VAD GÖR, TÄNKER OCH KÄNNER VÅRA MÅLGRUPPER?

MÅLGRUPP: VERKSAMHETSSTÖD

Ekonom,
Crille, 52

Kommer cyklandes till
jobbet och laddar sin
e-cykel i ett
cykelgarage

Kollar på
cykeln behöver han
fixa ngt?

Kommer ut i friska
luften, tar sig genom
parken och hälsar på
kollegor, unga och
gamla på vägen.

Laddar
Plockar ett
cykeln med
äpple och
fyller på
el fr
vindkraftverk vattenflaskan

Imponerad av
sin
arbetsplats
och
forskningen!

Ska
uppmuntra
sina barn att
studera här

Han väljer en ledig
arbetsyta där han
behöver jobba enskilt
och förbereda sig för
ett möte

När han kommer in ser
han på en stor skärm
vad som händer både
på campus och hela
SLU (Flygplatsskylt)

Lämnar
hunden på
hunddagiset
som drivs av
inkubator

Checkar in via en tag
så att kollegorna vet
att han är på plats.
Han väljer utifrån färg
om han behöver
jobba ostört eller ej

Han testar att
jobba från ny
plats på
campus

Nöjd över att
hunden blir
stimulerad och
att få bidra till
forskningen

Funderar över
dagens
arbetsuppgifter

Han tar en förmiddagsfika i
vinterträdgården med
uteplats. Ett runt rum som
är samlingsplats för hela
verksamheten

På skärmen läser
han en nyhet han
ska ta med under
dagen. Tex
lunchseminarium

Kommer på att
han ska boka tid
med 2 kollegor
som han gör via
skärmen

Han har telefonmöte
som han tar i ett mindre
ljudisolerat rum där
skärm finns. Inga
hörlurar krävs

Går till
kaffestationerna i
vinterträdgården.
Inga plastkapsar
eller pulvermjölk!
Allt är lokalt

Loggar in,
planerar sin
dag

Vilka sköna
stolar och
bord. Bra för
ergonomin

Tar en god liten
ostbit fr
återuppväckta
Alnarpsmejeriet

Blir sugen
på kaffe

Äter lunch där han
kan välja råvaror som
är producerade på
campus

Han går och hämtar sin
hund för att ta en skön
promenad i den friska
luften där han möter
kollegor som han hejar på

Äter
tillsammans
med
kollegor

Njuter av
omgivningarna

Vad roligt att
de öppnat
upp igen!

Jobbar i sitt utekontor
hela eftermiddagen
och finns tillgänglig för
kollegor och frågor

Pratar om sådant de
sett på skärmen.
Omvärld, nya
verktyg för att
underlätta för
forskare och lärare

Inser att han ska
stänga av elen
när han cyklar
hem. Behöver
bränna osten

Han tar en fikapaus
på Oscars kafé och
köper lite örter

Tar med de
kollegor som
är lediga till
Oscars café

Jobbar i
gemensamt
planeringsverktyg

Skönt att det är
så ergonomiskt
och att alla
sköter sig så bra

Han hämtar upp
hunden innan han
checkar in på
hundvänligt rum på
campus

Middag på hotellet
och dricker cider och
kvällspromenad med
hunden

Under
promenaden tittar
på
landskapslabbet
och havet

Så smidigt att
kunna
planera och
lätt att
samarbeta

Han har fått
mkt gjort och
fick bra
arbetsytor
inne och ute

Kan vi stötta?
Vad kan vi
hjälpa till
med?

Roligt att
möta så
många och
bygga
nätverk

Vilka roliga
kollegor jag
har!

Planerar inför
helgen och
återhämtar
sig

Glad att wifi
funkar så
bra!

Han vet att
han behöver
ha lite luckor i
kalendern

Laddad för
en ny dag

Tacksamhet att
kombinera
arbete, privatliv
på hälsosamt
sätt

Tacksam och
glad för att få
ha med sig
hunden

Bekvämt
och allt går
lätt och
smidigt

Lugn över
dagen som
ska komma

Känner sig
pigg i
kroppen

Släpper ut
hunden så han
kan springa fritt.
Möter andra
hundägande
kollegor

Klickar på tags
för att få upp
information om
bakgrund på
växterna

Ska han åka
på
europeiskt
utbyte?

Avslappnad

Avslappnad
och nöjd
efter en
härlig dag

Glad

Drömmer
och känns
spännande!

MÅLGRUPP: BESÖKARE
Heinz, politiker och
Helga, kärnfysiker
från Achen.
Passerar med sin
familj och vill
inspirera barnen
grönt

AUG 2026 Tar tåget
och kliver av på
Alnarp stn för en
paus på väg norrut

Söker sig
mot kärnan

Enkelt att
hitta sin väg

Nyfikenhet

Upplever lugn
grönskande miljö med
fågelkvitter, kontrast till
resten av resan

Helga stöter på
forskare, råkar
samspråka, blir
inbjuden att se
myggorna/Max Plank

Äter på det kända
kaféet, hört i foodiesgrupp på Clubhouse

Går mot
kaféet

Ser Max
Plank, frågar
forskare vad
det är

Wow! Grönt,
skönt, härlig
oas!

