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landsbygdsutveckling
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administration 
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slu centrum för  
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för miljö och  
klimatförändringar 

avdelningen för  
landskapsarkitektur
Anställda: 51



EN FORSKNINGSMILJÖ MED 
SAMHÄLLSVETENSKAP, HUMANIORA 
OCH DESIGNVETENSKAP berikar studenter
och forskare med olika perspektiv - som när de blandas skapar en 
framgångsrik grogrund för excellens.

12 % AV ALLA
STUDENTER VID SLU 
Vi undervisar 12 % av det totala antalet 
studenter på grundutbildningen vid SLU.  
Vi ansvarar för hela 7 utbildningsprogram,  
ger ett 80-tal kurser och driver 2 forskarskolor.

61,7 MSEK I NYA
FORSKNINGSANSLAG
Under 2021 hade våra ansökningar en 
beviljandegrad på 20,6 %. 

27,7 MSEK FRÅN
UPPDRAGSFORSKNING
De nationella centrumen och Sidas helpdesk 
genomför årligen en stor mängd externa 
forskninguppdrag. 

ETT FRAMÅTRIKTAT 
MILJÖARBETE 
Vi har ett stort engagemang för frågor 
kring miljö, klimat och hållbarhet. Vi vill 
- genom att ta egna initiativ, inspirera och
engagera - bidra till omställningen för ett
mer hållbart samhälle.

EXPANSIV SAMVERKAN 
Vi ser vi samverkan med samhällets aktörer 
som ett verktyg för att bidra till ett hållbart 
samhällsbyggande, och som en metod för att 
bedriva och kontinuerligt utveckla vår forskning 
och utbildning.
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Prefekterna har ordet

Ett andra pandemiår har passerat och 
vi är så stolta över att leda en institution 
med så engagerade medarbetare och som 
har lyckats hantera pandemin och dess 
effekter så bra! Nu ser vi framåt med 
tillförsikt och hoppas att vi under 2022 kan 
komma tillbaka till campus och det nya 
normala. 

Trots tuffa arbetsförutsättningar 2021 har vi 
varit väldigt framgångsrika på alla fronter. 
I årets forskningsansökningsprocess hade vi 
en utdelning på drygt 60 miljoner kronor, 
med en en beviljandegrad på över 20 %, 
vilket visar på enträget arbete och att våra 
ansökningar håller hög kvalitet.

Vi har producerat många nya spännande 
publikationer under året och antalet 
referee-granskade forskningsartiklar ökade 
med imponerande 47 % under 2021 jämfört 
med 2020. 

Det är också glädjande att vi under året haft 
tre disputationer och att institutionen har 
fått två nya docenter. Vi har även fått en ny 
professor i landskapsarkitektur, läs mer om 
Marcus Hedblom på sidan 16.

kristina marquardt, ställföreträdande prefekt  
och lars johansson, prefekt  

vid institutionen för stad och land.
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Vårt utbildningsuppdrag är nu drygt 12 %  
av hela SLU:s grundutbildningsuppdrag. 
Det är ett otroligt viktig uppdrag 
och vi har, trots ständigt föränderliga 
förutsättningar mellan distans- och 
fysisk undervisning under året, gjort det 
fantastiskt bra. Kursutvärderingarna från 
period 1 hösten 2021 visar att av de 13 
kurser som gavs vid institutionen, hade 10 

ett medelvärde över 4,0. Extra roligt är att 
helhetsintrycket för introduktionskursen 
på det nya kandidatprogrammet i 
statsvetenskap med inriktning hållbar 
utveckling var hela 4,5.

Institutionens samverkan med omgivande 
samhälle är omfattande i forskning och 
undervisning samt genom SLU Centrum 
för biologisk mångfald (CBM), SLU 
Centrum för naturvägledning (CNV) 
och avdelningen för miljöintegrering. 
CBM utvecklas mot mer undervisning 
och forskning, CNV har fortsatt uppdrag 
från både Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten och avdelningen för 
miljöintegrering har, i samarbete med 
Göteborgs universitet, inför 2022 ett nytt 
fyraårigt avtal på 48 miljoner kronor med 
Sida angående en helpdesk för miljö- och 
klimatintegrering.

»   ... och antalet 
referee-granskade 
forskningsartiklar 
ökade med 
imponerande 47 % 
under 2021 jämfört 
med 2020. 

Lars Johansson, prefekt &  
Kristina Marquardt, st.f. prefekt
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Några viktiga händelser 
2021

HARRY FISCHER håller sin docent-
föreläsning i landsbygdsutveckling: 
»Democratizing Climate Adaptation:
Exploring the subnational political
architectures of responsive climate
support«.

harry w fischer, 
docent och 

universitetslektor 
vid avdelningen 

för landsbygds-
utveckling.
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LAZARO MNGUMI försvarar sin 
doktorsavhandling i landskapsarkitektur: 
»Climate Change Resilience: Exploring
socio-ecological system resilience for
livelihood effects of climate change in
peri-urban areas«.

lazaro mngumi, 
doktorand vid 
avdelningen för 
landskapsarkitektur, 
under world urban 
forum i abu dhabi.

ANDREW BUTLER håller sin docent-
föreläsning i landskapsarkitektur, med 
titeln »Hot Topics and Burning Issues in 
Landscape Planning«.

andrew butler, docent och universitetslektor  
vid avdelningen för landskapsarkitektur.

SAID NUHU försvarar sin doktors-
avhandling i landskapsarkitektur: 
»Rethinking Land Access Governance
in Global South Cities: Understanding
the dynamics and contentions of land
access processes and governance
mechanisms in peri-urban areas of Dar
es Salaam, Tanzania«.

said nuhu, doktorand 
vid avdelningen för 
landskapsarkitektur.

»A Southern Perspective: Northern
and indigenous influences on the
establishment of a hybrid culture of
participatory planning, the story of
Sacaba«.

paola ledo, doktorand vid 
avdelningen för landskaps-
arkitektur.
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19 mars

31 mars

19 maj

20 april

15 juni
PAOLA LEDO försvarar sin 
doktorsavhandling i landskapsarkitektur: 

anke fischer under intervjun strax innan 
installationsföreläsningen.

28 april
Professor ANKE FISCHER håller 
sin installationsföreläsning i 
miljökommunikation: »The Struggle over 
Sustainability: On the co-construction of 
meaning in environmental governance«. 
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MÅNGFALDSKONFERENSEN 2021  

Den årliga konferensen, arrangerad av 
SLU Centrum för biologisk mångfald, 
samlar 70 personer på plats på SLU 
Campus Ultuna.
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LANDSBYGDER OCH REGIONER 
I FÖRÄNDRING Avdelningen för 
landsbygdsutveckling samlar tillsammans 
med Nordregio forskare från hela landet 
för att utbyta erfarenheter och diskutera 
aktuella ämnen kopplade till regional- 
och landsbygdsutveckling i Sverige.

konferensteamet. från vänster: emma sahlström, amanda 
bengtsson, patrik cras, izabel nordlund, thomas norrby, 
nora wahlström och emil planting mollaoglu, alla från 
avdelningen för landsbygdsutveckling.
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ATT SPRIDA RINGAR PÅ VATTNET  
Den årliga konferensen i vattenpedagogik, 
arrangerad av SLU Centrum för 
naturvägledning (CNV) — i år med temat 
»Att berätta om vatten«. på scenen i alnarp håkan schröder med ultuna på skärmen.

MILJÖKOMMUNIKATIONSDAGARNA 
arrangeras av forskningsprogrammet SLU 
Mistra Environmental Communication 
− en årlig webbkonferens för alla som
arbetar med miljökommunikation.
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1 september

11 november

11-12 november

LANDSKAPSARKITEKTPROG-

RAMMET FIRAR 50 ÅR. Det firas med 
rundabordssamtal, genomgång av 
programmets dynamiska utveckling, 
filmpremiär och mingel såväl i Alnarp 
och Ultuna som digitalt.

16 november

16-17 november

13-15 september
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6 december

25 november

MARCUS HEDBLOM tillträder tjänsten 
som ny professor i landskapsarkitektur 
med inriktning på landskapsförvaltning. 
Professuren är med sin inriktning den 
första i sitt slag i Uppsala.

deltagarna vid en av panelsessionerna under 
konferensen. från vänster: alexandra d’urso, ellen 
fetzer, mustafa dikeç och vera vicenzotti.

ECLAS 2021−STOP AND THINK 
Den årliga internationella ECLAS-
konferensen, som vänder sig till lärare, 
forskare och yrkesverksamma inom 
landskapsarkitektur, arrangeras i år av 
avdelningen för landskapsarkitektur, 
SLU. Konferensen är helt digital och 
lockar 700 deltagare från 52 länder över 
hela världen.

