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ÅRET SOM GÅTT

2019 har varit ännu ett framgångsrikt och händelserikt 
år. Vi har varit exceptionellt lyckosamma med 
forsknings-ansökningar under året, inte minst med 
det nya stora Mistra-programmet för avdelningen för 
miljökommunikation. Vi ser fram emot många nya 
spännande forskningsprojekt på institutionen 2020, ett 
resultat av det enträgna arbete våra forskare lägger ner 
varje år på ansökningar. Det är också glädjande att vi under 
året haft tre disputationer och ett lic-seminarium samt att 
institutionen har fått tre nya docenter. 

Institutionen växer, under året har vi anställt runt 20 nya 
personer och från 1:a januari blir CBM (Centrum för 
biologisk mångfald) en del av institutionen. SLU Future 
Food kommer samtidigt att placeras direkt under dekan på 
NJ-fakulteten. Generationsskiftet på våra högre tjänster 
fortsätter och under 2019 har vi fått välkomna ytterligare 
två nya ämnesansvariga professorer, Anke Fischer och 
Carola Wingren. Snart har vi fyllt samtliga vakanser bland 
ämnesansvariga.

På institutionen genomför vi cirka 12% av hela SLU:s 
grundutbildningsuppdrag och utbildningsuppdraget 
växer. Under hösten startade ett nytt kandidatprogram, 
landskapsingenjörsutbildningen på Ultuna, som redan 
första året fick 3 sökande per plats.

Institutionens samverkan med omgivande samhälle är 
omfattande i forskning och undervisning samt genom 
det nationella Centrum för naturvägledning och 
avdelningen för miljöintegrering med Sidas helpdesk 
för miljö- och klimatförändringar. I vårt strategiska 
utvecklingsarbete arbetar vi för att stärka samverkan 
och ta vara på erfarenheter och kunskap i de många 
samverkansprocesser som pågår. 

Under året har institutionen satsat extra mycket 
på miljöarbetet eftersom medarbetarna visar stort 
engagemang för miljö- och klimatfrågor och vill 
gå före och leda omställningen mot ett mer hållbart 
universitet. Institutionens nya resepolicy och riktlinjer 
för matinköp har fått uppmärksamhet även utanför SLU 
och vi diskuterade många andra intressanta förslag för att 
minska vår miljöpåverkan under årets institutionsdagar. 

Med ett år som 2019 bakom oss ser vi fram emot 2020 med 
tillförsikt.

Lars & Flora

lars johansson, prefekt &  
flora hajdu, ställföreträdande prefekt.  
foto: petter åkerblom.

Till sist vill jag, Lars, tacka Flora för ett mycket gott 
samarbete under de tre år som hon haft uppdraget som 
ställföreträdande prefekt.
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 ■ 31 JANUARI 
Fengping Yang försvarar sin doktorsavhandling 
i landskapsarkitektur med titeln Rethinking lawns 
as prevalent elements of urban green spaces: Exploring 
sustainable lawn alternatives in Chinese mega-cities 
from social-cultural and ecological perspectives. 

 ■ 5 MARS
Erica von Essen håller sin docentföreläsning 
i ämnet miljökommunikation: Changing 
Human-Animal Relations in Environmental 
Communication.

 ■ 7 MARCH
Per Frölund presenterar sin licentiatavhandling 
i agrarhistoria: Bosättningar och jordbruk i Gamla 
Uppsala 200 f. Kr–600.

 ■ 8 MARS
Agnes Grönvall, student på det 
internationella masterprogrammet i 
miljökommunikation, belönas med ett 
stipendium av Vaartoe-Center for Sami 
research, för sitt masterarbete: Governing 
Orders at Odds in Sápmi: Assessing 
governability in transborder reindeer herding 
with help of social impact assessment. 

 ■ 22 MARS
Seema Arora Jonsson installeras högtidligen i sitt 
ämbete som professor i landsbygdsutveckling. 
Hennes installationstal har titeln Challenges for 
Sustainable Development: Rural Europe in a new 
global context. 

KALENDARIUM 2019

fengping yang vid sin disputation,  
fotograferad av per g berg.

per frölund (tredje från vänster) besjungs av 
vänner och kollegor efter en framgångsrik 

presentation av licentiatavhandlingen.  
foto: cecilia nordström.

agnes grönvall 
fotograferad av  
agnes grönvall.

docent erica von essen. 
foto: ilektra theodorakea.

seema arora jonsson fotograferad 
vid installationshögtidligheterna  
av jenny svennås-gillner.
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 ■ 1 APRIL
Marina Queiroz,  
adjunkt vid avdelningen 
för landskapsarkitektur, 
utnämns till vicedekan 
med ansvar för lika  
villkor vid NJ-fakulteten. 

 ■ 14-15 MAJ
Årets SOL-dagar går av stapeln i Gysinge, norr om 
Uppsala. Fokus för de två dagarnas diskussioner ligger  
på miljöarbetet vid institutionen. 

 ■ 21 MAJ
För nionde året i rad anordnas 
diplomeringsceremonin för Global Swede av 
Utrikesdepartementet och Svenska institutet och 
för tredje gången tilldelas en student vid något av 
institutionens masterprogram utmärkelsen. I år är 
det Sadiq Zafrullah, student på det internationella 
masterprogrammet i landsbygdsutveckling.

KALENDARIUM 2019

de 70-tal medarbetare som deltog vid 
soldagarna i gysinge, fotograferade med  

hjälp från personal vid gysinge herrgård.

sadiq zafrullah tar emot priset rån gabriella 
augustsson, vid utrikesdepartementets enhet 
för främjande och hållbart företagande.  
foto: sofia nahringbauer.

nj-fakultetens lika villkorskommitté. 
från vänster: anja herneke & isabella 
viman (studentrepresentanter), 
patrik oskarsson (avdelningen för 
landsgydsutveckling), marina queiroz 
samt anna mårtensson (inst. för mark och 
miljö). saknas gör maria kahlert (inst. för 
vatten och miljö). foto: anni hoffrén.
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 ■ 11–12 JUNI
Den tredje, årliga 
internationella konferensen 
South Asia across the Nordic 
Region (SANR) hålls 
vid Ultuna. Arrangörer 
är avdelningen för 
landsbygdsutveckling 
(Patrik Oskarsson och 
Seema Arora Jonsson) i 
samarbete med Andreas 
Johansson vid Sasnet/Lunds 
universitet och Henrik 
Chetan Aspengren från 
Utrikespolitiska institutet i 
Stockholm.

 ■ 24 AUGUSTI
SLU Future Food organiserar 
MATOLOGI – en kunskapsfestival 
och en mötesplats för kockar, 
foodies, forskare och producenter, 
i Stockholm. Det är femte gången 
festivalen arrangeras och i år sätter 
man fokus på ”Matsvinn – från jord 
till bord”.

 ■ 27–28 AUGUSTI
Ett välbesökt och uppmärksammat 
internationellt event hålls i Ulls hus, Ultuna. 
(INSTAGRANIMAL – A symposium on the 
animal ethics and welfare challenges in animal-
based tourism) ett symposium om djurturism 
som inkomst, äventyr och etiskt dilemma. 
Arrangörer är Erica von Essen, avdelningen 
för miljökommunikation och Johan Lindsjö, 
Nationellt centrum för djurvälf ärd, SLU.

KALENDARIUM 2019

stephanie leder ger en av 
presentationerna under konferensen: 

‘revitalizing community-managed 
irrigation systems in contexts of  

out-migration in nepal’.  
foto: patrik oskarsson.

i en av paneldiskussionerna ställer 
man sig frågan: ”kan cirkulär 
matproduktion ge minskat svinn?”. 
daniel bergquist, forskare vid 
avdelningen för landskapsarkitektur 
medverkar i panelen tillsammans med 
bengt persson, vd för foodhills ab 
och katarina luhr, miljöborgarråd 
i stockholms stad. foto: rikard 
landrin.
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 ■ 02 SEPTEMBER
Upprop för den allra första årskursen 
landskapsingenjörsstudenter i Uppsala.  
Bodil Dahlman, programstudierektor 
och Johan Ronnesjö, ansvarig för 
introduktionskursen på programmet, 
välkomnar de 30 nya studenterna.

 ■ 1 OKTOBER
Kristina Marquardt och Patrik Oskarsson 
håller sina docentföreläsningar i lands-
bygdsutveckling. Kristinas har titeln 
Smallholder Landscapes: Understanding land  
use practices and dynamics of change och 
Patriks ‘Life-giving hills’ or ‘National treasure 
chests’? Exploring contrasting perspectives on 
resource extraction in India and beyond. 

 ■ 9-10 OKTOBER
Årets SLU Landskapsdagar vid Ultuna 
genomförs i anslutning till Uppsala 
Health Summit 2019, där årets fokus 
är hur man bygger städer med och för 
barn. Ordförande i programutskottet 
för årets Health Summit är Petter 
Åkerblom, lektor vid avdelningen för 
landskapsarkitektur.

 ■ 15 OKTOBER
Jovita Amurwon försvarar sin 
doktorsavhandling i landsbygdsutveckling 
med titeln Responding to Chronic Illness:  
A case study from rural Uganda.  

KALENDARIUM 2019

en glad doktor 
jovita amurwon 
(till höger) med 

sin handledare 
flora hajdu. foto: 
patrik oskarsson.

slu landskapsdagar vid ultuna samlar omkring 
70 deltagare, studenter såväl som anställda. 
foto: slu landscape.

kristina marquardt gratuleras av  
nj-fakultetens dekan, torleif härd. 

foto: alin kadfak.

patrik oskarsson under sin 
docentföreläsning,  

fotograferad av alin kadfak.

kursansvarige johan ronnesjö och 
programstudierektor bodil dahlman. 
foto: petter åkerblom.
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KALENDARIUM 2019

 ■ 1 NOVEMBER
Mia Ågren tilldelas Karin Westman Bergs 
stipendium 2019 för sin forskning och sitt 
engagemang kring frågor som gäller genus  
och kvinnor. 

 ■ 1 NOVEMBER
Avdelningen för 
miljöintegrering och 
Göteborgs miljövetenskapliga 
centrums pågående 
samarbete med Sida om en 
helpdesk för miljö och klimat 
förlängdes i november med 
två år. Samarbetet omfattar 
därmed totalt 70,5 miljoner 
för perioden 2016–2021.

