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Gröna virtuella miljöer och stress
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Lunds uni-
versitet har inlett ett samarbete i form av ett pilotprojekt som 
syftar till att undersöka om och hur gröna virtuella miljöer kan 
ha effekt på en persons stressnivå och välbefinnande. 

Upprinnelsen till projektet är de studier som genomfört av 
bland annat Patriks Grahns forskargrupp på SLU i Alnarp som 
visat på naturens positiva effekt på en persons stressnivå. Dessa 
positiva effekter har setts vid exponering av såväl naturbilder 
som naturljud och därför kommer även ljudets roll i den gröna 
virtuella miljön att utforskas.

 
- Jag har försökt skapa ett extremt användarvänligt verktyg 
som även de som inte har så mycket teknikvana kan an-
vända. Målet är ju att de som har kunskap om arbetsplatsen 
och dess utformning ska kunna planera och analysera, säger 
Rikard Lundstedt, utvecklare av WeeDoo3d och universitets-
adjunkt på Högskolan Kristianstad. 

Nu har Lunds universitet en alldeles egen ö i Second Life, den 
virtuella världen med egen ekonomi och miljontals aktiva använ-
dare.
 
- Vi ser en enorm potential för lärande och undervisning i vir-
tuella världar som Second Life, både för studenter på campus 
och på distans, säger  Maria Hedberg på Centre for Educational 
Development. Den virtuella världen kan vara en arena för grupp-
arbeten, seminarier, workshops eller konferenser och tillämpas 
som utgångspunkt för t ex rollspel, simulering och visualisering
I skrivande stund arbetar forskaren Nicolò Dell’Unto på Institu-
tionen för designvetenskaper med att lägga in delar av 3D-mate-
rialet från projektet Malmö 1692 på universitetets Second Life-ö.

Mitt i smällkalla vintern så är visualisering hetare än 
någonsin! Trendiga begrepp som BIM och augmented 
reality syns överallt och 3D-tekniken har nästan omärkligt 
börjat smyga sig in i vår vardag. Decembers nyhetsbrev 
tar upp användning av visualisering på tre vitt skilda 
områden.

Det var allt för denna gången! Ha en riktigt underbar jul 
och ett gott nytt år så ses vi i januari med nya spännande 
visualiseringsnyheter!

Visualisering av arbetsplatser

Lunds universitet i Second Life

Högskolan i Kristianstad har inlett ett samarbete med Avdel-
ningen för sjukgymnastik på Lunds universitet. Samarbetet 
syftar till att anpassa visualiseringsverktyget WeeDoo3d så att 
det kan användas av studenter som ett led i deras träning att 
genomföra arbetsplatsbedömningar.