SLU Centrum för naturvägledning 
(CNV) utnämner ÅRETS NATURVÄG-

LEDNING 2021. Äventyrsgruppen på 
Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats 
skärgården vinner var sin kategori.

ammie berglund och torbjörn ebenhard samtalar om 
artutrotningen.
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Ämnesansvariga 2021
Agrarhistoria

agrarhistoria är en historisk disciplin 
som studerar utvecklingen från äldsta 
tid till nutid. Ämnet handlar om agrar 
produktion och teknisk utveckling, sociala 
och ekonomiska förhållanden, människorna 
i agrarsamhället samt deras relation till 
naturen, landskapet och samhället i stort. 

För närvarande fokuserar avdelningens 
forskning på fyra huvudområden: 

• självförvaltning, allmänningar och 
äganderätter; 

• tidigmodern klimatanpassning; 

• agrar tillväxt och omvandling;
• socio-ekonomiska förhållanden i 

agrarsamhället.

Dessutom sker forskning inom en rad andra 
områden såsom trädgårdshistoria, medeltida 
agrarhistoria, historisk ojämlikhet, 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. 

Forskningen omfattar även samverkan med 
det omgivande samhället. Avdelningen 
är t.ex. i samarbete med länsstyrelsen 
ansvariga för skötsel av Linnés Hammarby 
utanför Uppsala. Här pågår även praktisk 
forskning kring 1700-talets jordbruk 
genom bl.a. svedjebruk, humleodling och 
odling av lantsorter av råg och havre.

Historisk kunskap ökar förståelsen för det 
landskap och det jordbruk vi möter idag. 
Genom att historia möjliggör analyser över 
långa processer bidrar den även till kunskap 
om hur människor agerar i och reagerar på 
förändringsprocesser, något som är svårt 
att studera i ett kortsiktigt dagsaktuellt 
perspektiv.

8
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professor och ämnesansvarig 
agrarhistoria

patrick svensson
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Ämnesansvariga 2021
Landsbygdsutveckling
Med ämnesområdena: globala nord och globala syd

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 samhällsvetenskap-
liga 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 globala nord (Sverige och Europa) och 
i globala syd. Vi samarbetar dock över 
dessa ämnesgränser och studerar både de 
specifika kontexterna liksom sambanden 
mellan dem.
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professor och ämnesansvarig 
globala nord (sverige och europa)
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docent och tillförordnad ämnesansvarig  
globala syd

flora hajdu

seema arora-jonsson
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Ämnesansvariga 2021
Landskapsarkitektur 

Med ämnesområdena: designteori, professionens praktik, fysisk planering och 
landskapsförvaltning

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.

10

professor och ämnesansvarig 
designteori

Inom professionens praktik utvecklar 
vi metoder och teorier i relation till 
landskapsarkitektens roll, praktiska utövande, 
landskapsarkitektoniska processer och 
landskapets förändring över tid. Med fokus 
på faktorer som form, skala eller materialitet, 
bearbetas estetiska frågeställningar och det 
fysiska landskapets kopplingar och betydelse 
för det meningsfulla och identitetsskapande 
i landskapet. Vi arbetar med landskapet 
oberoende av skala, karaktär eller rumslig 
position. Undersökande och kommunikation 
genom skiss och modell är ett viktigt fokus, 
liksom användandet av olika arkitektoniska 
verktyg och representationsmetoder i samband 
med kommunikationen om landskapet.  
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professor och ämnesansvarig  
professionens praktik
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carola wingren

thomas oles
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Ämnesansvariga 2021

Inom fysisk planering står samspelet 
mellan landskapet, den fysiska planeringen 
och andra former av governance i fokus. 
Mycket av vårt arbete präglas av ett 
landskapsperspektiv, vilket låter oss studera 
komplexa samspel mellan markanvändning, 
lagstiftning, ekologi, de boendes vardagliga 
praktiker och planeringens processer. 

Landskapsplanering, miljöbedömning, 
hållbar stadsutveckling, landskapsrättvisa, 
landskapsanalys och planering för rekreation 
och hälsa, är centrala teman inom vår 
forskning och undervisning. 

professor och ämnesansvarig 
fysisk planering

Inom landskapsförvaltning utvecklas 
kunskap om hur skötsel och landskapsvård 
bidrar till ökad biologisk mångfald, klimat- 
anpassning och andra ekosystemtjänster. 
Kunskap utvecklas om hur gestaltnings-
inriktad skötsel påverkar upplevelsevärden 
och skapar förutsättningar för rekreation, 
urbant friluftsliv, lek och lärande för 
de människor i olika åldrar och sociala 
sammanhang som använder urbana landskap.

Hållbara urbana mark-vatten-växt-system 
är en gren av verksamheten där kunskap 
utvecklas om biokolbaserade växtbäddar som 
både optimerar vegetationstillväxt och fångar 
och leder bort dagvatten.

professor och ämnesansvarig 
landskapsförvaltning
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marcus hedblom

mattias qviström
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Ämnesansvariga 2021
Miljökommunikation

Vid avdelningen för miljökommunikation 
forskar en grupp med rötter i bland annat 
statsvetenskap, sociologi, geografi, teknik- 
och vetenskapsstudier 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, 
hållbar produktion och konsumtion och 
bebyggda miljöer. Vi har ett nära samarbete 
med samhällsaktörer inom myndigheter, 
ideella organisationer och näringsliv.

professor och ämnesansvarig  
miljökommunikation
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anke fischer
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Vinnare av Ultuna 
studentkårs 

pedagogiska pris

Varje år utser Ultuna studentkår ULS 
en vinnare av sitt pedagogiska pris. 
Studenter nominerar lärare genom att 
skicka in förslag och motiveringar på 
lärare de tycker förtjänar priset. I år 
fick Kjell Hansen, universitetslektor i 
landsbygdsutveckling, motta priset.

Kjell Hansen är docent i etnologi och lektor 
i landsbydsutvecklig. Han undervisar bland 
annat i kurser om samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder och handleder 
studenter i kandidat- och masteruppsatser 
inom ämnet landsbygdsutveckling. 

I motiveringen från de nominerande 
studenterna står att hans stora passion för 
sitt ämnesområde och förmåga att förmedla 
den till andra skapar ett stort lärande för 
studenten och att hans undervisning, både i 
klassrummet och på zoom, är inkluderande 
och anpassad efter gruppen. 

Han ser studenterna som de individer de är 
och ger aldrig upp, oavsett om det handlar 
om att stötta dem så att de skriver klart 
sitt examensarbete, eller förstå Bourdieus 
knepiga teorier. 

Som en av studenterna säger: 
– Ingen annan lärare har jag känt mig så 
trygg med att jag vågar säga att jag inte 
förstod - inte bara en gång, utan två. 

Han ser studenterna som 
de individer de är och ger 
aldrig upp, oavsett om det 
handlar om att stötta dem 
så att de skriver klart sitt 
examensarbete, eller förstå 
Bourdieus knepiga teorier.

kjell hansen,  
docent i etnologi och 

universitetslektor  
i landsbygdsutveckling.

»

ultuna studentkårs (uls) pedagogiska pris har 
delats ut sedan 1993 och ges till en lärare 
som har utmärkt sig pedagogiskt.  
vandringspriset består av ett glasäpple på en 
träsockel där vinnarnas namn och institution 
ristas in.
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Institutionens 
miljöinspiratör 2021
Varje år delas ett vandringspris ut vid 
institutionen till »årets miljöinspiratör«. 
Priset inrättades 2018 och delas ut av 
institutionens omställningsgrupp. Årets  
pris gick till Flora Hajdu, forskare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling, för 
hennes långa och gedigna miljöengage-
mang, såväl på jobbet som i privatlivet. 

Grattis till årets miljöpris! Hur känns det?

- Tack! Det är såklart jätteroligt och 
vandringspriset är ju så fint och unikt!  
Just nu har jag det på hemmakontoret. 

Varför tycker du att det är så viktigt att 
engagera sig för just miljöfrågor?

- Vi lever inte på ett långsiktigt hållbart sätt 
och vår livsstil slösar i onödan på många olika 
slags resurser, vilket förstör både jordens 
olika system och vår egen hälsa. Ovanpå 
detta kommer globala rättvisefrågor där de 
som drabbas hårdast inte är de som slösar 
mest. I min forskning har jag interagerat med 
människor som kämpar för sin försörjning 
trots allt svårare villkor och jag känner att jag 
måste försöka göra något, oavsett hur litet det 
är, för att världen ska bli en bättre plats.

ett av floras privata projekt 
under 2021 var att anlägga en 
större köksträdgård med ett 

växthus. 
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Vilka miljöfrågor brinner du mest för och 
varför?