 ■ 5 NOVEMBER
Centrum för natutvägledning lanserar boken 
Naturvägledning i Norden – en bok om upplevelser, lärande, 
reflektion och delaktighet i mötet mellan människa och natur. 

mia ågren, forskarstuderande vid 
avdelningen för landskapsarkitektur. 

foto: mia ågren.

medarbetarna vid avdelningen för 
miljöintegrering (från vänster): 
anja-christina beier, göran ek, 
eva stephansson, hanna wolf, lisa 
matteses-åhrgren och susanne 
von walter. saknas gör linda 
engström. foto är taget med hjälp 
av en vänlig förbipasserande.

boken är resultatet av ett 
brett samarbete med stöd från  
nordiska minsterrådet och den 

ges ut på fyra språk.

i samband med lanseringen av 
boken arrangerar centrum för 
naturvägledning en konferens för 
utbildare inom naturvägledning 
i hela norden. konferensen 
går av stapeln vid skovskolen, 
köpenhamns universitet.  
foto: laura lundager.
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KALENDARIUM 2019

 ■ 12 NOVEMBER
Årets MKB-dag har temat 
Kumulativa effekter och 
uppföljning. Konferensen är en 
mötesplats för alla som jobbar 
med MKB-relaterade frågor, 
inom myndighet, konsult och 
akademi, och i år har den 
samlat över 100 deltagare. 
Arrangörer är Mari Kågström, 
forskare vid avdelningen 
för landskapsarkitektur i 
samarbete med Naturvårdsverket, Trafikverket, 
Boverket samt Havs- och vattenmyndigheten.

 ■ 29 NOVEMBER
Agrarhistoria firar 25 år vid SLU.  
En eftermiddag av föreläsningar som  
avslutas med en jubileumsmiddag på 
Loftet.

 ■ 17 DECEMBER
Martin Westin försvarar 
sin doktorsavhandling i 
miljökommunikation med 
titeln: Rethinking power 
in participatory planning: 
Towards reflective practice.

martin westin och hans  
opponent jonna bornemark,  
under disputationen.  
foto: camilla scheinert.

resultet från en av mentometer- 
frågorna som ställdes till 
konferensdeltagarna: “vad 
uppskattade du mest idag?”.

A
G

RARHISTOR
IA

W
E ARE HISTORY
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Agrarhistoria är en historisk disciplin som studerar 
utvecklingen från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om 
agrar produktion och tekniska utveckling, sociala och 
ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället 
samt deras relation till naturen, landskapet och samhället 
i stort. För närvarande fokuserar avdelningens forskning 
på tre huvudområden: Självförvaltning, allmänningar 
och äganderätter, tidigmodern klimatanpassning samt 
agrar tillväxt och ojämlikhet. Dessutom sker forskning 
inom en rad andra områden såsom trädgårdshistoria, 
medeltida agrarhistoria, teknologisk förändring och 
redskapshistoria, agrar kommersialisering under 
tidigmodern tid samt landskaps- och bebyggelsehistoria. 
Forskningen vid avdelningen kombinerar teorier, 
metoder och källmaterial från såväl humaniora och 
samhällsvetenskap som från naturvetenskap och 
genom att fokusera på svenska förhållanden för att 

undersöka generella fenomen bidrar forskningen till 
den internationella forskningsfronten inom dessa 
områden. Avdelningens utbildning utgör en viktig del i 
grunderna för bl.a. landskapsarkitekter och agronomer. 
Dessutom erbjuds en distanskurs och en sommarkurs för 
intresserade inom och utom SLU.

ÄMNESANSVARIGA 2019 

patrick svensson,  
professor och   
ämnesansvarig 
agrarhistoria.
foto: jenny svennås-gillner.

AGRARHISTORIA

Syftet med designteori är att på ett fördjupat sätt och med 
utgångspunkt i designteoretiska texter och diskussioner, 
reflektera över design som ett specifikt sätt att skapa 
kunskap. Syftet är också att utveckla en förbättrad förståelse 
för designens viktiga roll i det bredare utbildnings- och 
forskningssammanhang som ämnesområdet är en del av.

Inom fysisk planering står samspelet mellan landskapet, 
den fysiska planeringen och andra former av governance 
i fokus. Miljöbedömning, hållbar stadsutveckling, 
landskapsrättvisa, landskapsanalys och planering för 
rekreation och hälsa, är också centrala teman. 

landskapsförvaltning bidrar till ökad biologisk 
mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, 
men också till att säkerställa hälsofrämjande förutsättningar 
för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande.

landskapsutformning med särskilt inriktning mot 
landskapsarkitekturens profession och praktik, utvecklar 
metoder och teorier i relation till landskapets förändring. 
Med fokus på form, design, estetik och mening arbetar vi 
med landskap oberoende av skala, karaktär eller rumslig 
position. Representation, visualisering och kommunikation 
om landskapet är en viktig del i detta arbete. 

thomas oles,  
professor och ämnesansvarig 
designteori.
foto: jenny svennås-gillner.

mattias qviström,  
professor och ämnesansvarig 
fysisk planering.
foto: vera vicenzotti.

carola wingren,  
professor och ämnesansvarig  
landskapsutformning.
foto: anders ingvarsson.

petter åkerblom,  
ämnesansvarig 
landskapsförvaltning.
foto: malena nilsved.

LANDSKAPSARKITEKTUR 
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Vid avdelningen för miljökommunikation forskar en  
grupp med rötter i bland annat statsvetenskap, sociologi, 
geografi och socialpsykologi om kommunikativa 
utmaningar kopplade till miljö- och hållbarhetsfrågor.  
Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt 
skapande av mening, och arbetar främst med kvalitativ 
samhällsvetenskaplig forskning inom teman som legitimitet, 
delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i 
beslutsfattande och förändringsprocesser. 

Traditionellt betraktas kommunikation ofta 
utifrån ett instrumentellt perspektiv med fokus på 
kunskapsöverföring snarare än som förhandling av 
kunskaper, värderingar och erfarenheter. Vårt arbete syftar 
till att bidra till att denna bredare och mer nyanserade 
förståelse för kommunikation blir mer tillgänglig inom 
forskning, policy och praktik. Vår forskning omfattar 
en rad olika tillämpningsområden som t ex naturvård, 
skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, 

viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer. Vi har ett 
nära samarbete med samhällsaktörer inom myndigheter, 
ideella organisationer och näringsliv. 

anke fischer,  
professor och ämnesansvarig 

miljökommunikation.
foto: adam walker .

Avdelningen för landsbygdsutveckling ägnar sig åt inter-
nationell forskning, undervisning och samverkan som 
bidrar till kunskap och praktik kring hållbar utveckling 
på landsbygder. I hela världen genomgår landsbygder 
snabba omvandlingar orsakade av bland annat social och 
ekonomisk politik, globaliseringsprocesser och miljö- 
och klimatförändringar. Vår forskning, undervisning 
och samverkan fokuserar på frågor om rättvisa, kunskap 
och makt i jord- och skogsbruk, naturresurshantering 
och utveckling på landsbygden. Vi ser landsbygder som 
dynamiska rum skapade av ett nätverk av relationer som 
spänner mellan land och stad och över hela världen.

Genom att fokusera på samhällsvetenskapliga frågor och 
anlägga ett intersektionellt maktperspektiv utmanar vi 
vardagliga föreställningar om landsbygder som övergivna, 
obefolkade platser eller passiva leverantörer av livsmedel 
och naturresurser. Vår styrka ligger i engagemanget att 
utforska utvecklingsprocesser genom tvärvetenskaplig 
begreppsbildning och deltagande metoder. 

Landbygdsutveckling är ett interdisciplinärt fält i vilket vi 
fokuserar särskilt på hur idéer om utveckling får materiella 
konsekvenser i både globala nord (särskilt i Sverige och 
Europa) och i globala syd. Vi samarbetar dock över dessa 

ämnesgränser och studerar både de specifika kontexterna 
liksom sambanden mellan dem.

seema arora-jonsson,  
professor och  
ämnesansvarig 

globala nord 
(sverige och europa).

foto: maya arora-jonsson.

flora hajdu,  
tillfällig ämnesansvarig  

globala syd.
foto: fredrik öberg.

LANDSBYGDSUTVECKLING

MILJÖKOMMUNIKATION



LANDSKAPSINGENJÖRER I UPPSALA
Under 2019 startade en landskapsingenjörsutbildning i 
Uppsala, med institutionen – avdelningen för landskaps-
arkitektur som huvudansvarig för kurserna. Det är ett 
treårigt program med möjlighet till både yrkesexamen och 
kandidatexamen. Första årskursen började i september. 
Alla de 30 platserna fylldes och efter urval fanns över 60 
reserver.

Landskapsingenjörer arbetar, tillsammans med landskaps-
arkitekter, inom den gröna sektorn med fokus på 
utemiljö, men bidrar med andra kompetenser. Där 
landskapsarkitekten med sin breda kompetens kring 
planering och utformning ofta arbetar med tidigare 
skeden i projekt kompletterar landskapsingenjören 
med mer praktiska och tekniska kunskaper i senare 
projekterings- och förvaltningsskeden. Satsningen på ett 
landskapsingenjörsprogram i Uppsala är ett sätt att bidra till 
en hållbar utveckling i regionen, stärka den gröna sektorn 
och därigenom även landskapsarkitektens roll.

En landskapsingenjör arbetar med att anlägga och förvalta 
gröna utomhusmiljöer, ofta direkt med växtligheten som 
som att bevara, sköta och förnya stadens grönytor och 
gatuträd eller med sommarblomsprogram. Andra arbets-
uppgifter är att hitta hållbara tekniska lösningar för 
byggandet av utemiljöer och hantering av dagvatten. 
Landskapsingenjören har goda kunskaper inom mark och 
konstruktion av växtbäddar och överbyggnader. Ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor är en viktig del i 
utbildningen och yrket. Inslaget av ekonomi och ledarskap 
inom utbildningen gör landskapsingenjören lämpad för 
en ledande roll inom den gröna sektorn. Färdigheter i 
digitala rit- och kalkylprogram under utbildningen stärker 
ytterligare efterfrågan på arbetsmarknaden.
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den första växtvandringen, för de allra första landskapsingenjörstudenterna i 
uppsala på campus ultuna den 6 september. foto: bodil dahlman.

AGRARHISTORISKT JUBILEUM

jesper larsson, docent och avdelningschef, håller ett av inledningstalen 
iklädd den jubileumströja som togs fram till firandet. foto: mårten granert-
gärdfeldt.

Avdelningen för agrarhistoria vid SLU tillkom 1994 genom 
en professur i agrarhistoria finansierad av C. F. Lundströms 
stiftelse och år 2019 firade avdelningen sitt 25-årsjubileum. 
Det officiella firandet skedde den 29 november och 
innehöll en eftermiddag med inledande tal av avdelningens 
professor Patrick Svensson och docent Jesper Larsson. 
Därefter höll professor Gérard Béaur från EHESS i 
Paris, Sveriges lantbruksråd i Bryssel Kristina Nordéus 
samt professor Mats Morell vid Uppsala universitet 
inlägg kring agrarhistorias roll och utveckling inom 
europeisk forskning, inom EU och inom Sverige. Sedan 
presenterades avdelningens mångfacetterade forskning 
av de verksamma forskarna själva och det hela avslutades 
med en agrarhistorisk framåtblick av professor emeritus 
Janken Myrdal. Sammanlagt deltog över 60 personer vid 
firandet och deltagarna representerade en mängd viktiga 
institutioner och organisationer inom svenska agrarhistoria, 
representanter från SLU:s ledning och kollegor från såväl 
SLU som andra svenska universitet och andra intresserade. 
På kvällen hölls en jubileumsmiddag.



