
RESTORATIV 
ARBETSPLATS

Utveckling av verktyg för att säkerställa grönytornas potential som 
hälsofrämjande resurs på arbetsplatsen 



Dagordning 20-07-08
• Information
• Vi fortsätter parternas presentationer 

av projekt
• Kristina
• Anneli
• Jerker?

• Runda: Steg 2 / steg 3
• Kommande möten:

• 12 augusti klockan 9.30-12.00
• 2 september klockan 13.00-15.30 

(obs avvikande tid)



Tidplan steg 2 / steg 3
• 21/8 Återkoppling från varje part till Anna och Erik, 

avseende innehåll, upplägg och ekonomi för steg 3
• 4/9 Återkoppling till parterna från Anna och Erik 

avseende innehåll, upplägg och ekonomi för steg 3
• 25/9 Slutrapportering från varje part till Anna och Erik 

för de arbeten ni utfört i steg 2, inklusive preliminär 
ekonomisk slutrapportering

• 30/9 Slutlig budget samt innehåll och upplägg för ert 
arbete i steg 3

• 1/10 Sista dagen att skicka in ansökan till steg 3.
• 9/10 Ekonomisk slutrapportering från varje part till Anna 

och Erik för arbete i steg 2

Januari 2021: Besked från Vinnova
Mars 2021-Februari 2023: Steg 3 av projektet!



Artiklar i Svenska Dagbladet 6 och 7 Juli



Som svar på coronakrisen har studenter i 
landskapsarkitektur vid SLU byggt en temporär 
utomhusarbetsplats vid Fyrisån i södra Uppsala.



Den hälsosamma staden
Tisdag 8 september 2020 
– digital konferens
En digital konferens med temat Den 
hälsosamma staden, som Tankesmedjan  
Movium vid SLU arrangerar tillsammans 
med det Vinnovafinansierade projektet  
Restorativa arbetsplatser. 



Sinnesträdgård
Gröna miljöer för ökad livskvalitet hos barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättningar

Kristina Orban, PhD, leg. arbetsterapeut
Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten, Lunds universitet



Annetorpsparken i Lund
• Barn- och Ungdomshabilitering
• Barn- och Ungdomspsykiatri
• Barnhjälpmedelscentral
• Vuxenhabilitering
• Erbjuder råd och stöd, behandling och hjälpmedel till barn, unga och vuxna 

med någon form av funktionsnedsättning
• I området finns flera byggnader med undersöknings- och träningsrum, 

träningskök, träningsbassäng, gympasal och två Snoezelenrum
• I parken finns stora gräsmattor, höga träd, asfalterade gångar och en lekplats 

som är tillgänglighetsanpassad



Getingevägen, Baravägen, Sofiavägen, Lund



Allmänning & öppenhet

Kultur & historia



Lustgård



Rofylldhet Centrumkänsla



Vildhet & natur



Rymdkänsla
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Avstressande miljöer på campus
Kampanj
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Målgrupper
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Primära

Studenter och medarbetare 
vid Stockholms universitet

Sekundära

Besökare, allmänheten, 
andra aktörer på campus 

och Akademiska Hus
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Kommunikationsstrategi
• Digital kampanj under tidsbestämd period.
• Rabattpratare på campus för fynd, åtgärder och karaktärerna vi har 

valt att använda i kampanjen.
• Illustrerad karta av campus för print- och/eller digitalt bruk.

Kommunikationsmål
Att sprida kunskap om Frescatis gröna miljöer och dess olika innehåll, dela 
info om projektet Restorativa arbetsplatser, uppmuntra till utevistelse och 
informera om betydelsen av gröna miljöer för människans välbefinnande.

Tre perspektiv
• Arbetsmiljö och hälsa
• Fynd och planerade aktiviteter
• Projekt "Restorativa arbetsplatser"



Kanaler

• Stockholms universitets sociala kanaler och webb samt Universitetsnytt?, 
Miljöbrevet, Medarbetarwebben

• Akademiska Hus sociala kanaler, webb och nyhetsbrev, appen Mitt Campus, AHA digitalt 
magasin

• Utspridda rabattpratare på campus

• Skyltar vid utegymmet
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Kampanjperiod

Start: tredje veckan i september - pågår under en två-veckorsperiod. 14-25 september.



Innehåll kampanj
• Folder, digital och printad version

• Affischer till campusmiljön

• Content till olika digitala kanaler – artikel om Cecilia Stenfors forskning och projektet 
Restorativa miljöer samt poster till sociala medier.

Förutsättningar

Allt material produceras på svenska och engelska.
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Illustrationer till kartan

Illustrationerna är skapade av 
Hanna Olsson, illustratör.



Framsida!

Om projektet: länka till Vinnova-projektet?

Se folder – delas separate

Här finns lite information: 
https://www.movium.slu.se/hem
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Folder

https://www.movium.slu.se/hem


Affischer med olika innehåll placeras ut I 
campusmiljöerna.

Klart sommaren 2021.
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Affischer



Klart augusti 2020

Ändra tempus
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Exempel affischer
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Exempel affischer
Är det rätt äppelsorter?

QR-koden länkas till infosida där kartan ligger. 
Direktadress till kartan.



• Vilken är din favoritplats på campus?
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Exempel affischer
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Fem affischer om karaktärerna!



Fil. dr. i psykologi och forskare vid psykologiska
institutionen vid Stockholms universitet, där hon 
leder forskningsprojekt om miljöfaktorers (inklusive
naturmiljöers) betydelse för mental och kognitiv
hälsa.

Kanaler: SoMe, AHA, SU-webben
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Artikel om Cecilia Stenfors 
forskning



1

Biologisk mångfald
Uppsala
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