- Klimatfrågan håller jag ju på med en
del i min forskning, och har under senaste
året engagerat mig mer i att försöka
påverka allmänheten och politikerna att ta
frågan på större allvar, genom att gå med
i nätverket Researcher’s desk, med forskare
från olika discipliner som intresserar sig för
klimatfrågor och som ordnar föreläsningar,
skriver debattartiklar ihop och stöttar de
klimatstrejkande ungdomarna med att svara
på frågor i samband med demonstrationer.
Privat är jag mest intresserad av frågor
kring matproduktion och dess påverkan
på miljön, och i frågan om matsvinn.
Kristina Marquardt vid avdelningen för
landsbygdsutveckling har ju sedan flera år
hållit matlagningsevent med olika länders
mat som tema. Jag och Kristina har nu
pratat om att ordna ett event kring temat
»matsvinn på institutionen« - förutsatt att
våra sammankomster kan komma igång igen
efter pandemin!

Om du får göra ett medskick till dina 
kollegor på institutionen och SLU, kring 
hur vi alla kan hjälpa till att skapa en 
mer miljömässigt hållbar utveckling, vad 
skulle du säga då?

- Då vill jag säga: Tro inte att du inte
kan göra någon skillnad, för allt slags
engagemang är bra. Oavsett hur mycket

eller lite just du gör i din vardag just nu så 
är du en del av lösningen istället för en del 
av problemet - om du inte blundar för 
problemen utan visar att du är engagerad för 
att hitta mer hållbara lösningar. Researcher’s 
desk är öppet för alla forskare som är 
intresserade av att lära sig mer och engagera 
sig, och även på sociala medier kan du 
ha mer påverkan än du tror genom vad 
du gillar eller inte gillar och vad du delar. 
Fundera gärna över hur du kan minska 
miljöskadliga beteenden, men fokusera 
också på hur trevligt och roligt det blir att 
få mer tid till miljösnälla beteenden som 
att njuta av naturupplevelser, umgås med 
vänner och familj, läsa en bok, laga mer 
mat från grunden eller odla något som gör 
pollinerarna glada! 

vandringspriset  
– ett återvinningskonstverk
skapat av ylva dahlman, 
tidigare lektor i formlära 
vid institutionen 
och tillika konstnär. 

tidigare pristagare

2020 Karin Gerhardt och Torbjörn Ebenhard, båda forskare vid SLU Centrum för 
biologisk mångfald

2019 Daniel Valentini, doktorand vid avdelningen för landskapsarkitektur
2018 Helena Nordström Källström, forskare vid avdelningen för miljökommunikation
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Det gröna  
i staden  
är den  
röda tråden

I september tillträdde Marcus Hedblom 
den nya tjänsten som professor i 
landskapsarkitektur med inriktning mot 
landskapsförvaltning. Det gröna i staden 
har gått som en röd tråd genom mycket av 
hans tidigare forskning.

Professuren i landskapsarkitektur med 
inriktning mot landskapsförvaltning är 
helt ny vid SLU Uppsala. Ämnesområdet 
handlar om att skapa bättre förutsättningar 
för både människor och natur, i samklang.

- Om vi ska klara omställningen till 
ett hållbart samhälle och nå de uppsatta 
klimatmålen behöver vi ta hand om och 
förvalta det vi har, säger Lars Johansson, 
prefekt vid institutionen för stad och land. 
Med det nya ämnesområdet, inrättat av 
LTV-fakulteten, vill institutionen också få 
ett starkare inslag av landskapsförvaltning 
i utbildningen av landskapsarkitekter och 
landskapsingenjörer.

Marcus Hedblom har sin bakgrund inom 
ekologi och naturvård men har under det 
senaste decenniet arbetat tvärvetenskapligt. 
Ett genomgående tema har varit att hitta en 
brygga mellan hur man planerar, gestaltar 
och förvaltar miljöer så att de gynnar både 
människor och den biologiska mångfalden.

Den helt nya professuren innebär en viss 
frihetsgrad att forma riktningen framöver.

- Jag kommer bland annat försöka få ämnet 
att växa forskningsmässigt, och också 
arbeta för att det ska bli mer integrerat i 
undervisningen och ha en stark koppling 
till samverkan, säger Marcus Hedblom. 
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under marcus hedbloms tid som forskare har hans perspektiv vänts från fauna 
och flora till ett antropocentriskt perspektiv. från att titta på hur djur 

och växter påverkas av oss människor till att se hur vi människor påverkas av 
hur våra omgivningar ser ut, låter och luktar. men även att studera hur den 

biologiska mångfalden påverkar vårt välmående och attityder till natur.

marcus hedblom, 
nytillträdd professor 
i landskapsarkitektur 

med inriktning mot 
landskapsförvaltning.

la
n

d
s

k
a

p
s

a
r

k
it

ek
tu

r



verksamhetsberättelse för institutionen för stad och land 2021 verksamhetsberättelse för institutionen för stad och land 2021 17

Reflektionscykeln 
– forskare och
stadsplanerare 
utvecklar verktyg 
tillsammans
Forskare från avdelningen för 
miljökommunikation har tillsammans med 
stadsplanerare i Uppsala kommun tagit 
fram Reflektionscykeln — ett verktyg för 
reflekterande praktik.

Martin Westin, Amelia Mutter, Fanny 
Möckel och Camilo Calderon från SLU samt 
Alexander Hellquist från Uppsala universitet 
har samarbetat med stadsplanerare i Uppsala 
kommun för att stödja utvecklingen i stads-
delen Gottsunda. Samarbetet har resulterat i 
Reflektionscykeln - ett verktyg för reflek-
terande praktik samt en vetenskaplig artikel 
publicerad i Nordic Journal of Urban Studies. 

Reflektionscykeln utvecklades genom 
en serie fokusgrupper som baserades på 

berättelser från två av stadsplanerarna. Det är 
ett praktiskt verktyg som till en början var 
tänkt att användas av stadsplanerare för att 
dra lärdomar från tidigare svåra erfarenheter 
av samarbetsplanering. Men verktyget kan 
användas även inom andra områden för att 
utveckla det egna ledarskapet genom att 
reflektera över betydelsefulla situationer och 
erfarenheter och nyfiket undersöka hur man 
kan och bör agera.  

Verktyget inkluderar en strukturerad 
process där planerare (i) beskriver den 
aktuella situationen utan att värdera den; 
(ii) identifierar känslor som uppkommit
i situationen; (iii) skildrar och värderar
situationen; (iv) identifierar nya
handlingsalternativ.

Projektet ingår i forskningsprogrammet 
Mistra Environmental Communication. 

martin westin, forskare vid 
avdelningen för miljökommunikation, 
med inriktning på dialog i komplex 
samhällsplanering.
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Förstå och 

värdera

4. 
Nya handlings- 

alternativ
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Det gröna 
i staden
är den 
röda tråden

Westin, M. (2021). »Let us be led by the residents«: Swedish dialogue experts’ 
stories about power, justification and ambivalence. Nordic Journal of Urban  
Studies, 1 (2), ss. 113—130.  
Artikeln finns att läsa här: pub.epsilon.slu.se/26364/1/westin_m_et_al_211221.pdf 

2. 
Känslor

http://pub.epsilon.slu.se/26364/1/westin_m_et_al_211221.pdf 
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Lärdomar 
från Sveriges 
utvecklings-

samarbete med 
Afghanistan

Före talibanernas maktövertagande i augusti 
2021 var Afghanistan den enskilt största 
mottagaren av bilateralt stöd från Sverige. 
Vilka slutsatser och lärdomar kan Sverige 
dra av sitt mångåriga engagemang i landet?

Sveriges insats efter 2001 var ambitiös men 
bristfällig. Den utmanade Sveriges förmåga 
att följa sina principer och lyckades inte uppnå 
önskade resultat. En del av problemet var 
Sveriges strategier som hade en stark vision 
om ett framtida Afghanistan men saknade 
förståelse för landets historia eller vilken 
inverkan insatserna skulle komma att ha 
på landet. Sverige bidrog till att förbättra 
tillgången till grundläggande hälsovård 
och grundutbildning, vilket kommer att ha 
långsiktiga fördelar. 

Men de projekt som syftade till att minska 
landets många underskott - bristen på 
jämställdhet, begränsad tillgång till utbildning 
och hälsovård, frånvaron av demokrati och 
en utbredd fattigdom - hade mindre effekt. 
Projekten fokuserade på tekniska medel och 
uppifrån och ned-metoder för att hantera 
komplexa sociala beteendeförändringsfrågor 
som man inte riktigt förstått. 