Under 2019 satsade institutionen extra på miljöarbetet. Vi 
ville visa att vi är redo att höja ambitionerna vad gäller 
miljö och klimat, under våren 2019 startade institutionen 
därför en intern miljögrupp med syfte att diskutera och 
föreslå åtgärder och initiativ, stora och små, som kan 
minska vårt ekologiska fotavtryck. Det gällde både på 
individnivå, på ledningsnivå vid institutionen, men också 
något som skulle kunna drivas mer generellt vid hela SLU.  

Miljön blev också temat för årets institutionsdagar vid 
Gysinge Herrgård. Där diskuterades minskat matsvinn, 
hur underlätta cykling till jobbet, ökad miljöintegrering i 
forskning och undervisning och hur vi kan minska utsläpp 
från tjänsteresor. Vi diskuterade och beslutade även om nya 
riktlinjer för catering. Där fastslogs att mat som beställs 
och betalas av institutionen ska vara sund, av hög kvalitet 
och hållbart producerad, med låg belastning på klimat och 
miljö samt med god omsorg om djuren i mjölk, kött-, ägg- 
och fiskproduktion. De måltider som beställs till vardags, 
exempelvis luncher, ska helst vara vegetariska. 

Ett annat exempel på miljöåtgärder som diskuterades och 
infördes under 2019 är en resepolicy som uppmuntrar 
till tågresande istället för flyg där det är möjligt. Den 
av institutionens medarbetare som väljer flyg inom 
Skandinavien ska fylla i en 
blankett om vilka åtgärder 
som hade kunnat få dem att 
välja tåg. Som incitament 
bekostade prefektnivån alla 
tjänsteresor med tåg utanför 
Skandinavien under 2019 för 
att inspirera och uppmuntra 
till att testa längre tågresor i 
arbetet.

Institutionen uppmanar även 
alla som planerar forsknings-
projekt att beakta miljö- 
och klimataspekter i sitt 
projekt – att lyfta frågan: 
vad finns det för sätt att 
göra forskningsprojekten 
mer klimatvänliga och 
ändå behålla kvaliteten och 
utvecklingsmöjligheterna som 
exempelvis konferenser ger?

Vandringspriset för ”årets miljöinspiratör” 2019 gick till 
Daniel Valentini, doktorand i landskapsarkitektur, för 
att han med medel från SLU:s klimatfond skapade en 
cykelreparationsverkstad på campus, vilket i sin tur syftade 
till att underlätta för anställda och studenter att använda 
cykeln som transportmedel. 

ETT ÅR AV MILJÖARBETE

daniel valentini i cykelverkstaden. verkstaden ligger i samma byggnad som 
slu repro och är öppen tisdagar 12.00–13.00 och torsdagar 16.00–18.00. 
foto: anni hoffrén.

lisa matteses åhrgren, projektledare 
vid sida's helpdesk och institutionens 
miljörepresentant, var en de av drivande 
bakom 2019 års miljösatsning.  
foto: malena nilsved.

vandringspriset – ett 
återvinningskonstverk skapat av 

ylva dahlman, lektor i formlära vid 
institutionen och tillika konstnär.
materialet är skräp hon hittat och 

plockat upp på väg till jobbet på ultuna. 
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ETT NYTT FORSKNINGSPROGRAM INOM 
MILJÖKOMMUNIKATION

KAPACITETSUPPBYGGANDE SAMARBETE 
MED RWANDA
I oktober fick institutionen finansiering från Sida 
för ett femårigt kapacitetsuppbyggnadsprogram i 
Rwanda: Engendering Rural Transformation for Sustainable 
Development-ENTRUST. Det övergripande målet för 
programmet är bidra till en bred nationell omvandling 
genom forskarutbildning och kapacitetsutveckling inom:  
1) genus och entreprenörskap på landsbygden;  
2) landsbygdsomvandling, institutioner, genus, 
informations- och kommunikationsteknik (IKT);  
3) jordbruk, konsumtionsmönster för livsmedel, samt hälsa. 
Linley Chiwona-Karltun, docent vid avdelningen för 
landsbygdsutveckling is the principal investigator of the 
programme. Samarbetspartners är: College of Agriculture 
and Veterinary Medicine (CAVM), University of Rwanda, 
Stockholms universitet, Södertörns högskola, Göteborgs 
universitet samt Oxenimpact International. 

linley chiwona karltun, 
docent vid avdelninigen för 

landsbygdsutveckling och 
programchef. foto: jenny 

svennås-gillner.

Ett fyraårigt Mistra-finansierat forskningsprogram, 
Environmental Communication–Reframing Communication for 
Sustainability, startade i december. Värd för programmet 
är avdelningen för miljökommunikation, som leder 
programmet tillsammans med SWEDESD, Internationellt 
center för lärande för hållbar utveckling, vid Uppsala 
universitet.

Programmet, som syftar till att stötta och utveckla 
förståelsen för och tillämpningen av miljökommunikation, 
är inter- och transdisciplinärt och involverar forskare från 
Lunds Universitet, Högskolan i Borås, University of the 
Sunshine Coast in Australia, Karlsuniversitet i Prag och 
University of Texas at Austin. I konsortiet ingår också 
28 samhällspartners som tillsammans täcker in en bredd 
miljö- och hållbarhetsperspektiv – från klimatarbete till 
naturvård, jakt och jordbruk och från lokal till nationell 
och internationell nivå. Arbetet fokuserar på fem 
områden där kommunikationspraktiker spelar en viktig 
roll: 1) Dialogprocesser som initieras av myndigheter; 
2) kommunikation om hållbar konsumtion; 3) (sam)
produktion av vetenskap och kunskap; 4) kommunikation 
i marknadsbaserade nätverk och 5) (sociala) medier och 
konst. Så kallade ”think/do tanks” syftar till att främja 
forskningen genom transdisciplinära aktiviteter som leds av 
våra samhällspartner. Programmet kommer också att bestå 
av aktiviteter som kan involvera bredare grupper inom hela 
institutionen och även andra institutioner vid SLU så som 
årliga praktikerdagar i miljökommunikation. Ett öppet 
lunchseminarium den 15 oktober resulterade i många idéer 
för fortsatt interdisciplinärt arbete. Dessa kommer att följas 
upp i takt med att programmet utvecklas. 

en diskussion om gemensamma intressen inom miljökommunikation med deltagare 
från 30 organisationer, bland annat (från vänster) swedesd, slu, lrf och svenska 
jägareförbundet. foto: jenny svennås-gillner.
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REGERINGSUPPDRAGET: FRÄMJA 
SAMVERKAN INOM DEN SVENSKA 
LANDSBYGDSFORSKNINGEN 

Regeringen gav under 2019 institutionen för stad och land 
uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan 
inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. 
Uppdraget är en del av regeringens satsning på att 
stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om 
landsbygdsutveckling i Sverige. 

En arbetsgrupp bildades, bestående av medarbetare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling med fokus på 
forskning och samverkan. Gruppen jobbade fram en 
ambitiös plan med fyra huvudmål: 1) engagera forskare 
inom landsbygds- och regionalforskning från olika 
svenska lärosäten och discipliner i en dialog kring de 
svenska landsbygdernas utveckling och forskningen om 
dessa; 2) ge en översikt om hur forskarna inom fältet 
uppfattar de samhällsutmaningar, problem och möjligheter 
som de svenska landsbygderna står inför; 3) uppmuntra 
forskare att tvärvetenskapligt samarbeta för att gynna 
fältet i framtiden, exempelvis genom projektansökningar 
samt att 4) öka kontaktytan mellan landsbygdsforskare, 
beslutfattare, myndigheter och lokala praktiker.

För att uppnå dessa mål planerades ett antal aktiviteter: 
en forskarenkät i syfte att ta reda på mer om vilka teman, 
metoder och platser forskarna undersöker i sina projekt 
och hur de ser vikten av deras resultat för att stärka 
utvecklingen på Sveriges landsbygder; kartläggning av 
landsbygdsaktörers syn på samhällsbehov för att fråga 
landsbygdsaktörer om vilka utmaningar eller möjligheter 
de anser är mest betydande för landsbygden, och hur de 
anser forskare kan bidra till deras dagliga och strategiska 
arbete; utlysning av medel i form av finansiellt stöd 
till forskare för att bilda nya eller utvidga existerande 
forskarnätverk, eller att ordna forskarkonferenser 
med teman relaterade till landsbygds- och regional 
utveckling; förmedla kunskaper om landsbygder, 
genom bloggen Kunskaper för landsbygder, där olika 
landsbygds- och regionalforskare vid SLU och andra 
forskningsorganisationer bjuds in att berätta om sina 
pågående arbeten. Man kommer också att kommunicera 
genom sociala medier.

arbetsgruppen i möte. från vänster: forskaren alexandre dubois, 
statskonsulenten thomas norrby, forskaren katarina pettersson 

och forskningsassistenten suvi kokko. saknas gör forskaren cecilia 
waldenström och forskningsassistenten emma sahlström. samtliga 

är från avdelningen för landsbygdsutveckling. foto: emma sahlström.
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UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom huvudämnena: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap 

Helårsstudenter (HST)  466  Helårsprestationer (HPR)  431

Handledda/examinerade kandidatarbeten: landskapsarkitektur  35 landsbygdsutveckling  10

Handledda/examinerade masterarbeten i: miljövetenskap  18  landskapsarkitektur  35  landsbygdsutveckling  30

UTBILDNINGSPROGRAM

Landskapsingenjör, 3 år - NYTT

Agronom – landsbygdsutveckling, 5 år 

Landskapsarkitekt – Ultuna, 5 år

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, internationellt masterprogram, 2 år 

Landskapsarkitektur för en hållbar urbanisering, internationellt masterprogram, 2 år

Miljökommunikation, internationellt masterprogram, 2 år

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Uppsala kommuns uppsatsstipendium
Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer ― med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg 

av Maria Walter, student på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala; Handledare: Lars Johansson.

Att göra plats ― för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark 
 av Maria Wallstedt, student på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala; Handledare: Hildegun Nilsson Varhelyi.

Rambölls stipendium för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur
Public Place, Female Space: A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process  

av Hanna Axelsson & Louise Nederman, studenter på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala; 
Handledare: Ulla Myhr.

Vaartoes stipendium
Governing orders at odds in Sápmi: Assessing governability in transborder reindeer herding with help of social impact assessment 

av Agnes Grönvall, student på det internationella masterprogrammet i miljökommunikation; Handledare: Hanna Bergeå.

Global Swede Award
Sadiq Zafrullah, student på det internationella masterprogrammet i landsbygdsutveckling.

Karin Westman Bergs stipendium
Mia Ågren, doktorand i landskapsarkitektur, för hennes forskning och engagemang kring frågor som gäller genus och kvinnor.

