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SLU:s definition av 
trädgårdsvetenskap 
    ska bli mer tydlig

Insatsstyrka Trädgård. Så hette projektt iteln och den arbetsgrupp som tillsattes 2017 för 
att positionera ämnet trädgård vid SLU och öka samverkan över institutionsgränserna. 
Nu har arbetet även utmynnat i en helt ny plattform, SLU Horticulture.  
AV MIKAELA BERGEMALM

F rån våren år 2017 till juni år 
2018 pågick Insatsstyrka Träd
gårds arbete som resulterade i 

en rapport, Nulägesanalys Trädgård och 
utkom senare samma år. 

I den framgick det att insatsstyrkan 
anser att ämnet trädgårdsvetenskap 
 försvåras av att ämnet delas av institu
tionerna på LTV–fakulteten på SLU. 
Alla har de ett engagemang i under
visning, forskning och samverkan 
kopplad till ämnet.  

– Syftet med insatsstyrkan var att 
öka samarbetet inom trädgård och 
med den ville vi, både externt och 
internt, öka synligheten av trädgård 
och om det som händer på campus 
och på institutionerna. Också för att 
lättare hitta nya studenter, säger Sara 
Spendrup, deltagande i insatsstyrkan 
och universitetsadjunkt på SLU. 

Nulägesanalys
Nulägesanalysens sammanställning av 
undervisning, forskning och resurser 
inom trädgård hoppades kunna ge 

en mer samlad bild av ämnet. Den 
skulle därför kunna göra det  enklare 
för  forskare vid SLU att se hur 
forsknings fält överlappar, vilka resurser 
och  kompetenser som finns vid 
 universitetet och möjliggöra för såväl 
tillämpade som för tvär– och mång
vetenskapliga forskningsprojekt.

– Det som har hänt sedan dess är att 
Insatsstyrka Trädgård har omvandlats 
till vår nya utvecklingsgrupp SLU 
Horticulture. Det är vårt förslag till 
fakultetsnämnden för att fortsatt stödja 
ämnet och vårt fortsatta arbete, säger 
Sara. 

Publikationer i olika kanaler
Nulägesanalysen visade även upp en 
stor bredd av vetenskapliga tidskrifte 
som forskare inom trädgårdsvetenskap 
publicerar i. Nästan 60 procent av 
alla publikationer för åren 2013–2017 
utgörs av vetenskapliga artiklar, 15 
procent faktablad, nio procent veten
skapliga rapporter och sex procent 
populär vetenskapliga tidskrifter. 

Sara Spendrup berättar att Nulägesanalysen har 
bidragit till en bättre överblick av vad som händer 
inom trädgård på SLU. Foto: Ann Richardsson

Nulägesanalysen har genomförts inom ramen för projektgruppen 
Insatsstyrka trädgård och sammanställningen är finansierad med 
stöd från Partnerskap Alnarp, SLU och LTV–fakulteten, SLU. 
De medverkande i insatsstyrkan har bistått med information 
relaterad till institutionen de arbetar på. För sammanställning av 
data och information anställdes forskningsassistenten Robin Meijer 
under en månad sommaren 2017. 

Nulägesanalys Trädgård
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Något som uppmärksammades var 
dock att en stor del av publikationerna 
sker i tillämpade och inte så högt 
 rankade tidskrifter i forskarvärlden. 
Detta är ett problem, enligt Sara. 

– Om forskarna publicerar i tid
skrifter riktad mot en mer tillämpad och 
praktiknära publik får de inte så hög 
vetenskaplig rankning. Att publicera 
sig i högt rankade journaler är viktig för 
forskarens meriteringssystem. 

SLU Horticulture
Sara berättar vidare att plattformen 
SLU Horticulture kommer bli en mot
svarighet till den landskaps arkitekturen 
på SLU har, SLU Landskap, som 
startades för sex år sedan. 

En av Insatsstyrka Trädgårds slut
satser var även att begreppet trädgård 
och trädgårdsvetenskap behöver ses 
över för att vara i linje med den roll 
som trädgård spelar i dagens samhälle. 
Gruppen föreslog också att trädgårds
vetenskap mer ofta bör  kommuniceras 
med sin engelska översättning, 
 horticultural science, därav namnet 
SLU Horticulture.

Sammanlagt är det åtta personer 
 tillsatta i den nya utvecklingsgruppen 
som ska verka fram till sista december 
i år. Huvudmålet för SLU Horticulture 
blir att skapa en kommunikations
strategi och synliggöra verksamheter 
kopplade till ämnet trädgårds
vetenskap. 

– Uppdraget som vi har fått handlar 
mycket om att genomföra aktiviteter 
för att främja möten över ämnes– och 
organisationsgränser för att stärka 
trädgård som ämne, säger Sara. 

Invigning
Den 6 december var datumet för 
 invigningen av SLU Horticulture som 
ägde rum i ett växthus i  anslutning 
till SLU Food Lab i Alnarp. Där 
arrangerades det ett trädgårdscafé som 
träffpunkt för kollegor inom SLU, 
forskare och för dem som arbetar med 
ämnesområdet. 

– Det var en jättetrevlig invigning 
med förhoppning om att vi på SLU 
Horticulture ska fortsätta ge input och 
finnas med som en remissinstans för 
kompetensförsörjning inom trädgård. 

Fler trädgårdscaféer kommer att 
anordnas av SLU Horticulture under 
våren och en ny hemsida är på gång. •

En sammanställning av publikationsformer bland forskare som är verksamma 
inom ämnet trädgårdsvetenskap vid LTV–fakulteten. Underlaget för figuren är 
hämtat från CV-sidor, Epsilon och Web of Science. 

Publicering – hur?
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SLU Horticulture, från vänster: Johan Stenberg, Karl-Johan Bergstrand, Anna Karin Rosberg,  
Sara Spendrup, Lars Mogren och Gun Hagström. Anna Levinsson och Susanna Lundqvist är inte 
med på bild. Foto: Catherine Kihlström

En ny, intern utvecklingsgrupp och plattform inom trädgård som ska 
 genomföra aktiviteter som stärker verksamhetsområdet. 
Idag består SLU Horticulture av:
Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för biosystem och teknologi
Gun Hagström, Institutionen för växtförädling
Anna Levinsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Lars Mogren, Institutionen för biosystem och teknologi
Anna Karin Rosberg, Institutionen för biosystem och teknologi
Sara Spendrup, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Johan Stenberg, Institutionen för växtskyddsbiologi
Susanna Lundqvist, Enheten för samverkan och utveckling

SLU Horticulture
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