Många afghaner lever under akut osäkerhet 
- såväl fysiskt, känslomässigt som närings-
mässigt. Deras överlevnad är avhängig
tryggheten från andra, i första hand
familjen och samhället. Detta begränsar
deras individuella förmåga att välja, vilket
motsäger ett grundläggande antagande i det
svenska biståndsprogrammet och är något
som bara kan förändras stegvis, genom lokalt
förhandlade processer som inte kan styras av
några reglerande projektformuleringar. 
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gatuvy från en liten marknad i badakhshan, i nordöstra afghanistan. 

adam pain, forskare vid avdelningen 
för landsbygdsutveckling. han har 

arbetat med the afghanistan research 
and evaluation unit (areu) i kabul 

sedan 2001. han har lett fleråriga 
internationella forskningsprogram om 

landsbygdsutveckling under otrygga 
förhållanden och om landsbygdens ekonomi. 

han är idag en del av forskarteamet vid 
the school of oriental and african studies 

i london, där han bland annat studerar 
droger och gränslandsekonomier.
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Pain, A. (2021). Punching Above its Weight or Running with the Crowd?  
Lessons from Sweden’s development cooperation with Afghanistan 2002–202 0 
EBA Working Paper August 2021. Hela rapporten finns att ladda ner här:  
https://eba.se/wp-content/uploads/2021/08/Afghanistan_webb-2.pdf.

https://eba.se/wp-content/uploads/2021/08/Afghanistan_webb-2.pdf
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Ny bild 
av samisk 
förvaltning av 
naturresurser 
1550–1800

I en ny bok från avdelningen för 
agrarhistoria beskrivs hur rätten att nyttja 
olika marker bestämdes bland samer i 
Sverige, från mitten av 1500-talet fram till 
slutet av 1700-talet.  

Genom att kombinera nobelpristagaren 
Elinor Ostroms teorier kring kollektivt 
nyttjade tillgångar med en närläsning av 
historiskt källmaterial visar författarna 
hur skickligt och målmedvetet samer 
sinsemellan förhandlade om hur rättigheter 
till bete, fiskevatten och jaktområden 
skulle fördelas. De kan också visa hur olika 
naturgivna förutsättningar, som skog och 
fjäll, påverkade vilka rättigheter samiska 
hushåll hade till olika resurser.

I skogsområdena var rättigheterna till jakt 
och fiske mer exklusiva till sin karaktär, 
ofta med ensamrätt för enskilda samiska 
hushåll till fisk och bytesdjur i särskilda 
marker och vatten. I och med att många 
samiska hushåll övergick till storskalig 
renskötsel under 1600-talet ökade behovet 

av sommarbete i f jällen och vinterbete i 
skogen. En intensiv diskussion uppstod 
mellan samiska hushåll om vem som hade 
rätt till vilka betesområden.

Med sitt tvärvetenskapligt angreppsätt 
fokuserar boken inte bara på samernas 
sociala organisation utan analyserar också 
hur det samiska samhället och de ekologiska 
förutsättningarna är sammanvävda. 

verksamhetsberättelse för institutionen för stad och land 2021 19

fjällren (rangifer tarandus tarandus), återgiven 1695 (public domain). 
illustration från boken. bilden är beskuren.

jesper larsson, docent och 
universitetslektor vid avdelningen 
för agrarhistoria.

eva-lotta päiviö sjaunja, 
forskare vid avdelningen för 
agrarhistoria.
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Larsson, J. & Päiviö Sjaunja, E.-L. (2021). Self-Governance and Sami 
Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. 
Palgrave Macmillan. Boken finns att ladda ner gratis:  
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-87498-8.pdf.
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Nationellt projekt siktar 
mot bättre rutiner kring 
genetiska resurser

Under året startade samverkansprojektet 
Sikta-ABS vid SLU Centrum för biologisk 
mångfald. Projektet utreder hur lagkrav 
utifrån Nagoyaprotokollet och EU ABS-
förordningen påverkar verksamheter på 
svenska högskolor och universitet, samt 
vad som behövs för bättre efterlevnad hos 
svenska forskare. 

Sverige ska som part till FN:s konvention om 
biologisk mångfald samt Nagoyaprotokollet 
ta hänsyn till länders rätt att bestämma över 
sina naturresurser. Att sätta högt värde på 
den biologiska mångfalden kan göra att även 
lokala folkgrupper respekteras mer. Vad 
lagtexternas begrepp genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska resurser 
innefattar varierar mycket mellan länder. 
Svenska forskare behöver vara medvetna om 
vad ett lands lagstiftning innebär för deras 
forskning. De måste också förstå krav från 
EU ABS-förordningen (EU 511/2014) på 
tillstånds- och avtalsprocesserna.

Scarlett Szpryngiel, projektledare för Sikta-
ABS: 

- Vi såg i början av projektet att i princip 
inget lärosäte kommit i gång med arbets-
rutiner eller informationsinsatser utifrån EU 
ABS-förordningen. Men det vände blixt-

snabbt! Redan halvvägs in i projektet ser vi 
skillnad. Projektet har tagits emot mycket väl.

Målgruppen består främst av forsknings-
rådgivande personal samt högskolejurister.

- Forskare är ett viktigt stöd för varandra 
men i vissa skeden räcker det inte fullt 
ut. Vi såg att i vår målgrupp finns intresse 
och förståelse för problematiken, vilket 
vi tror är viktigt för förankring av nya 
rutiner och kunskap. Dessutom har de 
vana av förvaltningsrättsliga ärenden och 
handläggningsrutiner, säger Scarlett. 

Under slutet av 2021 var planeringen 
igång för fullt och nu skapas aktiviteter för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 
lärosäten, med hopp om att de får de verktyg 
de behöver för att möta lagkraven. 

Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia - Sikta-ABS
Read more on the project website: https://www.slu.se/sikta-abs/

scarlett szpryngiel, forskare vid slu centrum för 
biologigsk mångfald, arbetar transdisciplinärt 

med forskning, utredning, utbildning och 
samverkansuppdrag. hon har extra intresse för 

frågor som berör den biologiska mångfalden 
och hur vi människor förhåller oss till den i vår 

vardag. scarlett kombinerar kunskapsbaserade 
arbetssätt från akademin med perspektiv från 

kultur- och naturvårdsektorn.
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Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia — Sikta-ABS
Läs mer på projektets webbsida: https://www.slu.se/sikta-abs/
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https://www.slu.se/sikta-abs/
https://www.slu.se/sikta-abs/
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Efterfrågad 
utbildning av 
flerspråkiga 
naturvägledare

Under 2021 genomförde SLU Centrum för 
naturvägledning (CNV) tre utbildningar där 
målgruppen var nya svenskar. Utbildningen 
baserades på det utbildningspaket för fler-
språkiga naturvägledare som man tog fram 
under 2019—2020. 

Det hela skedde på uppdrag av Naturvårds-
verket, inom regeringssatsningen Naturnära 
jobb som syftar till att öka anställnings-
barheten för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Länsstyrelserna och Skogsstyrelserna, 
CNV:s samarbetspartners i projektet, 
vittnar om hur positivt mottagandet varit 
hos deltagarna. Att få en ökad kunskap 
om svenska naturen och hur de själva kan 
föra kunskapen vidare till fler har gjort 
att deltagarna vuxit rejält. Efterfrågan har 
varit stor på en fortsatt satsning under 2022, 
vilket också kommer att ske.

- Det är viktigt att ha flerspråkiga
naturvägledare med bakgrund i andra
länder. Naturvägledare som kan både

svenska och sitt, eller sina, modersmål 
fungerar som brobyggare mellan det 
svenska samhället och nyanlända grupper. 
Att kunna känna igen sig i personen som 
står framför en och kunna ställa frågor 
på sitt eget språk om naturen och dess 
olika fenomen är viktigt! På så sätt kan 
den nya kulturen, naturen och samhället 
bli mer förståeligt, säger Katrin Jones 
Hammarlund, vid CNV som arbetat med 
utbildningsprojektet. 

Utbildningsprojektet kommer också 
att under 2022-2023 vara del i ett nytt 
forskningsprojektet vid avdelningen för lands- 
bygdsutveckling: Migration och miljöförvaltning: 
Vägar till hållbara landsbygder. 

deltagare i växjö har ett svenska-i-naturen-pass. de letar efter saker i naturen som är 
adjektiv och substantiv, till exempel taggig och barr.
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katrin jones hammarlund, projektledare 
vid slu centrum för naturvägledning (cnv), 
arbetar främst med naturvägledning, 
tillgängliga naturområden, klimat, havsmiljö 
och hållbar stadsutveckling.
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Siffror & fakta 
» Utbildning på grund- och avancerad nivå

» Forskarutbildning

» Forskarskolor

» Priser och utmärkelser 

» Forskningsprojekt 

» Publikationer

» Konferenser arrangerade vid institutionen

» Stad och land i medierna

» Representation inom SLU

» Bokslut
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Utbildning på grund- och avancerad nivå 2021
Inom huvudämnena: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap 

Helårsstudenter (HST):  548 helårsprestationer (HPR):  482

Handledda/examinerade kandidatarbeten i: miljövetenskap:  2  landskapsarkitektur:  37 landsbygdsutveckling:  19
Handledda/examinerade masterarbeten i: miljövetenskap:  24  landskapsarkitektur:  38 landsbygdsutveckling:  20

Utbildningsprogram
Landskapsingenjör, 3 år 
Samhällsutveckling — landsbygd, 3 år
Politices kandidat — hållbar utveckling, 3 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

utbildning på grund- och avancerad nivå
forskarutbildning

Forskarutbildning 2021
Inom forskarutbildningsämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation

Studierektor för forskarutbildningen: Ann Grubbström, forskare vid avdelningen för miljökommunikation

Totalt antal aktiva forskarstuderande:  24

Agrarhistoria:  3 Landsbygdsutveckling:  5  Landskapsarkitektur:  13  Miljökommunikation:  5 

Antal disputationer:  3 Antal presenterade licentitatavhandlingar:  - Antal nyantagna forskarstuderande (licentiater):  -
Antal doktorsexamina: 6 Antal nyantagna forskarstuderande (doktorander):  4 Antal 50 %-seminarier : 4

Docentexamina
Andrew Butler, Landskapsarkitektur
Harry W Fischer, Landsbygdsutveckling

forskarskolor

Forskarskolor 2021
Forskarskolan Samhälle och landskap
Studierektor: Emil Sandström, universitetslektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling

KURSER
Rural Development in the Global South, 7.5 hp. Kursansvariga: Harry Fischer och Flora Hajdu (17 studenter)

Uneven Geographical Development, 5 hp. Kursansvariga: Örjan Bartholdson, Don Mitchel och Katarina Landström (13 studenter) 
(Samarbete med Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet)

Methods of Analysis: Narratives and Discourses, 6 hp. Kursansvariga: Seema Arora Jonsson och Arvid Stiernström (4 studenter)

A short introduction to Geographic Information Systems (GIS) with a focus on making choropleth maps, 3 hp.  
Kursansvarig: Brian Kuns (6 studenter)

Analytical Writing, 5 hp. Kursansvariga: Andrew Butler och Harry Fischer (10 studenter)

Creative Research Methodologies for Urban Contexts, 7.5 hp. Kursansvarig: Burcu Yigit Turan (24 studenter)  
(Samarbete med LTV-fakultetens forskarskola)
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Forskarskolan Social Science Perspectives on Sustainable Development (SSPSD)
Ett samarbete med institutionen för ekonomi, SLU

Studierektor: Gordana Manevska-Tasevska, docent vid institutionen för ekonomi

KURSER
Theoretical topics, 7,5 hp (6 studenter)

Cross-disciplinary perspectives, 2 hp (9 studenter)

Scientific writing, 3 hp (5 studenter)

AKTIVITETER
Seminar: How to become a postdoc (Samarbete med andra forskarskolor vid NJ-faktulteten) (20 deltagare)

Seminar: Legacy or driver’s license — what does it mean writing a PhD thesis (10 deltagare)

Seminar: The PhD defence is approaching (10 deltagare)

Seminar: How to present your work, and how to keep the audience attention (8 deltagare)

Workshop: Finish on Time: Academic productivity and stress management — the road to effectiveness  
(Samarbete med forskarskolan Sustainable Biomass Systems) (17 deltagare)

Mobility support (5 deltagare)

Priser och utmärkelser 2021

ULTUNA STUDENTKÅRS PEDAGOGISKA PRIS
Kjell Hansen, docent och universitetslektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling.

UPPSALA KOMMUNS ÅRLIGA UPPSATSSTIPENDIUM
Ett blågrönt lyft: Ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad 
av Ylva Ulfbecker och Susanne Hasselberg, studerande på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala. Handledare: Per G Berg. 

Regenerativ design: Ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala av Sunniva Wejlemark och Josefin Vidén, 
studerande på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala. Handledare: Antoienette Wärnbäck.

RAMBÖLLS PRIS FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE INOM LANDSKAPSARKITEKTUR
Förstärkt naturupplevelse: Designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer av Olof Olterman Arvidsson,  
studerande på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala. Handledare: Gudrun Rabenius. 

GLOBAL SWEDE 2021
Semhal Mehari Hadgu, student på det tvååriga internationella masterprogrammet Landskapsarkitektur för en hållbar 
urbanisering.
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Forskningsprojekt 2021
Aktiva projekt 2021 (sorterade efter ämne, projektansvarig vid institutionen)
              Nya projekt (tilldelats finansiering under 2021)

ÄMNE/ENHET ANSVARIG PROJEKTTITEL & BESKRIVNING FINANSIÄR PERIOD

Agrarhistoria Martin Andersson Fattigt arbetsfolk i Sverige, 1300–1600 

I projektet undersöks hur olika former av tvång var en central del av de arbetsinstitutioner 
— regler, lagar och normer rörande olika typer av arbete — som förekom på landsbygden i 
Sverige under medeltiden och under tidigmodern tid.
(Internationellt postdoktorsprojekt)

Vetenskapsrådet 2021–2023

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 tre sammanvävda, och  
tidigare försummade, perspektiv lyfts fram — nämligen självförvaltning, ekologi och den 
storskaliga rennäringens betydelse, för att förklara förändringar i markutnyttjande.

Vetenskapsrådet 2019–2021

Agrarhistoria Patrick Svensson Social differentiering och ekonomisk ojämlikhet i Stensjö by

Landsbygdsmänniskor under den agrara och industriella revolutionens genomgripande 
samhällsomvandlingar. Centralt i projektet är att relatera det som hände på mikronivån, 
på gården och i bygden, till det som hände i samhället i stort och till resultat på den 
nationella nivån.

Dr. Carl Kempes  
stiftelse,  
Kungl. Vitterhets- 
akademien

2020–2021

Agrarhistoria Patrick Svensson Människor i brytningstid: En svensk by under den agrara och  
industriella revolutionen

Landsbygdsmänniskors roll under en av historiens största samhällsomvandlingar.  
Studien använder sig av ett unikt källmaterial i form av bland annat dagböcker och brev.

Vetenskapsrådet 2021–2024

Landsbygdsutveckling Seema  
Arora-Jonsson

Migration och miljöförvaltning: Vägar till hållbara landsbygder

Projektet studerar hur migration förändrar den svenska landsbygden och därigenom 
förutsättningarna för hållbarhet och social rättvisa. I fokus är relationen mellan samhället 
och miljön — migrationens inverkan på dessa och hur naturbaserad integration kan bidra till 
en hållbar landsbygdsutveckling i Sverige.

Formas 2022–2025

Landsbygdsutveckling Seema  
Arora-Jonsson

Klimatomställning i omtvistade skogar: Rättvis styrning och förvaltning 
i en digital tid

Projektet sätter människorna i skogen i fokus och frågar hur en rättvis och hållbar klima-
tomställning kan ske på platser där konflikten om vad skogsmarken ska bidra till både är 
komplicerad och infekterad. I tre fall undersöks konflikter om skogens användning kopplade 
till naturvård, rennäring, gruvdrift och vindkraft samt frågan om vem som får vara med i 
beslutsfattandet.

Formas 2021–2025

Landsbygdsutveckling Ildikó  
Asztalos Morell

JUSTNORTH: Skapa en rättvis och hållbar inhemsk ekonomi genom  
entreprenörskap i det svenska och ryska Arktis (fallstudie 18)

Fallstudiens huvudsyfte är att öka förståelsen för etiska- och värdegrunder hos de inhem-
ska ekonomins aktörer i den ryska arkitiska regionen (med fokus på Murmanskregionen) 
och att genomföra motvarande undersökning i norra Sverige bland samiska renskötare, 
där den statliga tilldelningen av renbetesmark utgör ett hot mot renskötselns framtida 
hållbarhet.

Horizon2020 2020–2023

Landsbygdsutveckling Ildikó  
Asztalos Morell

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Projektet utforskar hur samarbete mellan forskare och renskötare kan bidra till nya  
kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter.

SLU Future Food 2020–2021

61,7 msek 
i nya anslag  
under 2021

forskningsprojekt
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ÄMNE/ENHET ANSVARIG PROJEKTTITEL & BESKRIVNING FINANSIÄR PERIOD

Landsbygdsutveckling Malin Beckman Integrerade metoder för klimatresiliens i Sydostasiens bergsområden

Projektet studerar vilka faktorer som påverkar i vilken omfattning jordbrukare, samhällen 
och lokala myndigheter inkluderar integrerade metoder (skogsjordbruk/agroforestry) i sina 
försök att anpassa sig till, och minska riskerna för klimatpåverkan.
(Samarbete med World Agroforestry Centre och Hue University i Vietnam)

Vetenskapsrådet 2022–2023

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.

Sida 2019–2024

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Engendering Agribusiness Entrepreneurship (ENGAGE)

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

Sida 2015–2021

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 Nathan Clay AFTER—Agri-Food-övergång för rättvis motståndskraft: Mot social, 
ekonomisk, och miljömässig hållbarhet i Spaniens mandelsektor

Projektet undersöker hur aktörer inom livsmedelssystemet, institutioner och policyer kan 
påskynda omställningar till mer sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara livsmedels-
system. Fokus är på Spaniens mandelsektor, som snabbt har förändrats under de senaste 
tio åren på grund av den globala ökningen av nötkonsumtion då konsumenter söker hälso-
sam och hållbar mat.