FORSKARUTBILDNING 

Inom forskarutbildningsämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation 
Studierektor för forskarutbildningen: Kristina Marquardt, docent, avdelningen för landsbygdsutveckling

Totalt antal aktiva forskarstuderande  33
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- i agrarhistoria  5
- i miljökommunikation  6
- i landskapsplanering  14
- i landsbygdsutveckling  8

Antal disputationer  3
Antal presenterade licentitatavhandlingar  1
Antal nyantagna forskarstuderande (doktorander) 1
Antal nyantagna forskarstuderande (licentiater) -
Antal 50%-seminarier  2

Docentexamina

Kristina Maquardt, landsbygdsutveckling
Patrik Oskarsson, landsbygdsutveckling 
Erica von Essen, miljökommunikation
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FORSKARSKOLAN SAMHÄLLE OCH LANDSKAP
Studierektor: Emil Sandström, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling. 

Kurser 

Contemporary Research Methods, 7,5 hp. Kursansvarig: Örjan Bartholdson & Kjell Hansen (7 deltagare).

Planning Theory for Landscape Justice, 3 hp. Kursansvarig: Johan Pries (3 deltagare).

Gender, Development and Environmental Governance, 8,5 hp. Kursansvarig: Seema Arora-Jonsson (12 deltagare).

Debating (Rural) Development and the Environment across the global North and South, 5 hp. Kursansvarig: Seema Arora Jonsson  
(4 deltagare).

Analytical Reading and Writing, 5 hp. Kursansvarig: Andrew Butler (6 deltagare).

FORSKARSKOLAN SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ett samarbete med institutionen för ekonomi, SLU.

Studierektor: Nina Lind, postdoktor vid institutionen för ekonomi.

Kurser

Scientific writing for PhD students, 3 hp. Kursansvarig: Giannis Karagiannis (10 deltagare).

Theoretical Topics in the Literature, 7.5 hp. Kursansvarig: Richard Ferguson (8 deltagare varav 4 från inst för ekonomi).

Nvivo course, workshop, 1 hp. Kursansvarig: Suvi Kokko (13 deltagare).

Aktiviteter

Mentor Program for SSPSD doctoral Students. Leddes av Suvi Kokko.

Career outside university, workshop, (20 deltagare).

How to become a post doc, workshop. Leddes av Nina Lind (35 deltagare). 

EAAE (European Association of Agricultural Economists) workshop mingel. (9 deltagare från inst för ekonomi + 60 från EAAE).

FORSKNINGSPROJEKT

AKTIVA PROJEKT 2019  (SORTERADE EFTER ÄMNE, PROJEKTANSVARIG VID INSTITUTIONEN)

           NYA PROJEKT (TILLDELATS FINANSIERING UNDER 2019)

Agrarhistoria Åsa Ahrland &  
Janken Myrdal

Svensk trädgårdshistoria, ett bokverk

Projektet syftar till att i ett större bokverk ge en bred presentation av trädgårdskulturens historia 
i Sverige. Ansatsen är en syntes, där forskning kring konstnärliga, sociala, kulturella och 
ekonomiska aspekter på den trädgårdshistoriska utvecklingen sammanförs och analyseras, 
problemkomplex synliggörs och nya frågor ställs.

C F Lundströms stiftelse 2016–2019

Agrarhistoria Jesper Larsson Kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps- och  
bebyggelsehistoria 

Projektet studerar självförvaltning och globalisering; ruralt landskapsutnyttjande och  
bebyggelseutveckling under 1600-talet i norra Skandinavien.

Vitterhetsakademien/
SLU:s rektor

2015–2021

Agrarhistoria Jesper Larsson Självförvaltning och tidigmodern samiskt naturresursutnyttjande

I projektet studeras perioden mellan 1550 och 1780 och lyfter fram tre sammanvävda, och  
tidigare försummade, perspektiv nämligen självförvaltning, ekologi och den storskaliga  
rennäringens betydelse, för att förklara förändringar i markutnyttjande.

Vetenskapsrådet 2019–2021

F
O

R
S

K
N

IN
G

S
P

R
O

JE
K

T 94.3
i nya forskningsanslag

miljoner



19

Agrarhistoria Kristina Nordéus Friska djur behöver inte antibiotika: Förbuden mot tillväxtbefrämjande 
antibiotika i Sverige och EU

Syftet med projektet är att analysera de sammanhang och händelser som ledde till det 
svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare 1986 och de svenska insatser 
som bidrog till att ett liknande förbud infördes i EU 2006. Varför är Sverige ett föregångs-
land gällande ansvarsfull användning av antibiotika, hur kom dessa förbud till och vad var 
effekterna - detta är centrala frågor i projektet som binder samman agrarhistoria med 
det mycket aktuella One Health-konceptet.

NJ-fakulteten, SLU 2017–2019

Agrarhistoria Patrick Svensson Handel, marknader och regional utveckling i det förindustriella  
Sverige (1750-1850)

I det här projektet avser vi att undersöka hur tillgången till nationella och internationella 
marknader påverkade regional utveckling i det förindustriella Sverige.

Jan Wallanders och  
Tom Hedelius stiftelse/  
Tore Browaldhs stiftelse

2016–2019

Landsbygdsutveckling Seema  
Arora-Jonsson

Landsbygd i omvandling: Spänningar och möjligheter för uthållig  
utveckling i Sverige och Kanada

I projektet jämförs hur initiativ till nya gruvprojekt bidrar till en omvandling av landsbygden  
i Sverige och Kanada. Syftet är att undersöka hur nya aktörer, kapital- och materialflöden 
förändrar de sociala och maktrelationerna, beslutsformer och förståelsen av äganderätt 
på landsbygden.

Formas 2016–2019

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Engendering Rural Transformation for Sustainable Development  
(ENTRUST)

Ett utvecklingsprojekt i samarbete med University of Rwanda med det övergripande målet 
att bidra till en nationell förändring på bred bas genom forskarutbildning och kapacitets-
utveckling inom områden som landsbygdsutveckling, institutioner, genus, Information 
Communication Technology (ICT), jordbruk, livsmedelskonsumtion och hälsa.

Swedish International  
Development  
Cooperation Agency  
(Sida)

2019–2024

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Demand Driven Evolution of Traditional Insect Foods through the  
Configuration of Traditional Ecological Knowledge

Näringen för ätbara insekter kan ge stora spinoff-effekter och stimulera utecklingen av 
andra näringar såsom kosttillskott för utsatta delar av befolkningen, foder, såväl som 
hälsosamma snacks. För att åstadskomma detta krävs djupgående kunskap om  
rurala-urbana värdekedjor för marknadsstyrda produkter.

Stiftelsen för internationa-
lisering av högre utbildning 
och forskning, STINT / 
South Africa-Sweden 
University Forum, Uppsala 
universitet / Higher Educa-
tion and Training in South 
Africa

2019–2020

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Engendering Agribusiness Entrepreneurship (ENGAGE)

Ett doktorandutbildningsprojekt i samarbete med University of Dar es Salaam Business 
School, Tanzania.

Sida 2015–2020

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Marknadsdriven beskogning i Etiopien: Förändring i social resiliens 
och miljömässig hållbarhet

Det 3-åriga projektet är multidisciplinärt och studierna äger rum i ett område i Etiopien 
där bönderna i stor omfattning beskogar åkermark med snabbväxande träd på grund av 
stor efterfrågan på virke. Projektet studerar uthålligheten i de förändrade odlingssystemen 
men också hur inkomster, matsäkerhet och fördelningen av hushållens inkomster mellan 
män och kvinnor påverkas. 
(Samarbete med institutionen för mark och miljö, SLU)

Vetenskapsrådet 2019–2021

Landsbygdsutveckling Alexandre Dubois Innovationer bortom etablerade tillväxtcentra: Policy och praktik för  
ekonomisk utveckling i Europas nordliga periferi

Hur lämpligt är det att applicera teorier som baseras på de ledande tillväxtregionerna vid  
politik, praktik och studier av innovation i perifera regioner? Projekt syftar till att besvara  
denna fråga och etablera ny kunskap om den avgörande roll som perifera områden har för 
ekonomisk utveckling. Denna kommer att hjälpa oss att skapa en bättre och mer effektiv  
innovationspolitik för perifera regioner, vilket i sin tur kan säkerställa en hållbar utveckling.

Formas 2019–2021

Landsbygdsutveckling Alexandre Dubois ESPON BRIDGES Områden med geografiska specificiteter

En riktad analys av hur man kan tänka och planera i områden av territoriellt samarbete. 
Studien tar sin utgångpunkt i ett schweiziskt exempel där man definierat årgärdsområden 
med en ny form av mjuk samhällsstyrning.

EU ESPON Programme 2017–2019

Landsbygdsutveckling Alexandre Dubois Framtidens lantbruk i Sveriges och Australiens småbyar ”på gränsen”

Projektet undersöker hur förändringar i lokala klimatförhållanden och urbanisering  
påverkar omvandlingen av relationen mellan lantbruket och samhällsbyggandet i  
småortssamhällen som ligger vid kritiska klimatgränser.

Formas 2018–2021
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Landsbygdsutveckling Harry Fischer  Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning:  
Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons

Projektet undersöker hur utsatta befolkningar i landsbygdsområden i utvecklingsländer  
försöker få tillgång till och påverka statligt stöd för att bemöta klimathot. Mer specifikt 
ämnar vi att studera den roll demokratisk politik spelar för att möjliggöra klimatresponser 
– och olika typer av arrangemang för styrning som leder till mer effektivt och rättvist stöd.

Vetenskapsrådet 2019–2021

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan:  
Exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda

Syftet med projektet är att studera hur redan välkända kontrollmetoder för afrikansk  
svinpest effektivt och hållbart kan genomföras i praktiken i de lokala sammanhangen,  
genom att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar fattiga människors val  
avseende sjukdomskontroll.
(Samarbete med Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA)

Vetenskapsrådet 2018–2021

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO).  
Vilka har deltagit i debatten? Och vilka argument har dominerat debatten över tid?  
Det vill vi ta reda på, och vi vill också veta vad denna debatt har haft för påverkan  
på lagstiftningen. Ett av två projekt som studerar den offentliga debatten kring GMO,  
se projekt nedan: Debatten om GM-foder i Sverige: Konsekvenser för lantbrukare.
(Samarbete med Mistra BioTech, SLU)

Mistra 2017–2020

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Debatten om GM-foder i Sverige: Konsekvenser för lantbrukare

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO).  
Vilka har deltagit i den offentliga debatten? Och vilka argument har dominerat över tid? 
Det vill vi ta reda på, och vi vill också veta vad denna debatt har haft för påverkan på 
lagstiftningen. Ett av två projekt i studien, se projekt ovan: Svenska lantbrukares och 
forskares perspektiv på genteknik.
(Samarbete med Mistra BioTech, SLU)

Mistra 2017–2020

Landsbygdsutveckling Noemi Gonda En undersökning av styrelseformer genom ”landgrabbing” av  
jordbruksmark

Projekt undersöker i vilken utsträckning landgrabbing av jordbruksmark kan kopplas  
till mer omfattande konflikter över styrelsesätt, maktrelationer och identiteter.  
Undersökningen genomförs i Ungern och Nicaragua.