På mitt uni
rusar alla
förbi, här är
de öppna

Vi kan cykla
ner till havet
sen med en
kaffekorg

Skönt de
har rätt tänk
med maten

Lättnad mat vi kan
äta

Förväntan

Barnen går guidad tur
med studenter, anpassad
för deras upplevelse utomhus-pedagogik,
permakultur

Heinz tar hänförd
promenad: ser
morgondagens
boende

Följer med
forskaren
och kikar in
utifrån

Ser ett
Zlatans
bröllop som
samlar alla

Här händer
allt! Även
det
oväntade

Imponerad

Överraskad

Herman råkar sno en
pepparrot från
studenternas egna
kolonilotter

Studentfest rycker ut och
hjälper när
hunden
skadar sig

Vetrinärstudent från
Ulltuna fixar
hunden
online

En glad
student ger
barnet morot
istället

Här vill vi
vara

"Smutsiga
barn är
lyckliga
barn"

Vi kan köpa
nya ekokläder i
butiken här

Aha! Ser hur
det hänger
ihop

Lust, glädje,
lärande

Glädje och
hopp

Stannar för att se
bildspelet om historiska
platser som projiceras
på väggen kvällstid

Bestämmer sig
för att stanna
hela dagen och
kvällen, vill
uppleva mer!

Till och med
barn är
välkomna
här!

Välkomnande,
öppet

Går in i affären med
gröna hållbara varor,
närodlade

Tittar på Robotfarming, testbädden,
med virtuell teknik

Våra barn
borde
studera här

Tänk om vi
skulle jobba här
- då skulle vi får
ihop våra tankar
om grönt liv

Charmade
av platsen

Här kan vi
bo och
jobba, få
ihop det

Lägger ut
foton på FB,
skickar sms
till forskarkompis

Köper maten till
sommarstugan
här

Ser
kopplingen
mellan
biologi, natur
och teknik

missar tåget
tar
självkörande /
bor kvar!

tecknar sig
för en av
bostäderna i
Alnarp

Tar med sig tips
och kunskap om
råvarnas kvalitet,
förvaring,
användning

Ser
människor
grilla och
äta ihop

Bestämmer
sig för att bo
här, skippa
Achen och
Östersund

Det här är mat
för oss, vi vet
var den kommer
från och mår bra
av den

Oh här kan
man brygga
sitt eget öl!

Här pågår
ett annat liv,
kan vi få
det?

Här får vi
ihop
livskvaliten

Överraskad

Inspirerad av
mästerkockinspelningen
med veg-tema

Här har vi
hittat rätt

Nystart!

MÅLGRUPP: LÄRARE

Läraren i
designteori,
Kim 50 år

Kim observerar
verksamheterna som
har etablerat sig runt
perrongen

Tar tåget från sin
bostad i Malmö, kliver
av på perrongen i
Alnarp

ser kollegor
som tar en
kaffe på fiket

observerar alla
verksamheter
som vuxit upp
runt
stationsområdet

oj! Har ni tid
att fika,
lyllos er!

just jäklar!
Jag skulle ju
skicka den
där artikeln till
kollegan

Jag går och
hälsar på
dem

här är det
fräscht

glädje

trivsel

Gör sina
kollegor
sällskap

Det digitala labbet gör att vi kan
se olika miljöer och designer "på
plats". Trädgårdslabbet och
landskapslabbet har fått
utbildnignslokaler i närheten som
möjliggör snabba anpassningar
utifrån väder

En varm, vacker eftermiddag
utbildar utomhus. Ritade
bilder, projiceras i den
fysiska miljön med stöd av
teknik (AR)

Handhar
tekniken
korrekt och
självsäkert

Vad bra det
blir när
tekniken
fungerar

Ger bra
kommentarer
utifrån hur
designen
fungerar i miljön

Vad duktig
jag är på
detta

Har aktiverat
studenterna
praktiskt

ah! Detta kan
jag använda i
examinationen!

Kim leder en kurs ihop med
en kollega på ett annat
campus och bokar en studio
som är skapad för
distansunderundervisning

blandar teori och
praktik med korta
omställningstider

Vad skönt
att jag har
sparat tid!

Kim planerar en lektion som
kommer innebära studenter
som är både på plats och
deltar digitalt. Några
studenter deltar från sina
universitet i andra länder.

kommunicerar
och interagerar

Vilken bra
lektion det
blev!