Formas 2022–2025

Landsbygdsutveckling Patrik Cras Civilsamhället, samverkansplattformar och den kommunala  
klimatpolitiken

Projektet utforskar samverkan för klimatomställning på kommunal nivå. Hur påverkar 
samverkan med kommunen civilsamhällesorganisationers klimatarbete? Vilka arbetssätt, 
förhållningssätt och strategier för samverkan, samt visioner för utveckling av framtida 
arbetssätt, har utvecklats i de studerade organisationerna?

MUCF – Myndigheten  
för ungdoms- och  
civilsamhällesfrågor

2022–2024

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 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

Landsbygdsutveckling Linda Engström En mer jämlik fördelning av mark?

En studie av hur avbrutna jordbruksinvesteringar påverkar småbönders marktillgång  
och livsuppehälle i Östafrika. (Samarbete med University of Dar es Salaam)

Vetenskapsrådet 2022–2024

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



verksamhetsberättelse för institutionen för stad och land 2021 verksamhetsberättelse för institutionen för stad och land 2021 27

ÄMNE/ENHET ANSVARIG PROJEKTTITEL & BESKRIVNING FINANSIÄR PERIOD

Landsbygdsutveckling Harry Fischer Att bygga bevis för skogsbaserad resiliens under Covid-19

En studie av skogarnas roll i att bidra till försörjningstryggheten i en tid av extraordinär kris 
för att identifiera policymekanismer som kan hjälpa bygga säkrare och mer hållbara system 
för interaktion mellan människan och miljön på lång sikt.

Formas 2020–2021

Landsbygdsutveckling Harry Fischer Effekter av Covid-19-pandemin på skogsresursanvändning i  
landsbygdssamhällen i Indien

Projektet studerar vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar 
försörjning i det läge som nuvarande störningar har skapat.

Formas 2020–2021

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 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 Marien  
González Hidalgo

Att lära från skogsbränder: En analys av ojämlika effekter, välmående 
och lokala kunskaper och initiativ

En analys av hur skogsbränder på olika sätt påverkar välmåendet hos lokalsamhällen ge-
nom tre fallstudier i Sverige, Spanien och Chile. (Ett mobilitetsstödsprojekt med samarbete 
med Johns Hopkins University, Pompeu Fabra University, Public Policy Center, University 
of Santiago de Compostela (båda i Spanien) och University of la Frontera i Chile)

Formas 2021–2024

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 motiverad 
av koldioxidkompensation i afrikanska länder och hur visionerna om lokala sociala effekter 
relaterar till verkligheten i värdländerna.

Formas 2019–2024

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 2019–2022

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 Alin Kadfak Hållbart fiske: Mänskliga rättigheter för burmesiska fiskare i Thailand

Syftet med projektet är att förstå hur EU:s fiskeripolitik, som en global styrnings- 
mekanism, adresserar både hållbarhet och mänskliga rättigheter efter fiskerireformen  
i Thailand. Projektet genomför djupgående studier i både Thailand och Myanmar. 
(Samarbete med Göteborgs universitet)

Vetenskapsrådet 2019–2021

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

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal ställer projektet 
frågorna:  
(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
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Landsbygdsutveckling Kristina  
Marquardt

Vad är sekundärt med sekundärskog? Att skapa småbrukares skogliga 
framtid i Peruanska Amazonas gränsland 

Projektet undersöker hur framtidens skogslandskap ser ut. Vem kommer att få använda 
skogen och hur ska den användas? Detta i skogens gränsland — i den peruanska delen av 
Amazonas.

Formas 2021–2023

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 skogs- 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 slut-
punkt; genom att undersöka orsaker till konflikt och konfliktlösning inom miljöstyrning; och ge-
nom att generera samlärande metoder för att hantera fattigdoms- och utvecklingsutmaningar.

Vetenskapsrådet 2019–2021

Landsbygdsutveckling Patrik Oskarsson Planering för en rättvis utfasning av kolenergi i Indien i ett  
underifrån-perspektiv: Indiska kolsamhällen i en fossilfri värld

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande 
baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi.

Formas 2022–2024

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

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 2015–2021

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 understödjer ett existerande forskningssamarbete mellan fyra länder som under-
söker frågor om skogsreglering. Gemensamma aktiviteter så som workshops för analys av 
data, fältarbete och nätverksarbete genomförs. 

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 Emil Sandström Gröna vågen vänder åter och dess bidrag för förståelsen av en hållbar 
landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning

Projektet utforskar den nya gröna vågen — dess utveckling och påverkan på landsbygden. 
Hur kan den öka förståelsen för de förändringar som sker i svenska landsbygder och för en 
bredare omställning till ett hållbarare livsmedelssystem?

Formas 2021–2025
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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 2017–2022

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 Josefin Wangel Lokala solelgemenskaper — en väg mot stärkt energidemokrati?

Detta projekt undersöker förutsättningarna för lokala solelgemenskaper att bidra till stärkt 
energidemokrati och ökad social hållbarhet i Sverige. Genom fallstudier och policyanalys 
undersöks vilka former av lokala solelgemenskaper som möjliggörs och främjas idag, 
och om det finns några kopplingar mellan organisationsform och vilka aktörer som deltar. 
(Samarbete med Tema T vid Linköpings universitet)

Energimyndigheten 2020–2023

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 etnogra-
fiskt och normkritiskt designperspektiv utforska och föreslå alternativa vardagspraktiker 
med radikalt minskad resursanvändning. 
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Energimyndigheten 2018–2021

Landskapsarkitektur Carola Wingren Begravningsplatser och krematorier som offentliga platser av tillhörighet 
för Europa: En studie av kulturellt inkluderande, exkluderande och  
integration av migranter och minoriteter

Projektet utforskar åtta större nordeuropeiska städer i sex länder. Syftet är att öka förstå-
elsen för olikheter i betydelser, användning och praktiker genom dialog och samverkan 
kring utveckling av förvaltningsstrategier och på sätt öka förståelsen och samspelet mellan 
kulturer och bidra till planeringen av begravningsplatser, redo för mångfald. (Huvudutredare 
från Sverige i ett EU-finansierat HERA-projekt — ett samarbete mellan England,  
Nederländerna, Luxemburg, Norge och Sverige.)

Vetenskapsrådet 
(Svensk finansiär)

2019–2021

Landskapsarkitektur Carola Wingren Ett mobilt Nekropolis: Potential, effekter och betydelse av storskalig 
förflyttning av mänskliga kvarlevor i Sverige

Strategier för framtida förflyttningar av begravningsplatser och mänskliga kvarlevor, genom 
att kartlägga omfattningen, belysa problem och effekter samt hur dessa förflyttningar ska 
kunna bemöta människors behov av kontinuitet i förhållande till sådant som platsidentitet, 
individuella minnen och kulturarv. (Samarbete med Umeå universitet)

Formas 2021–2023

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 områdes-
program inriktade på specifika stadsdelar.

Formas 2018–2021

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 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
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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: Samkon-
struktion 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 2017–2022

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 2017–2023

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 dessa 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 besluts-
fattare inom stadsplanering.

Energimyndigheten 2018–2021

Miljökommunikation Annette Löf SVALUR — Att förstå resiliens och långsiktiga miljöförändringar i det 
nordligaste Arktis: Narrativa analyser från Svalbard

Projektet sammanför detaljerad kunskap och erfarenhet från människor som levt, arbetat 
och utforskat olika delar av Svalbard, genom djupintervjuer, dokumentanalyser och web-
baserad story-mapping. Sedan jämför vi informationen med data från miljöövervakning 
sammanfgar materialet med hjälp av nya forskningsmetoder.
(Ledare för ett av arbetspaketen i programmet, som leds från inst. för ekologi SLU)

Belmonte 2020–2022

Miljökommunikation Annette Löf ReiGN, renhållning i ett allt mer globaliserat nord

Det övergripande målet är att förstå hur klimatförändringar och andra processer i Arktis 
påverkar renskötseln i Fennoskandia och hur verksamheten kan anpassas till dessa  för-
ändringar. (Ledare för ett av arbetspaketen i programmet, som leds av Norges miljö- och  
biovetenskapliga universitet )

Nordforsk 2016–2021

Miljökommunikation Annette Löf ReaD-FIRE – att studera och dekolonisera:  
Skogsbränder och samiska landskapsrelationer

ReaD-FIRE undersöker konsekvenserna av skogsbränder ur samiska 
landskapsperspektiv och, om möjligt, syftar till att identifiera och utnyttja skogsbränders 
konstruktiva och transformativa potential för att bidra till att dekolonisera skogen i Sápmi.

Formas 2020–2022

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

Forskningsprogrammet Mistra food Futures

Övergripande målet är att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver 
uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samt resilient, 
samtidigt som det levererar hälsosam mat. WP2: Setting targets and identifying barriers 
WP7: Developing srategies for transformation. (Ett samarbete med Forskningsinstitutet 
RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet)

Mistra 2020–2023
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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, maktaspekter i 
kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhäl-
let (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 Konstruktivitet och destruktivitet i naturresurskonflikter

Projektet syftar till att ta fram ett analytiskt ramverk och en metod för att förstå  
kommunikationens och institutioners betydelse för konflikthantering.