Formas 2019–2021

Landsbygdsutveckling Flora Hajdu Kan en basinkomst skapa långsiktigt hållbar försörjning på  
landsbygden i låginkomstländer?

Detta projekt studerar i vilken mån mindre summor pengar som betalas ut direkt till 
individer kan ha långsiktiga effekter på hushållens försörjning på landsbygden i  
låginkomstländer, utöver de omedelbara effekter på fattigdom som redan konstaterats. 
Detta görs genom att jämföra hushåll som fått barnbidrag sedan det infördes ca 2002  
med dem som inte har fått det i två byar i Sydafrika.

Formas 2015-2019

Landsbygdsutveckling Flora Hajdu Pengar i handen: Generationsövergripande relationer och ungdomars  
vägar in och ut ur fattigdom på landsbygden i Lesotho och Malawi

Tanken om att fattigdom bekämpas bäst genom att ge pengar i handen på individer 
som lever i fattigdom får allt större genomslag, särskilt i södra Afrika som nu har många 
sådana program. Få har dock studerats med avseende på effekter detta har på ungdo-
mar och deras generationsövergripande relationer, då dessa pengar generellt betalas ut 
till hushåll med barn eller till äldre. Detta projekt studerar frågan genom att återbesöka 
ungdomar som intervjuades för 10 år sedan, när de var mellan 10–24 år,  
och studera hur deras liv utvecklats och vilken roll pengarna har spelat.
(Samarbete med Brunel University London, UK)

Economoic and Social 
Research Council, 
Joint Fund for Poverty 
Alleviation Research 
(ESRC-DFID)

2015-2019

Landsbygdsutveckling Flora Hajdu “Vi planterar träd i Afrika”: Svenska diskurser och lokala effekter  
av klimatkompenserande trädplanteringsprojekt i afrikanska  
lokalsamhällen
Projektet utforskar hur svenska konsumenter och aktörer uppfattar trädplantering moti-
verad av koldioxidkompensation i afrikanska länder och hur visionerna om lokala sociala 
effekter relaterar till verkligheten i värdländerna.

Formas 2019–2023
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Landsbygdsutveckling Flora Hajdu Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: Ett verktyg för  
bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i  
låginkomstländer
Projektet syftar till att i nära samarbete med svenska privata och offentliga 
aktörer utveckla ett praktiskt användbart verktyg för att integrera relevant 
samhällsvetenskaplig kunskap i bedömningar av de sociala konsekvenserna av 
trädplanteringsprojekt i låginkomstländer och därmed underlätta för dessa aktörer  
att kontrollera att deras konsumtion av utsläppsrätter inte leder till problem lokalt, 
samt att den utlovade koldioxidupptagningen inte överskattas. 

Formas 2019–2021

Landsbygdsutveckling Flora Hajdu Det svenska lantbrukets framtid: Agrar omvandling och  
hushållsstrategier

Syftet med den här studien är att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukar- 
hushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde 
i Sverige?

Formas 2016–2019

Landsbygdsutveckling Alin Kadfak Sweatshops till sjöss: Arbetarskydd i den thailändska fiskeindustrin 
via hybrid global styrning

Projekt undersöker genomförandet av hybrid global styrning av den thailändska  
fiskeindustrin med fokus på arbetsförhållanden.

Formas 2020–2022

Landsbygdsutveckling Stephanie Leder Revitalisering av lokalt förvaltade bevattningssystem i en  
utvandringskontext i Nepal

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer 
projektet frågan:  
(1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män?  
(2) Hur öppnar förändrade hushållsstrukturer och arbetsförhållanden upp möjligheter för  
marginaliserade grupper att engagera sig i hanteringen av kollektiva bevattningssystem?

Formas 2019–2022

Landsbygdsutveckling Kristina  
Marquardt

Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: Resiliens  
och landskapsinvesteringar

Forskningsprojektet handlar om vad resiliens innebär för småskaliga bönder som lever  
på bergssidorna i den så kallade Mid-Hill-regionen i Nepal. Undersökningen gäller vilka 
strategier och praktiker bönderna använder för att hantera de risker de kan möta i sin 
vardag, framförallt genom de långsiktiga investeringar de gör i det landskap de lever i.

Vetenskapsrådet 2019–2021

Landsbygdsutveckling Andrea  
Nightingale

Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: Genus,  
resurshantering och konfliktlösning

Hur kan nya, rättvisa och inkluderande konfliktlösningsmekanismer rörande skog-  
och vattenresurser utformas för att skapa resiliens inför förestående klimatförändringar?  
Projektet bryter ny mark genom att förstå resiliens som ett resultat snarare än ett tillstånd 
eller slutpunkt; genom att undersöka orsaker till konflikt och konfliktlösning inom miljö-
styrning; och genom att generera samlärande metoder för att hantera fattigdoms- och 
utvecklingsutmaningar.

Vetenskapsrådet 2019–2021

Landsbygdsutveckling Andrea  
Nightingale

Konflikt, våld och miljöförändringar: Att undersöka resursstyrning  
och legitimitet i övergångssamhällen

Projektet söker förstå hur sociala och politiska processer relaterade till förändrade skogs- 
och vattenresurser kan bli invecklade i konflikter och våld. Målet är att ta fram konkreta 
underlag för hur global miljöförändring förstås inom ”bräckliga” styrelseformer (exemplen 
Nepal och Kenya) och att generera insikter i hur styrmekanismer och utvecklingsprogram  
bättre kan utformas för att hantera oro för miljörelaterat våld globalt.

Vetenskapsrådet 2016–2020

Landsbygdsutveckling Andrea  
Nightingale

Demokratiska landskap: Politik, subjektivitet och ekologier inom  
miljöstyrning

Under vilka förhållanden leder konflikter och våld till att miljöstyrning urholkas och  
försvagas? En sammanställning av 25 års forskning om Nepals skogsbrukssektor  
med avsikt att belysa och analysera teoretiska frågeställningar om miljöstyrning kring  
konflikter, demokrati och samhällelig och ekologisk förändring, bidra till insikter, teorier 
och kontextspecifika kunskaper om dynamiken mellan samhälle och miljö samt om  
sociala ojämlikheter, med syfte att utforska potentialen för fred, social rättvisa och  
för ekologiskt motståndskraftiga (resilienta) miljöer i utvecklingsländer.

Riksbankens  
jubileumsfond

2017–2019
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Landsbygdsutveckling Andrea  
Nightingale

WEGO

WEGO är ett internationellt nätverk som syftar till att utveckla ett gemensamt 
forsknings- och kompetensutvecklingsprogram för nästa generation tvärvetenskapliga 
forskare inom social miljövetenskap, inriktat på feministisk politisk ekologi, i Europa. 
WEGO utforskar genusrelationer inom samhällsorganisationer i ett feministiskt politiskt-
ekologiskt ramverk. Utifrån ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv, studerar 
WEGO genus- och maktrelationerna i samhällets svar på pågående kriser inom klimat, 
ekonomi och miljö, i olika socio-ekologiska sammanhang. 

European Commission 
(Horizon 2020)

2018–2021

Landsbygdsutveckling Patrik Oskarsson Kolkonflikter: Lokal delaktighet i beslut för förbättrad hållbarhet  
och konflikthantering i Indien och Mocambique 

Det här projektet undersöker möjligheterna för att nå en långsiktigt hållbar användning 
av kol via lokal resurshantering i två fattiga områden med stora koltillgångar, i delstaten 
Jharkhand i östra Indien och i provinsen Tete i nordvästra Mozambique. Insamlat material 
under fältarbete kommer att kompletteras med satellitdata som kan visa på förändringar i 
detaljerad markanvändning relaterat till kolgruvor.

Formas 2013–2019

Landsbygdsutveckling Patrik Oskarsson Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade  
luftföroreningar och hälsosam miljö i Indien

Det här projektet undersöker de villkor som kan göra det möjligt för medborgare att bli 
aktivt delaktiga i miljöstyrning för förbättrad hälsa. Genom mätningar av luftföroreningar 
i hemmen kan deltagarna i projektet få bättre förståelse för lokalt förekommande källor 
till föroreningar och vilken exponering de utsätts för personligen. Förbättrad kunskap 
om vad föroreningar är och var de kommer ifrån förväntas understödja mobilisering 
i lokalsamhällen för förbättrad miljökontroll. Projektet förväntas leda till en ökad 
förståelse av de faktorer som stöder aktiva medborgare inom miljöövervakning och 
styrning. Aktiva medborgare ses som en möjlighet till förbättrad hälsa eftersom det 
öppnar upp för mer inkluderande processer på miljöområdet.

Formas 2018–2021

Landsbygdsutveckling Adam Pain Tillgång till markresurser i relation till HIV/AIDS i Tanzania

Ett kapacitetsuppbyggande projekt som utvärderar effekterna av de befintliga politiska  
och juridiska ramverken för tillgång, användande och äganderätt av markresurser för 
människor som lever med HIV/AIDS i Tanzania.
(Samarbete med International Science Programme vid Uppsala universitet)

Sida 2015–2020

Landsbygdsutveckling Adam Pain Förändringsprocesser av skogar och jordbruk, småskaliga jordbrukares 
praktiker samt nya former av markförvaltning: Etablering av ett  
forskningssamarbete mellan Brasilien, Peru och Nepal

Projektet kommer att understödja ett existerande forskningssamarbete mellan fyra länder 
som undersöker frågor om skogsreglering. Gemensamma aktiviteter så som workshops 
för analys av data, fältarbete och nätverksarbete kommer att genomföras. 

Vetenskapsrådet 2018–2021

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

Entreprenörskap som empowerment? Genusrelaterade möjligheter  
och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk 
i Tanzania

Projektet ska bidra till en ökad förståelse för genusrelationer inom entreprenöriellt urbant 
och peri-urbant jordbruk i Dar es Salaam, Tanzania.

Formas 2018–2021

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

”Grön omsorg” på lantgårdar i Sverige: Genusperspektiv på  
entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat 

Syftet med projektet är att studera entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar  
i Sverige, i ett doing gender-perspektiv. Frågeställningarna är bl.a: Varför, och hur,  
bedriver människor på lantbruk verksamhet inom grön omsorg? På vilka sätt utmanas 
respektive reproduceras genussystemet: genuspräglade uppdelningar, symboler,  
identiteter, interaktioner samt ägande?.

Forte 2016–2019

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

Nycklar till en levande landsbygd: Olika former av entreprenörskap  
i samspel med omgivningen

Syftet är att utveckla ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenör-
skap och den specifika landsbygden, som sätter sin prägel på det entreprenörskap som 
kan utvecklas där. 
(Samarbete med institutionen för ekonomi, SLU)

Familjen Kamprads 
stiftelse

2017–2020
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Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd? 