Kim förundras över att
lektionssalarna ser
väldigt annorlunda ut nu
än tidigare, med många
kameror och skärmar
som underlättar
deltagande på distans

aktivera
studenter

vad jobbigt det
kan bli om
tekniken inte
fungerar, hur
gör jag då?

nu tar vi en
paus och vilar
lite med
studenterna

använder
cykel-appen
för att få loss
sin cykel

vad skönt det
var att cykla
och att jag
slipper
parkera

så här ska jag
göra för att detta
skall fungera i
det digitala
formatet

Kim är hungrig och har glömt
sin matlåda, men det gör
ingenting för det finns
många bra alternativ som
serverar lunch på campus i
närheten av tågstationen.

Kim ska vidare till Lund efter
jobbet och tar en av lånecyklarna
till Burlövs station. Nästa gång när
det regnar tar hon skjuts med sin
kollegas elbil som har fått ladda
under dagen med grön el.

känner dofter
och hör
avslappnande
ljud

borde jag
besöka
utegymmet?

kollar mailen
på mobilen

jag behövde
verkligen den
här pausen

Just idag vill dock Kim
ha stillhet och tar med
sig maten till en av de
avskilda platserna på
campus där hen enkelt
kan hitta en mysig plats
att få vara ifred en
stund.

huvudet är
tomt

Det vore inte
dumt med en
bilpool också

taggad,
energisk

Stolthet

inspiration

trött

oro

tillförsikt

glädje

MÅLGRUPP: STUDENT

Nils 23 år,
Hortonomstudent

Kliver av tåget eller
självstyrande miljöbil.
Torgliknande miljö

Går av tåget
vid det i
grönska
inbäddade
tågstoppet

Föreläsning i kreativ
utomhusmiljö wifipaviljong

Morgonfika på väg till
föreläsning

Går till den
hållbara
fikaboden vid
tågstoppet

Lunch utomhus:
picnic-korg från den
hållbara
restaurangen

Går förbi den nya
byggnaden på väg
till
föreläsningsplatsen

Checkar in kopplar upp

Fysisk aktivitet - t ex
löprunda eller padel

Hämtar sin korg
och går ut i
parken eller
lämpligt
"spaningsplats"

Passerar
tomatodlingarna
på väg till
föreläsningen

Viken
fantastiskt
grön plats vi
har

Dom har
verkligen
känsla för vad
vi studenter vill
ha.

Om fem år
kan jag också
jag också på
insidan

Vilken
fantasktisk
studiemiljö

Vad enkelt
det är att
träffa folk "alla är ju här"

"Rofylld"

Stolt

Förväntan

Priviligerad

Välbefinnande

Kurs med internationell
medverkan i futuristisk/
virtuell miljö

Kvällsaktivitet pubhäng på campus

Byter om och
tar en
löprunda och
ett varv på
utgymmet

Går in i ett
supermodernt
interaktivitetsrum

Hämtar
paket på
vägen

Skönt att allt
finns samlat
nära.

Det känns
nästan som
vi träffas
fysiskt

Bekvämt att
fixa på vägen
- då tjänar jag
tid

Nöjd

Delaktighet

Effektiv

Går till den
väl tilltagna
puben

MÅLGRUPP: FORSKARE

Kim, 38 år, från
Sydafrika,
postdok,
stadsodling

Tar tåget till Alnarp
(från Kävlinge), jobbar
på tåget

Plockar upp en macka
och en ekokaffe i fiket
och följer skyltarnaa
som pekar mot xx.

Mycket människor som
kliver av tåget, kliver
rätt in i en testodling
som tydligt tillhör SLU

mycket att
titta på, det
pågår
aktiviteter
överallt

det blommar i
parken, hela tiden
nya blommor som
avlöser varandra,
dofter och
fågelkvitter

Ingången är gemensam
för flera olika
institutioner där Kim
hinner träffa en student
och en kollega

Stannar och
kollar på en
skärm som
beskriver ett
nytt rön

besöker den
integrerade
miljön av
bibliotek,
utställning, café

Hmm, det
där går att
knyta an till
mitt område

inspiration

handleder
doktoranden
(lyssnar, frågar,
försöker ge hopp
och tona ner oron
för att det ska bli fel

samhörighet i
de delade
miljöerna

så bra att vi är
blandade, när
det är relvant
vs, forskare
studenter,
besökare etc

Kolla, där är ju x
från företaget y
som vi
samarbetar
med

glädje och
lättnad

stolthet, att
jag får vara
här, vilket
privilegium

Kim behöver avskildhet (vad behövs då?)
för att läsa igenom ett manus som hen
har fått tillbaka från en tidskrift.
Fönsterna är smarta så det inte blir för
varmt Alternativt en utomhusplats som
fungerar för datorarbete, (solskydd). Jag
behöver vara kreativ jag går till sinnenas
trädgård

