jeg hadde meldt meg til det. 
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Hva må til for at du trives bedre på studentboligen du bor i? Utdyp gjerne svaret ditt. (Åpent 

spørsmål) 
Bedre inneklima. 

mer støydemping. 

Likesinnede mennesker fungerer ofte best sammen i forstand for at man kan gjøre ting 

sammen i hverdagen fra å lage/dele mat. Til at man ser frem til å være med vedkommende i 

helgene. 

Henge med andre, bedre fasiliteter, kunne ønske aktørene i studentboligen tok mer tak i 

problemer som oppstår i det tekniske osv i hybelen. 

Kanskje eget rom med kjøkken og bad, til en billigere leiepris. Mer aktiviteter. Mer 

vinduer. Bedre lys. Bedre fasiliteter. 

Flere fellesarealer og arrengementer. 

Jeg trives allerede svært godt, så føler ikke at noe annet burde gjøres. 

Gode uteområder, god utebelysning. 
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Begrunn svaret ditt.  

Fargene er grå og kjedelig, og gulvet minner meg om et fengsel. 

Kan ofte være ekstremt trangt og føler seg nesten kvelt av den lille plassen man har på eget 

rom. Og stue er ofte veldig nedprioritert av utleier for å heller skape flere rom for å tjene på 

Fargene er hvite og kjedelige. Kunne gjerne vært mer farger synes jeg! Og størrelsen er helt 

grei, men jeg kunne hatt behov for større. 

Liker ikke fargene her. Bare hvitt og kjedelig. 

Hvitt og kjedelig. Størrelsen derimot er helt grei, jeg trenger ikke mye plass. Men under 

corona-tiden ble det veldig trangt, eller det føltes trangt og ensomt når man ikke kan bevege 

seg mye på rommet og kjøkkenet skulle være noe kun en person kunne være på om gangen 

for å ikke risikere å bli smittet. 

Fornøyd med hvor mye plass jeg har. 

20 kvm, og har plass til alt jeg trenger. 

 

 

Hvilke endringer ville du foreslått for å ha det mer hjemmekoselig? Utdyp gjerne svaret, og 

kom med gode forslag til hvordan DU hadde likt og bodd og hvilke estetiske endringer du 

ville hatt i hybelen din! 

Større fellesareal. 

Moderne. Skandinavisk, klassisk stil. Kanskje mer moderne farger på vegger så jeg kan 

dekorere rommet mitt slik jeg ønsker basert på en fin farge kollasj. 

Jeg var egentlig ganske fornøyd! Rommet var nyoppusset i 2014 (bodde der fra 19-21), så 

vegger og gulv var lyse! Blankt lerret og lister til å henge opp ting på 

Mer farger på vegger og gulv, og overflater på kjøkken og bad, kanskje ikke ha 

dusjgardiner da det er irriterende og ufunksjonelt. 

Mer farger, fellesarealer, studentbar, bedre lys. 

Er generelt veldig fornøyd, så kommer ikke på noen endringer som burde gjøres 

Jeg er glad i å ha farger på veggene. Skulle ønske det var lov å lage hull på veggen for å 

henge bilder, det er veldig kjipt at det ikke er det. Men det er greit med lerrettet så langt. 

Er generelt veldig fornøyd, så kommer ikke på noen endringer som burde gjøres. 

Tregulv eller linoleum som ligner på tre, store vinduer med godt lys, fint bad og enkle 

fargedesign som gjør det lett å gjøre til sitt eget! 

Mer farger, mulighet for å henge opp bilder. 
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Utdyp gjerne svaret ditt.  

Gode miljø, men jeg kjenner ingen. 

Temperaturen var helt ute. 

Blir litt tett luft. 

helt greit med luft. men kan fort bli kaldt om nettene og i vinterstid. 

Lite luft å komme inn. Også litt tett luft. 

Godt innemiljø og luft! 
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Utdyp gjerne svaret ditt.  

Svakt, men behagelig. 

Det er kun en taklampe med svakt lys. Det er koselig, men jeg vil heller ha spotter eller 

annet for å kunne ha litt sterkere lys når jeg for eksempel leser til eksamen og diverse. 

Det er bare en taklampe. 

En kjedelig taklampe med et kjedelig lys. Jeg bruker nesten aldri den lampen, jeg bruker 

som regel kun mine egne lamper som gir mer dempet lys og dermed koseligere stemning. 

Har nok lys på alle arealer. 

Kan dimme lysene og har gode vindusflater som slipper inn godt naturlig lys. 

Kunne vært mer lys. 

Belysningen er ikke stort å klage over ettersom det er store vinduer, eneste som trekker ned 

er at det er første etasje som gjør at man får minimalt dagslys pga store bygninger som 

naboer. 

 

 

8.6 Universell utforing 
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