Många av de nya företag som startas på landsbygden ägs/drivs av kvinnor.  
Det behövs mer kunskap om kvinnors företagande för att stimulera landsbygds- 
utveckling – företagande som förblir osynligt kan varken värderas eller stödjas.  
Det här forskningsprojektet syftar till att synliggöra dessa kvinnor.
(Samarbete med Högskolan i Jönköping)

Familjen Kamprads 
stiftelse

2018–2020

Landskapsarkitektur Per G Berg Täthet och hållbarhet: Praktikens normer och forskningens slutsatser

Forskningsprojektets målsättning är att identifiera överensstämmelser och skillnader 
mellan forskningsresultat om bebyggelsetäthetens effekter och den praktiska  
användningen av förtätning som motiv för hållbart samhällsbyggande i Sverige.  
Genom två kartläggningar och analyser av det vetenskapliga kunskapsläget rörande 
bebyggelsetäthet och dess effekter samt användningen av bebyggelsetäthet och  
förtätning i planeringsstrategier och -policys. 
(Samarbete med Chalmers)

Formas 2018–2019

Landskapsarkitektur Per G Berg Vertikal Förtätning: En utmaning för funktionellt täta städer

Projektet undersöker sju hållbarhetsresurser i höga kontra låga bostadsområden:  
deltagande i samhällsliv och boendekvalitet i höga hus; rimlig tillgång på sol,  
himmel och grönområden; resurssnål livsstil på gator, gårdar, torg och parker;  
estetiska värden; byggkostnader, underhåll och boendes vardagsekonomi och i  
vilka sammanhang är höghus attraktiva för framtidens städer?

Formas 2017–2020

Landskapsarkitektur Daniel Bergquist Systemlandskap: En kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa) 

Syftet med projektet är att kritiskt analysera om hållbarhetsambitioner i nya  
stadsdelsprojekt leder till kvantifierbara förbättringar i termer av resurseffektivitet 
och hållbarhet ur ett brett systemperspektiv. Projektet utvecklar en tvärvetenskaplig 
ansats där stadsdelar ses som systemlandskap (SysLa) – platsspecifika, kontext- 
beroende, men globalt inbäddade, socio-ekologiska system med kopplingar till  
samhälleliga och ekologiska system och processer på flera nivåer och skalor.

Formas 2016–2020

Landskapsarkitektur Andrew Butler Politiskt landskap

Politiken är central för hur landskapen förstås, representeras och styrs men har fått en 
begränsad uppmärksamhet hittills i landskapsforskning. Detta projekt utvecklar  
nordisk akademisk kapacitet inom landskapspolitiken och identifierar en agenda för 
framtida forskning om detta ämne.

Vetenskapsrådet 2019–2020

Landskapsarkitektur Matthew  
Cashmore

EAQ-Net Baltic EaP Network on Quality Control and Capacity  
Development in Environmental Assessment

EAQ-NET syftar till att utveckla ett nätverk för kapacitet och kvalitetskontroll inom 
miljöbedömning (EA). I nätverket ingår länder från Östersjöregionen och länder inom 
Eastern Partnership.

Svenska institutet 2018–2019

Landskapsarkitektur Mari Kågström DECODE: Community Design for Conflicting Desires

Projektet syftar till att ge vägledning för att skapa en inkluderande och effektiv  
stadbyggnadsprocess, med hänsyn till lokala förutsättningar och globala hållbara  
samhällsutmaningar.
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Vinnova 2017–2019

Landskapsarkitektur Mattias Qviström Hållbar mobilitet i den täta staden: En studie av rekreationsmönster i 
de nya stationssamhällena

Projektet syftar till att: (1) belysa välfärdens landskap och dess värden för hållbar mobilitet  
i TODs (Transit-Oriented Development), som en grund för kritiska analyser av dagens 
planering; (2) analysera hur de boende i två TODs bedriver ett aktivt uteliv; (3) utforska 
möjligheterna att planera för hållbar mobilitet i stationsnära lägen, med särskilt fokus på 
planeringen av grönstrukturen.

Formas 2017–2020

Landskapsarkitektur Mattias Qviström Välfärdens landskap och den täta staden

Projektet studerar arvet efter välfärdssamhället, välfärdens landskap och hur dess värden 
kan tas tillvara i samband med förtätningsprojekt.

Formas 2016–2021

Landskapsarkitektur Zeinab Tag-Eldeen Kapacitetsbyggande av forskning och innovation inom uthållig  
förvaltning av land och miljö för en inkluderande utveckling

Ett kapacitetsbyggande forskningssamarbete med Ardhi University i Tanzania.
(Samarbete med International Science Programme, Uppsala universitet)

Sida 2015–2020
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Landskapsarkitektur Josefin Wangel Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

Projektet undersöker hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation  
till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer.  
Hur har energieffektivitetbegreppet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och  
på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer för  
att möjliggöra hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen?
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Energimyndigheten 2017–2020

Landskapsarkitektur Josefin Wangel Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar

Projektet är en del av utvecklingen av ett svenskt certifieringssystem för hållbara  
stadsdelar, ett utvecklingsarbete som leds av Sweden Green Building Council.  
Projektet har två huvudsakliga syften; utvärdera och vässa den struktur och de  
metodologiska principer för certifieringssystemet som tagits fram av SGBC, samt 
utveckla så kallade prestandaindikatorer för certifieringssystemet, vilket möjliggör  
att utvärdera hur hållbart slutresultatet blir.
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Formas 2015–2020

Landskapsarkitektur Josefin Wangel Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för 
omställning av vardagslivet

Projektet utforskar energirelaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande 
inom och mellan hushåll. Det övergripande målet med projektet är att utifrån ett etno-
grafiskt och normkritiskt designperspektiv utforska och föreslå alternativa vardagsprak-
tiker med radikalt minskad resursanvändning. 
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Energimyndigheten 2018–2021

Landskapsarkitektur Antoienette  
Wärnbäck

Miljömålens relevans i svenska MKB- och tillståndsprocesser (MERIT)

Projektet undersöker länsstyrelsernas roll i övervakningen av den samlade effekten av  
enskilda verksamheter på miljömålen. Syftet är att identifiera vilka miljökvalitetsmål som  
skulle kunna uppnås genom en korrekt hantering i miljökonsekvensbeskrivningar och 
tillståndsprocesser, samt ge förslag på hur tillståndsprocessen kan förbättras för att 
bättre bidra till uppfyllandet av de svenska miljömålen.
(Samarbete med Svenska miljöinstitutet, IVL)

Naturvårdsverket 2017–2020

Landskapsarkitektur Burcu Yigit Turan Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: Social  
hållbarhets roll i stadsutvecklingen

Projektet analyserar omvandlingen av Norra Sorgenfri, ett område nära centrala Malmö,  
där man i planerna för ett bostadsområde för 5000 invånare sammanför två av Malmös  
planeringspolitiska strategier: stråkplanering som sammanför delar av staden och 
områdesprogram inriktade på specifika stadsdelar.

Formas 2018–2020

Landskapsarkitektur Petter Åkerblom Flytt av stora träd

Målet för projektet är att ta fram en film, en kunskapsöversikt och ett utbildningsmaterial 
om hur man med modern teknik kan flytta stadsträd som står i vägen för grävarbeten till 
nya urbana växtplatser.

Trafikverket 2017–2019

Landskapsarkitektur Petter Åkerblom Hållbar utemiljöförvaltning i Nacka

Följeforskning kring hur en förvaltningsgemensam kommunal organisation kan byggas 
upp med uppgift att utveckla ändamålsenliga utemiljöer för lek, lärande och god hälsa, 
samt undersöka vilka planeringsverktyg som kan vara relevanta för att underlätta arbetet 
i en sådan organisation. 

Movium Partnerskap 
(SLU) / Nacka kommun

2017–2020

Miljökommunikation Hanna Bergeå Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning  
för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem

Projektet studerar hur begreppet cirkulär ekonomi uppfattas av olika aktörer i livsmedels-
kedjan och kommer att föreslå handfasta råd för hur man ska samverka och kommunicera 
för att åstadkomma cirkulär ekonomi.

Formas 2019–2022

Miljökommunikation Hanna Bergeå Samverkan mellan forskning och rådgivning för kunskapsutveckling i 
den gröna sektorn 

Detta forskningsprojekt studerar samverkan som fenomen med utgångspunkt i den  
gröna sektorn. Vi undersöker hur samverkan som idé fylls med mening och innebörd,  
vilka konsekvenser detta får samt hur samverkanspraktiker mellan forskning, rådgivning 
och andra aktörer yttrar sig. Syftet är att kritiskt undersöka och ge ett flerdimensionellt 
perspektiv på samverkan som idé, organisation och praktik.
(Samarbete med SLU i Skara)

Vinnova 2015–2019
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Miljökommunikation Camilo Calderon Att balansera snabb och långsam planering: Nya perspektiv på  
medborgardialogens möjligheter och begränsningar i tider av  
brådskande hållbarhetsutmaningar 

Detta projekt undersöker planerarnas försök att balansera lika viktiga, men till synes 
motstridiga, krav på ’snabb’ och ’långsam’ planering. Projektet utvecklar kunskap som 
kan användas för att designa innovativa medborgardialoger som klarar av att balansera 
kraven på effektivitet och deltagande; och för att anpassa medborgardialogens teori mot 
bakgrund av dagens brådskande hållbarhetsutmaningar.

Formas 2019–2022

Miljökommunikation Anke Fischer Mistra Environmental Communication: Reframing communication  
for sustainability

Ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att utveckla miljökommunikation så 
att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och 
inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Mistra 2019–2023

Miljökommunikation Anke Fischer RALENTIR - Minskad markutarmning och kolförlust från Etiopiens 
jordar för förbättrade livsvillkor och resiliens 

Syftet med RALENTIR är att utveckla åtgärder som bekämpar markutarmning till nytta 
för marginaliserade befolkningsgrupper i lokalsamhället och som upplevs som jämlika 
och rättvisa. Projektet baseras på fallstudier i flera olika regioner i Etiopien. 

UK Economic & Social 
Research Council 
(UKRI-Global Challenge 
Research Fund)

2019–2022

Miljökommunikation Anke Fischer Styrning, rättvisa och motstånd: På väg mot ett fossilfritt  
välfärdssamhälle
Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad 
styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Formas 2019–2022

Miljökommunikation Lars Hallgren Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden:  
Samkonstruktion av mening i dialogpraktiker inom  
naturresurshantering

Utgångspunkten i det här projektet är att samråd har en given plats i modern 
naturresursförvaltning men att vi behöver förstå mera om hur kommunikationen i 
samråd går till för att kunna bedöma under vilka förutsättningar de verkligen kan bidra 
till förvaltningen på ett relevant sätt, samt hur samråd kan utformas för att uppfylla 
realistiska mål och samtidigt intressera både organisatörer och deltagare. Syftet med 
projektet är utveckla detta underlag.

Formas 2017–2021

Miljökommunikation Sara Holmgren Sätt att se en skogsbaserad ekonomi [Perform]

Syftet med projektet är en bättre förståelse av regionala skillnader i länders bioekono-
mipolitik och synsätt på skogsbaserad bioekonomi. Vi utforskar en mångfald av synsätt 
på skogsbaserad bioekonomi i Europa, i syfte att främja ett större deltagande av olika 
intressenter och en bred allmänhet genom en informerad och öppen dialog.