Möte med doktorand, lite klurigt, vi sätter
oss i rummet som ligger lite avsides,så att
vi får lugn och ro och båda känner sig
trygga. justerbart ljus, ljuddämpad,
tillgång till en digital grejs (VR)som hjälper
oss att visualisera vår fråga samtidigt som
vi kopplar upp oss mot handledaren (som
avatar) i Pretoria

läser manus,
pausar
genom att
titta ut över
parken,

promenerar

tittar på en
stadsodling i
Pretoria med
hjälp av en
drönare

allt Kim ser leder till
tankar och
kreativitet, under
promenaden från
tåget faller plötsligt
lösningar på plats,

Kim känner lite oro
kring progessen och
doktoranden känner
sig otillräcklig men
känner sig trygga att
berätta om det

kärlek, alla
dras till
Alnarp,

trygghet att
benämna det
som känns
(oro och
otillräcklighet)

miljön gör
mig lugn

Institutionsmöte, träffa
kollegor och få information
om sånt som händer just nu,
utlysningar, calls for papers.
Vad finns i det här rummet?
Hur ser det ut?

dejt i en berså
bakom slottet
(finns många
bersåer

fikar, firar, tittar ut genom de
stora fönstren, vi möblerar
lätt om flera gånger,
eftersom det är vår och
varmt öppnar vi upp
väggen mot ute, Sedan ska
vi koppla upp oss och
behöver mörkt. Vi samlas
runt den stora paddan

vi får veta om den
nya tekniken som
tillkommit och alla
har tillgång via det
smarta
bokningssystemet,

drönarvyn
piggar upp
och ger
hopp

wow vilken
häftig teknik det
här ska jag visa
upp för
kollegorna i
Pretoria

jag kan ju även
kontakta Lomma
kommun och
teknikföretaget i
Malmö, och söka
pengar för samarbete
kring hållbar
stadsodling

Det är
toppen att
rummet är
så flexibelt

hopp

Kim känner
att det här är
min plats
just nu

kollar på planen för
doktorandens kommande
försök, doktoranden är rätt
för atrt göra fel och behöver
hjälp att motivera sig, när
de kör fast är det lätt att få
fatt i en god kopp kaffe och
gofika (robotservice)

bra att vi har ett
helhetsperspektiv
på vår infrastruktur,
gemensamt

känner mig rik
med all tillgång
teknik , sharing
is caring

enkelhet

MÅLGRUPP: SAMVERKANSPARTNER

Kurt, 55.
Hushållningssällskapet

Kurt anländer med
tåg. Välkomnas av
digitala skärmar på
perrongen

Orienterar sig
och tycker
det är
spännande

välkommen,
trygg och
tänker att allt
verkar nytt
och framåt

Kommer till Alnarp för
medverka i ett
styrgruppsmöte och är
med för fösta gången
på plats.

Tidigt på plats och tar
en runda genom
parken

En glaspaviljong
där han fikar med
Ingrid som mötte
upp med Kurt. Han
visas runt i
Biotronen med VR
teknik.

Stöter på personal från
lunchrestaurangen som
berättar om
säsongsodlingen och
menyn med
Alnarpsproducerade
råvaror. Finns även fisk
från egen odling

Det verkar
smart och
kunnigt.

Vill återvända
med familjen för
att spendera mer
tid här och vill
visa upp platsen.

Förvånad, ser
odlingar, är
nyfiken på vad
som finns och
händer

Känner sig
som i
framtiden

Kommer till
mötesplatsen

Kurt visar även en
presentation från
sin mobil som
kopplas upp
seemless på en
stor skärm.

Här kan man sitta
enskilt eller i större
avdelning. Vill man
vara ostörda så kan
glasen styras för att
sitta ostört från de
utanför

Går mot lunchen

Maten är klar och de
kan välja att äta på
plats eller grab & go
för att sitta i parken.
Han stöter på flera
andra bekanta
ansikten och
småpratar lite.

Möte i styrgruppen

Det är fräscha
lokaler med
många
mötesrum.
Platsen skapar
inspiration.

En bra plats
för
inspiration.

Inget strul med
teknik eller
lösenord. Enkel
access.

Bekväm och
avslappnad.

Kurt är
lättad

På väg till tåget
stannar han till på
Green inonvation
park

Hyr ett
kontorsrum
för en
månad.

På perrongen
upptäcker Kurt att tåget
gick enligt tidtabell så
han har just missat
tåget.

Väljer att gå tillbaka
för en AW på lokalt
fik med en Alnarps
IPA och lokalt
producerad chips (
linschips tydligen )

På platsen finns en hög
utsiktsplats typ Camp
Adventure på själland,
där man kan få en bra
överblick över Alnarp
och se över till
Danmark och till
Malmö.

Här finns även
orienteringskartor
över Alnarp för att
ta del av plasten
Alnarp och dess
olika delar med
Magnolior etc..