Formas 2015–2021

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

Miljökommunikation Martin Westin Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av  
postsanningspolitik: Dialogexperternas roll

Det här projektet syftar till att analysera, klargöra och omformulera den ambivalenta 
relationen mellan dialog, expertis och makt i styrningen av omställningsarbete.

Formas 2022–2024

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

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Johny de Jong Påverkansfaktorer för förekomst av fladdermöss och insekter på hög höjd

Förekomst av fladdermöss och insekter mäts på ca 100 meters höjd under ca 4 månader 
och relateras till belysning på vindkraftverk och till klimatvariation. Syftet är att få fram 
underlag för stoppreglering av vindkraft. (Samarbete med institutionen för ekologi, SLU)

Energimyndigheten –2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Johnny de Jong Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss

Skogsbruk medför en påverkan på biotpkvalitet, både positiv och negativ, med komplex 
påverkan för fladdermuspopulationer. Projektet fokuserar på vegetationsstrukturens betydelse 
för skogslevande fladdermöss, och hur vanliga skogsbruksmetoder som röjning, gallring och 
föryngringsavverkning påverkar födosöksmöjligheterna och habitatkvaliteten.

Skogssällskapet 2018–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Johnny de Jong Infrastrukturens påverkan på fladdermöss och behov av anpassningsåtgärder

Syftet är att undersöka på vilket sätt vägar och järnvägar utgör barriärer för fladdermöss i 
landskapet och vilka åtgärder som skulle kunna motverka negativ påverkan. (Samarbete 
med University of Lisboa)

Trafikverket –2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Johnny de Jong Fladdermöss i Kambodja — inventering och naturvård

Forskningssamarbete kring fladdermöss och naturvård med syfte att stödja verksamhet vid 
Royal University of Phnom Penh. (Samarbete med Royal University of Phnom Penh)

SIDA 2019–2022
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SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Johnny de Jong & 
Håkan Tunón

Fladdermössen och landskapet

Syftet med projektet är att producera en praktisk handledning för hur man kan agera för att 
ta hänsyn till fladdermöss vid olika typer av brukande och infrastruktur.

Skogssällskapet 2019–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Urban  
Emanuelsson

Skånelandens landskapshistoria

En vidareutveckling av boken »Det skånska kulturlandskapet« som reviderades 2002,  
men som nu skall revideras och utvidgas med Blekinge och Halland. 
(Samarbete med Blekinge tekniska högskola)

Strategisk satsning,  
CBM

2017–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Urban  
Emanuelsson

Landskap och akvareller

En essäsamling om ca 70 landskap, såväl svenska som utländska, illustrerade med  
akvareller av konstnär Maria Petersson.

2017–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Urban  
Emanuelsson

Hållbar nötköttsproduktion

Syftar till att visa hur nötköttsproduktion kan ske på ett hållbart sätt t.ex. ur ett klimatper-
spektiv och ur ett biodiversitetsperspektiv. (Samarbete med iInst. för mark och miljö, SLU)

Föreningen  
Naturbeteskött

2014–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Urban  
Emanuelsson

Sydsvenska natur- och kulturgårdar — bokprojekt

En beskrivning av medlemsgårdarna i föreningen »Sydsvenska natur- och kulturgårdar«. 
(Samarbete med kånes Naturskyddsförening samt föreningen SNOK)

Region Skåne 2017–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Åsa Fahlman Välfärdsaspekter vid fällfångst av vildsvin

Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att utvärdera stress och välfärdsaspekter i 
samband med fällfångst av vildsvin. Olika välfärdsindikatorer (beteende och fysiologi) utvär-
deras från filmad fällfångst och genom blodprovsanalyser. Resultaten jämförs med patolo-
giska fynd vid obduktion. Fördjupad utvärdering av fällfångst och forskning avseende stress 
och välfärd vid fångst av vilda djur är av högsta vikt för att etablera ett mer hållbart underlag 
för framtida förvaltning och reglering av fällfångst i Sverige. (Samarb.med inst. för kliniska 
vetenskaper, inst. för husdjurens miljö och hälsa, inst. för patologi och viltsjukdomar, inst. 
för ekologi och Grimsö forskn.station (SLU); Nationellt Centrum för djurvälfärd (SCAW); inst. 
för medicinska vetenskaper och Zoologiska inst.-etologi (Stockholms universitet) och SVA).

Svenska Djurskydds- 
föreningen och  
Naturvårdsverket

2018–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Åsa Fahlman Öka välfärd vid fångst och sövning av vilda vargar

Forskning och förvaltning av vilda vargpopulationer kan inkludera fångst och sövning, 
varvid fysiologiska förändringar under hanteringen kan påverka djurets hälsotillstånd och 
överlevnad både under och efter fångsten. Målet är att analysera och publicera data från 
utvärdering och förbättring av fångst och sövning av vargar. (Samarb. m. Grimsö forskn.
station, SLU; Inland Norway Univ. of Applied Sciences; Kolmårdens djurpark).

Marie-Claire Cronstedts 
Stiftelse

2020–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Åsa Fahlman Förbättrad övervakning av zoonotiska infektionssjukdomar — One Health

Det övergripande målet med detta One Health-projekt är att förbättra övervakningen och 
stärka beredskapen mot zoonotiska infektionssjukdomar hos asiatiska elefanter, apor och 
människor. Provinsamling från vilda djur och människor som jobbar med vilt på Sri Lanka 
kommer ske för analys av specifika virus och bakterier, samt nya smittämnen. Fokus kommer 
att vara på sjukdomar som har stor betydelse för djur- och folkhälsan och med socioeko-
nomisk påverkan. (Samarbete med inst. för kliniska vetenskaper, inst. för biomedicin och 
veterinär folkhälsa och inst. för husdjursgenetik (SLU); Inst. för medicin (Karolinska Institutet); 
Kolmårdens djurpark; Totalförsvarets forskningsinstitut; inst. för klinisk mikrobiologi (Umeå 
universitet); Dept. of Medical Microbiology, Faculty of Medicine (University of Kelaniya, Sri 
Lanka); Deptartment of Wildlife Conservation Sri Lanka; University of Peradeniya, Sri Lanka; 
Department of National Zoological Gardens, Sri Lanka).

Vetenskapsrådet 2018–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Maria Forsberg, 
Johnny de Jong

Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat 
skogsbruk

Forskningsprojektet är ett tvärvetenskapligt projekt mellan ekologer, jurister och ekonomer 
rörande implementeringen av en landskapsansats i samband med förvaltning av skog. 
(Samarbete med SLU i Umeå; Umeå universitet; Bern Univ., Schweiz).

Naturvårdsverket 2016–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Karin Gerhardt Historiska sädesslag i framtidens mat: Kulturspannmålens roll för  
ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion

Syftet är att undersöka potentialen hos ekologiskt odlade kulturspannmål, för att bidra till en 
hållbarare produktion av goda och hälsosamma bröd och spannmålsprodukter. Finns det 
mervärden med äldre spannmålssoreter som de moderna sorterna saknar? (Samarbete 
med Högskolan i Kristianstad, Föreningen Allkorn, Eldrimner, mjölnare, bagare och bönder)

Formas 2019–2022
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SLU Centrum för 
biologisk mångfald

J-O Helldin Svenska IENE-sekretariatet

Sekretariat åt nätverket Svenska IENE (stöd, administration, planering, samordning och 
genomförande). Samverkan mellan forskningsprojekt (t.ex. TRIEKOL m.fl.) och Trafik- 
verket, och andra myndigheter/organisationer, kunskaps och erfarenhetsutbyte.  
Arrangera workshops, konferenser, sprida information till och bland nätverkets medlemmar.  
(Samarbete med Trafikverket, Calluna AB och EnviroPlanning AB)

Trafikverket 2019–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

J-O Helldin TRIEKOL 3 — Applied Road and Rail Ecology

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mång-
fald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn 
behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i 
landskapet. Arbetet har en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och re-
sultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt 
vid utveckling av drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar. (Samarbete med inst. 
för ekologi och inst. för vilt, fisk och miljö (SLU); Karlstads universitet; Enviroplanning AB; 
Trafikverket; Ecocom AB; Naturcentrum och Calluna AB.)

Trafikverket 2017-2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Tuija  
Hilding-Rydevik

Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den  
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027

Syftet med projektet är att genom strategisk miljöbedömning integrera miljöperspektiv i 
arbetet med Sveriges strategiska plan och leverera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt EUs krav. Arbetet skedde genom Professional Management i samarbete med Gunilla 
Björklund, Mats Denninger, Arne Svensson and Lina Lenefors.