Europeiska skogsintitutet 2018–2020

Miljökommunikation Sara Holmgren Att ställa om: Värderingar och skogliga intressekonflikter i  
omställningen till en biobaserad ekonomi

Syftet med projektet är att undersöka hur olika aktörer i svensk skogssektor ser på  
bioekonomin, samt hur olika politiska vägval påverkar olika intressegrupper. Denna  
kunskap är viktig för att kunna skapa legitim styrning av bioekonomiomställningen,  
där skogliga värderingar och intressen avvägs genom inkluderande och transparenta 
beslutsprocesser.
(Samarbete med Linköpings universitet)

Formas 2017–2020

Miljökommunikation Sofie Joosse Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och  
medborgardeltagande

Projektet analyserar två styrstrategier - nudging och medborgardeltagande -  
för att främja hållbara urbana livsstilar. Utforskning och utvärdering av nudging  
och medborgardeltagande i living labs ska ge ökad kunskap om hur förändringar  
i medborgares vardagspraktiker kan bidra till energi- och resursbesparingar.  
Resultaten ska också kunna användas av stadsplanerare och beslutsfattare  
inom stadsplanering.

Energimyndigheten 2018–2021

Miljökommunikation Sofie Joosse Fisk i staden: Möjligheter för lokalt baserade livsmedelssystem för fisk

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera möjligheterna för att socialt organisera 
lokalt baserade livsmedelssystem. Projektet bygger på en jämförande analys av två 
fallstudier av lokal fisk produktion och konsumtion samt värdekedjan emellan produktion 
och konsumtion (i Maine/New York, USA och Upplandskusten/Stockholm, Sverige).

Formas 2016–2019
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Miljökommunikation Annette Löf ReaD-FIRE – Att studera och dekolonisera:  
Skogsbränder och samiska landskapsrelationer

ReaD-FIRE undersöker särskilt konsekvenserna av skogsbränder ur samiska land-
skapsperspektiv och, om möjligt, syftar till att identifiera och utnyttja skogsbränders 
konstruktiva och transformativa potential för att dekolonisera skogslandskapet i Sápmi.

Formas 2020–2022

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

Spot-IT: IT-lösningar för användarvänliga IPM-verktyg för  
hantering av bladfläcksjukdomar i stråsäd 

Ett nordiskt-baltiskt initiativ för att erbjuda producenter bättre modeller för att förutsäga 
bladfläcksjukdomar i vete och korn, med sikte på ett användarvänligt utnyttjande av 
modellresultat genom lokalt anpassade IPM-verktyg. Öppen källkod möjliggör utbyte 
av kunskap och ekonomiska lösningar genom gemensam användning av modern 
teknik, underlättar kunskapsutbyte inom programmering och IT-relaterade kunskaper, 
växtpatologi och epidemiologi, statistik, odlares beslutsfattande samt samverkan och 
kunskapsutbyte med rådgivning och jordbrukare.
(Samarbete med institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU)

Formas 2017–2020

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion

Projektet gör en syntes över kunskapsläget om växtskydd och nuvarande 
bekämpningsstrategier i svenskt jordbruk. Syftet är att identifiera aktuella 
kunskapsluckor och skillnader mellan nuvarande praxis och de senaste rönen  
inom växtskydd. Vilka växtskyddspraktiker är idag grundande i vetenskapen? Vi har 
också sett att kunskapsförmedling i sig inte heller alltid är vetenskapligt baserad.
(Samarbete med institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU)

Formas 2017–2019

Miljökommunikation Stina Powell Att sluta räkna kroppar: Nya tankar för en jämställd skogssektor

Projektet handlar om hur vi kan nå jämställdhet i skogssektorn och fokuserar SLU:s  
skogsutbildningar. Utgångspunkten är att ta fram mer kunskap om vad jämställdhet  
innebär för olika grupper istället för att räkna kroppar. På så sätt vill vi utmana synen  
på vad jämställdhet i skogen innebär.

Stiftelsen  
Skogssällskapet

2018–2021

Miljökommunikation Stina Powell Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling:  
En genus- och intersektionell analys

Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, makt- 
aspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera 
aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella 
forskningsprojeket CADWAGO.

Formas 2018–2021

Miljökommunikation Kaisa Raitio Dekoloniserande markplanering: Att skapa nya planeringssätt för 
samer och stat i Sverige och Finland (RE-LAND)

Projekt syftar till förståelse för vad dekolonisering skulle innebära för markanvändnings- 
planeringen i Sápmi, dvs. på samernas traditionella marker. Projektet bygger på  
forskarnas mångåriga samarbete med samebyar och renskötsellag i Sverige respektive 
Finland och adresserar både markanvändningsplaneringens innehåll (hur ska  
markanvändningen styras?) och dekoloniseringsprocessen (hur kan den utformas?).

Formas 2019–2021

Miljökommunikation Kaisa Raitio Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen:  
Gruvdriften i Sápmi

Idag finns en ökad internationell fokus på urfolks rätt till mark och vatten, vilket  
varit särskilt tydligt under de senaste två decennierna. Samtidigt har exploateringen  
av naturresurser och infrastrukturprojekt i traditionella urfolksområden ökat. Syftet  
med detta forskningsprojekt är således att studera den alltmer komplexa bilden av  
naturresursutvinning inom traditionella urfolksområden genom att explicit fokusera på 
frågor om mineralexploatering och gruvdrift i Sápmi.

Formas 2013–2019

Miljökommunikation Lotten Westberg Att skapa mening med anpassning:  Anpassningspraktiken i ett  
governance-perspektiv

Projektet undersöker hur och varför det svenska klimatanpassningsarbetet ser ut som 
det gör och hur de som medverkar i arbetet förstår och hanterar frågor och problem som 
uppstår inom den governance-struktur i vilket arbetet ingår.

Formas 2017–2021
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Miljökommunikation Erica von Essen Med rätt att döda: En nekropolitisk studie om gallring av oönskade 
djur i urbana och rural miljöer
Vad gör egentligen ’samhällets sophämtare’ när det kommer till undanskaffandet av 
oönskade djur och gallrandet av oönskade djurstammar? I den här studien fokuserar vi 
på skadedjursbekämpare och jägare och deras syn på gallring av djurstammar, i syfte 
att etnografiskt blottlägga de outtalade värderingar, vardagskategoriseringar och tyst 
kunskap som vägleder deras arbete i urbana och rural miljöer.

Formas 2020–2023

Miljökommunikation Erica von Essen Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle

Hur förändras och hur får människa-djur relationer och jaktens roll nya uttryck i  
postmoderna samhällen? 

Naturvårdsverket/ 
Viltvårdsfonden

2018–2021

DEN GEOGRAFISKA SPRIDNINGEN HOS DE AKTIVA FORSKNINGSPROJEKTEN UNDER 2019
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21 jan Siani.se, Blogpost: What does male out-migration mean for women in rural South Asia? (Stephanie Leder, Landsbygdsutveckling).

30 jan Sveriges Radio, Nyheter P4 Uppland, Vargfrågan (Erica von Essen, Miljökommunikation).

09 feb SVT.se, Hållbara tacos – så gör du (Madeleine Granvik, Landskapsarkitektur).

18 feb Sveriges Radio, Nyheter P4 Uppland, Tjuvjakt (Erica von Essen, Miljökommunikation).

27 feb Upsala Nya Tidning, Unikt brutal förtätning (Per G Berg, Tuula Eriksson & Fredrik Eriksson, Landskapsarkitektur).

14 mar DN, Debatt: ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna”  
(Klara Fischer & Kristina Marquardt, Landsbygdsutveckling; Josefin Wangel, Landskapsarkitektur; Sara Holmgren,  
Miljökommunikation).

15 mar Aftonbladet, Debatt: 91 forskare: I dag bör vi alla klimatprotestera (Oscar Larsson, Landsbygdsutveckling).

15 mar Sveriges Radio, Nyheter P4 Uppland, SLU-forskaren: Lärare borde jubla över skolstrejk (Kaisa Raitio, Miljökommunikation).

26 mar Expertsvar.se, Grön omsorg – nya former av omvårdad (Katarina Pettersson, Landsbygdsutveckling).

28 mar Fastighetsnytt, Social hållbarhet i stadsutvecklingen (Johan Pries & Mattias Qviström, Landskapsarkitektur).

29 mar Jaktjournalen, ”Du ska våldtas och dödas!" – Jägartjejer vittnar om grova kränkningar  
(Erica von Essen & Lara Tickle, Miljökommunikation).

01 apr Dagens Arena, Motståndet är för svagt och för oorganiserat (Kjell Hansen, Landsbygdsutveckling).

02 apr Smålandsposten, Grön omsorg möter hinder (Katarina Pettersson, Landsbygdsutveckling).

04 apr Tidningen Syre, Lika behandling inte alltid rättvis (Kjell Hansen, Landsbygdsutveckling).

15 apr ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), Schwieriges Verhältnis Rund 40 Rudel stromern durch Skandinavien  
(Erica von Essen, Miljökommunikation).

Wallin, Adam. Why we don’t change for climate change: Motivational effects of different perspectives. 
Wolf, Laura Elisabeth. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador: A frame/framing analysis of 

interpretations of nature, underlying factors and recommended actions.

KONFERENSER ORGANISERADE AV MEDARBETARE  VID INSTITUTIONEN

11–12 jun Den tredje årliga internationella konferensen South Asia across the Nordic Region (SANR) organiserades av Patrik 
Oskarsson och Seema Arora Jonsson, avdelningen för landsbygdsutvecklingen, i samarbete med Sasnet/Lunds 
universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

24 aug MATOLOGI - en kunskapsfestival arrangerades i Stockholm av SLU Future Food.

24 sep Climate Resilient Food Production in 2050–What will it look like? Workshop med ca. 120 deltagare, organiserades av SLU 
Future Food tillsammans med SLU Global.

25–26 sep Konferensen Agricultural research for development conference Agri4D 2019 AGRI4D 2019: ZERO HUNGER BY 
2030, OUR SHARED CHALLENGE! hölls vid SLU, Ultuna. Den organiserades av Margarita Cuadra och Alin Kadfak, 
avdelningnen för landsbygdsutveckling, i samarbete med SLU Global och SIANI-nätverket (SEI, Lunds universitet, 
Chalmers tekniska högskola,Göteborgs universitet, Focali, Nordiska afrikainstitutet, International Foundation for Science 
IFS, AgriFoSe 2030, SIWI, Sida). 

12 nov Den årliga MKB-dagen organiserades av Mari Kågström, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur, i samarbete 
med Naturvårdsverket, Trafikverket, Boverket samt Havs- och vattenmyndigheten.
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19 apr Dagens Arena, Här har du din påskläsning! (Kjell Hansen, Landsbygdsutveckling).

06 maj Sveriges Radio, Kluvet land, Kan maten rädda landsbygden? (Thomas Norrby, Landsbygdsutveckling).

10 maj Dagens Arena, Expert: Ta glesbygdsbornas berättelser på allvar (Thomas Norrby, Landsbygdsutveckling).

10 maj Lantbrukets Affärstidning, Kommuner kan visa vägen till andra skogsvärden (Sara Holmgren, Miljökommunikation).

10 maj Sydnärkenytt, Berättar om politiken för land och stad (Kjell Hansen, Landsbygdsutveckling).

13 maj Forskning.se, Tio sätt att minska det svenska matsvinnet (Annsofie Wahlström & Gunilla Leffler, SLU Future Food).

13 maj Expertsvar.se, Tio sätt att minska det svenska matsvinnet (Annsofie Wahlström & Gunilla Leffler, SLU Future Food).

31 maj Kurera.se, SLU ska hjälpa beslutsfattare att minska matsvinnet (Annsofie Wahlström, SLU Future Food). 

01 jun *Upsala Nya Tidning, Därför provoceras vi av den köttfria trenden (Richard Tellström, SLU Future Food).

03 jun Modern Psykologi, Brännskadade minnen (Andrew Butler, Landskapsarkitektur).

10 jun Dagens Industri, Stockholm en förebild – med brister (Josefin Wangel, Landskapsarkitektur).

29 jun Upsala Nya Tidning, Bygg inte bort grönytorna! (Roger Elg, Landskapsarkitektur).

21 jul Upsala Nya Tidning, Replik: Vaga referenser till läroboksmaterial (Stina Powell, Miljökommunikation).

21 jul Upsala Nya Tidning, De vill återskapa Linnés tid (Clas Tollin, Agrarhistoria).

25 jul Tidningen Syre, Bredbandsuppkoppling på landsbygden styrs av godtycklighet (Yvonne Gunnarsdotter, Landsbygdsutveckling).

30 jul Göteborgsposten, Matexperten om nya köttet: Riskerar att påverka klimatet negativt (Richard Tellström, SLU Future Food).

19 aug Upsala Nya Tidning, Vem bryr sig om Uppsalas träd? (Roger Elg, Landskapsarkitektur).

22 aug Expertsvar.se, Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti 
(Lara Tickle & Erica von Essen, Miljökommunikation).

23 aug Svensk Jakt, Jaktturism i fokus på SLU-symposium (Erica von Essen, Miljökommunikation).

28 aug IT-Pedagogen.se, Ute är inne – största konferensen om utomhuspedagogik (Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur).

29 aug Sveriges Radio, Vetenskapsradion Nyheter, Forskare: Turistnäringen gör för lite för att skydda djuren  
(Erica von Essen, Miljökommunikation).

09 sep Expertsvar.se, Barns hälsa i städer i fokus på Uppsala Health Summit (Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur).

19 sep Upsala Nya Tidning, Vi utmanar om klimatet (**Klara Fischer, Landsbygdsutveckling).

20 sep Sveriges Radio, P4 Uppland, Bättre hälsa med bra stadsplanering (Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur).

20 sep Entreprenad, Succé för nystartad landskapsutbildning (Lars Johansson, Landskapsarkitektur).

25 sep FPlus, 171 forskare uppmanar vuxna till klimatprotester (Annette Löf, Miljökommunikation).

25 sep DN.se, Debatt, 171 forskare: Vi vuxna bör också klimatprotestera (Annette Löf, Miljökommunikation).

01 okt Upsala Nya Tidning, Högt söktryck på SLU:s nya utbildning (Bodil Dahlman, Landskapsarkitektur).

02 okt Sveriges Radio, Nyheter P4 Uppland, Etik i älgjakten (Erica von Essen, Miljökommunikation)

02 okt Svensk Jakt, Krönika: Vilka ska uteslutas ur Jägareförbundet? (Erica von Essen, Miljökommunikation).

06 okt Svenska Dagbladet Debatt, Växande städer måste ge utrymme för barnen  
(Petter Åkerblom, Bodil Dahlman, Kerstin Nordin, Landskapsarkitektur).

07 okt Upsala Nya Tidning, Toppmöte ska ge barnvänligare städer (Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur).

07 okt DN.se, Vi har ett ansvar att kräva en mycket mer kraftfull klimatpolitik (Annette Löf, Miljökommunikation).

07 okt Dagens samhälle, Risk att sociala problem ignoreras med Bids (Johan Pries, Landskapsarkitektur).

09 okt Upsala Nya Tidning, Förtätningen har högt pris för barnen (Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur).

21 okt Upsala Nya Tidning, Debatt, Alternativ till spårväg inte färdigutrett (Daniel Bergquist, Landskapsarkitektur).

21 okt DN, Stora frågetecken kring skog som klimatkompensation (Flora Hajdu, Landsbygdsutveckling).

21 okt DN.se, Lyssna på forskningen – den visar avregleringens problem (Mattias Qviström, Landskapsarkitektur).

25 okt Upsala Nya Tidning, Gröna vågen – en rörelse här för att stanna (Emil Sandström, Landsbygdsutveckling).

27 okt DN.se, Klimatkompensation är en ny slags kolonialism (Klara Fischer & Flora Hajdu, Landsbygdsutveckling).

29 okt DN.se, Vädjan om mat och vatten tonades ned i Energimyndighetens rapport  
(Klara Fischer & Flora Hajdu, Landsbygdsutveckling).

01 nov Tidskriften Folkuniversitetet, Svårt att styra hållbar livsstil (Josefin Wangel, Landskapsarkitektur).

07 nov Sveriges Radio, Kampen om jorden 2: Landet mot staden (Carin Martiin, Agrarhistoria).

12 nov Expressen, Så stort klimatavtryck ger 3 000 olika matvaror (Annsofie Wahlström, SLU Future Food).
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U REPRESENTATION INOM SLU 

Prorektor: Karin Holmgren

SLU:s utbildningsnämnd: Yvonne Gunnarsdotter (suppleant)  (–2019-03-30)

SLU:s samverkansråd: Hanna Ljunggren Bergeå  (–2019-03-30)

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom

NJ-fakultetens vicedekan för samverkan (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): Hanna Ljunggren Bergeå  (–2019-03-30)

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Johanna Bergman Lodin (1:e suppleant)

NJ-fakultetens programnämnd: Lotten Westberg,  Kristina Marquardt (suppleant)

NJ-fakultetens docentnämnd: Patrick Svensson (suppleant)

NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd: Seema Arora-Jonsson & Kjell Hansen (suppleanter)

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Jesper Larsson (suppleant)

NJ-fakultetens valberedning: Klara Fischer

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Linley Chiwona-Karltun

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor Ylva Dahlman (–2019-03-30)

NJ-fakultetens vicedekan för lika villkor (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): Marina Queiroz (2019-04-01–) 

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor: Patrik Oskarsson

NJ-fakultetens representant i styrgruppen för Framtidens djur, natur och hälsa: Eva Sandberg

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Maria Wisselgren (1:e suppleant)

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr

Ledamot i urvalsgrupp för August T. Larssons gästforskarprogram vid NJ-fakulteten: Hanna Ljunggren Bergeå

Rektors forskarråd (For): Patrick Svensson

Moviums ledningsråd: Lars Johansson

13 nov Norrköpings Tidningar, När vargen kommer till länet (Erica von Essen, Miljökommunikation).

15 nov Landetsfria.nu, Ny bok lyfter fram naturvägledningens betydelse i Norden (Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning).

19 dec Forskning.se, En grönare jul på faten (Richard Tellström, SLU Future Food).

09 dec Extrakt, Lantbrukare – en yrkeskår i ständig förändring  
(Flora Hajdu, Cecilia Waldenström & Erik Westholm, Landsbygdsutveckling).

20 dec Västerbottningen, Vill öka intresset för Höga Kusten (Lena Malmström & Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning).

26 dec Lantbrukets Affärstidning, Lista: Sju stora lantbruksuppfinningar (Jesper Larsson, Agrarhistoria).

26 dec Lantbrukets Affärstidning, Viktiga historiska framsteg för lantbruket (Jesper Larsson, Agrarhistoria).

26 dec DN Åsikt, Romantiserad bild av renen skadar samer (Annette Löf, Miljökommunikation).

*    Även i: Corren.se, Aftonbladet.se, VT.se, Affarsliv.com, Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Kuriren.nu, Borås Tidning, Sydsvenskan, 
Helagotland.se, Piteå-Tidningen, Vimmerby Tidning, Sydöstran, Ystads Allehanda, Enköpings-Posten, Norrköpings Tidningar, Blekinge Läns Tidning, Östra 
Småland, Ekuriren.se, Barometern OT, Tidningen Syre, Norran.

**  Debattartikeln undertecknades av följande medarbetare vid institutionen: Örjan Bartholdson, Anja-Christina Beier, Per G Berg, Hanna Bergeå, Daniel Bergquist, 
Wouter Blankestijn, Andrew Butler, Malin Bäckman, Elinor Carlbrand, Camilo Calderon, Margarita Cuadra, Ylva Dahlman, Linda Engström, Petra Fabel,  
Anke Fischer, Harry Fischer, Stefan Granlund, Ann Grubbström, Yvonne Gunnarsdotter, Flora Hajdu, Lars Hallgren, Kjell Hansen, Sara Holmgren, Lars Johansson, 
Karin Jonsell, Sofie Joosse, Christoffer Söderlund Kanarp, Mari Kågström, Helena Nordström Källström, Oscar Larsson, Marithe Lindelöf, Annette Löf,  
Lena Malmström, Kristina Marquardt, Patrik Oskarsson, Stina Powell, Mattias Qviström, Gudrun Rabenius, Kaisa Raitio, Johan Ronnesjö, Eva Sandberg,  
Emil Sandström, Nadarajah Sriskandarajah, Eva Stephansson, Therese Strimell Flodqvist, Marlén Tälleklint, Burcu Yigit Turan, Cecilia Waldenström,  
Josefin Wangel, Erik Westholm, Martin Westin, Vera Vicenzotti, Carola Wingren, Hanna Wolf, Mia Ågren, Lisa Åhrgren Matteses.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total omsättning 86 98 110 127 132 144 144

Varav statsanslag 56 59 73 77 89 94 75

Största finansiärerna

Formas

Naturvårdsverket

Sida

Vetenskapsrådet

Personal

Helårsarbetskrafter 78 82 89 92 94 102 112

Totalt antal anställda 112 107 125 120 128 137 148

Helårsstudenter

Grund- och avancerad nivå 403 409 439 431 444 463 466

Forskarstuderande 28 28 42 35 30 32 33

Helårsprestationer

Grund- och avancerad nivå 334 406 414 397 389 451 431

Disputationer 5 2 3 11 6 3 3

Publikationer

Självständiga arbeten på kandidat- och masternivå 106 117 123 134 134 138 128

Licentiat- och doktorsavhandlingar 5 2 3 12 6 3 4

Referee-granskade artiklar 21 16 35 60 74 63 55

Referee-granskade bokkapitel 6 3 10 34 16 24 14

Böcker 1 - 2 6 7 4 -

Rapporter 2 4 5 9 14 9 15
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