Jordbruksverket 2020–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Tommy  
Lennartsson

Transport Infrastructure and Invasive Alien Species (TRIIAS)

CBM har tillsammans med Trafikverket och externa forskare vid Karlstad Universitet och 
Mittuniversitetet utvecklat ett 4-årigt forskningsprogram kring hantering av invasiva växter i 
transportinfrastruktur. Programmet är ett självständigt program under TRIEKOL. Forskning-
en kommer att bedrivas i nära samverkan med Trafikverket och bland annat studera projekt 
i Trafikverkets pågående verksamhet som storskaliga försök. Det kan gälla bekämpning 
av invasiva växter, underhåll av befintliga vägar, eller om/nybyggnad av infrastruktur. Även 
samverkan mellan aktörer studeras i ett särskilt projekt. Resultaten ska implementeras för 
att på bästa sätt stödja Trafikverkets arbete med invasiva arter.

Trafikverket 2021–2024

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Tommy  
Lennartsson

EPIC roads — ekologi i praktiken: Förbättrande av habitat längst vägar

Projektet ger en överblick över publicerade studier om bevisad effekt som infrastruktur 
har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskilt fokus på de livsmiljöer som 
infrastrukturen skapar, t.ex. artrika vägkanter

Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO)

2018–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Tommy  
Lennartsson & 
Anna Westin

Skötsel av kulturpräglad natur

En satsning på kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlings-
landskapet som bygger på kurser, kunskapssammanställningar och vägledningar för olika 
naturtyper och skötselformer. Det övergripande syftet är bättre bevarande av biologisk 
mångfald och kulturmiljövärden i landskapet genom lokalt anpassad skötsel som bygger på 
kunskap om naturtypernas ekologi och historia. (Samarbete med Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länstyrelser m.fl.)

Riksantikvarieämbetet 
och Naturvårdsverket

2016–

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Scarlett  
Szpryngiel & 
Håkan Tunón

Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen vid svenska lärosäten 

Syftar till att främja nationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om användning 
av genetiska resurser och traditionella kunskaper som rör genetiska resurser vid svenska 
lärosäten. Är den första nationella satsningen som utreder och sammanställer svenska hög-
skolors och universitets kunskaps- och stödbehov vad gäller EU ABS-förordningen, (EU) 
511/2014. Skapar samverkansytor och ett faktagranskat och målgruppsanpassat material 
för rådgivande personal vid verksamhetsstödet. Synliggör arbetsrutiner som på sikt kan öka 
rättssäkerheten och minska den administrativa bördan för enskilda.  

Naturvårdsverket 2021–2022

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Håkan Tunón Nybyggarliv i Vilhelmina

Projektet syftar till att skapa en systematisk bild av naturresursanvändningen bland ny-
byggare i Vilhelmina socken under 1800–1900-talen. Inalles publicerades sex volymer om 
Nybyggarliv i Vilhelmina i Kungl. Gustav Adolfs akademiens och CBM:s skriftserie. Under 
2020 publicerades en sjunde bok Nybyggarnas liv på Carlssons förlag. I nuläget arbetas 
det på ännu en bok med särskilt fokus på nybyggarnas sjukdomar och bot. (Samarb. m. 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, och Rolf Kjellström).

Finansierat av Göran 
Gustafssons stiftelse för 
natur och miljö i  
Lappland, m.fl.

2006–2022
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SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Håkan Tunón TRÄDboksprojektet: Kunskap om biologisk mångfald och skyddsvärda träd

Projektet ska synliggöra kunskap om biologisk mångfald och skyddsvärda träd genom 
att publicera böcker om specifika trädslag och deras biologiska mångfald. Under 2021 
inleddes arbetet med en bok om ekens biologiska mångfald, vilken kommer att public-
eras under 2022 (Samarbete med Bengt Ehnström, Martin Holmer, Naturskyddsfören-
ingen & Världsnaturfonden WWF)

Stiftelsen Skogssäll- 
skapet, C.F. Lundströms 
stiftelse, m.fl.

2008–

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Håkan Tunón & 
Tuija  
Hilding-Rydevik

Antologi om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Projektet utgick från Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster med målet att producera en tvärvetenskaplig bok om pågående 
svensk forskning inom ämnesområdet. Resultatet blev en rikt illustrerad antologi med 
dryga femtio kapitel och uppslag utgående från en mängd olika discipliner. Boken visar 
på den forskningsmässiga bredd som berör biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Naturvårdsverket 2020–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Håkan Tunón Sametinget som tematisk fokalpunkt för CBD, art. 8j

Under 2021–2023 har Sametinget ett regeringsuppdrag att utveckla en funktion som 
tematisk fokalpunkt för traditionell kunskap och sedvanebruk (art. 8j). CBM bistår med 
erfarenheter från Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap rela-
terad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald), som var ett projekt 
vid CBM mellan 2006 och 2015. CBM är rådgivande åt Sametinget i arbetet samt ska 
fungera som nod för icke-samisk kunskapstradition.

Sametinget 2021–2023

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Håkan Tunón 
(referensgrupp)

Biokulturell förvaltning av laxfiske

Ett projekt för att utveckla biokulturell förvaltning av laxfiskeresursen i norska laxälvar och 
skapa ett respektfullt samarbetsklimat för bärare av olika slags kunskap. Hur överbryggar 
man kulturskillnader? (Samarb. m. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Nord-
land Research Institute (NRI), Univ. of Tromsø (UiT), Sámi allaskuvla/The Sámi Univ. of 
Applied Sciences, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU), Snowchange 
cooperative, Finland, Deanu Musea & Norveg – the Coastal Museum in Nord-Trøndelag)

Norska vetenskapsrådet 2018–

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Anna Westin & 
Tommy  
Lennartsson

Historisk ekologi i europeiska landskap

Antropologi, ekologi, biologiskt kulturarv och agrarhistoria kombineras för att fördjupa den 
historisk-ekologiska kunskapen om samband mellan människa och natur, resursnyttjande 
och ekosystemtjänster i olika regioner i Sverige, Frankrike, Rumänien och Baskien genom 
jämförande studier. (Samarb. med National Museum of the Romanian Peasant, Bucharest; 
inst. för kulturvård (Göteborgs universitet); Univ. of North Carolina at Chapel Hill, USA; 
North Carolina State University, USA)

Strategisk satsning, CBM 2015–

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Anna Westin &  
Tommy  
Lennartsson

Traditionellt brukande, biodiversitet och hållbarhet I lokala traditioner i 
nutidens Rumänien och dåtidens Sverige

Antropologi, ekologi och agrarhistoria kombineras för att förstå sambanden mellan gräsmar-
kers nyttjande och biologisk mångfald i dagens Transsylvanien och 1700- och 1800-talets 
Sverige. Det finns ett tätt samband mellan markanvändningsmetoder, biologisk mångfald, ut-
hållighet och lokala traditioner, där biologisk mångfald både är en sidoeffekt av nyttjandet, och 
en källa till att förstå densamma. (Samarbete med National Museum of the Romanian Peasant, 
Dept. of Sociology, National School of Political Science and Administration, Bukarest)

Strategisk satsning, CBM 2013–

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Anna Westin &  
Tommy  
Lennartsson

Vägarnas biologiska kulturarv

Växter som finns i vägkanter och övergivna vägar är ett slags kulturarv — här finns ofta 
arter som förut var vanliga i den omkringliggande miljön, men som nu är på stark tillbaka-
gång. Sambanden mellan artrika vägkanter och det omgivande landskapet kan bidra med 
ny landskapshistorisk kunskap och möjligheter att utforma skötseln på bästa sätt, så att 
dessa arter bevaras. (Samarbete med Riksantikvarieämbetet, Trafikverket)

Riksantikvarieämbetet 2020–2021

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Anna Westin & 
Tommy  
Lennartsson

Artrika vägar i landskapet

Artrika vägkanter kan bevara arter som tidigare var vanliga i det intilliggande landskapet och 
därmed utgör ett slags biologiskt kulturarv. I detta projekt undersöks den nuvarande och his-
toriska omgivningens betydelse för möjligheterna att skapa och vidmakthålla vägmiljöer som 
gynnar biologisk mångfald och biologiskt kulturarv. (Samarbete med Trafikverket och RAÄ)

Trafikverket 2020-2023

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Jörgen Wissman Informationsprojekt: Invasiva arter

Skapa ett anpassat informationsmaterial om de värsta av de invasiva terrestra växtarterna till 
hjälp för målgruppen kommunekologer/miljöstrateger samt till målgruppen stadsträdgårds-
mästare/landskapsarkitekter. (Samarbete med Karin Runesson, Volt Biologi)

Naturvårdsverket 2020–2021
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SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Jörgen Wissman Skötsel av stationsområden

Målet med projektet är i huvudsak att undersöka tre naturvårdsåtgärder som har gjorts olika 
stationsområden samt följa upp om invasiva arter sprider sig på stationsområdena och i 
synnerhet i de åtgärdade ytorna. Naturvårdsåtgärderna är: 1) ytskrapning av markskiktet 
m.h.a. en grävmaskin, 2) träd- och rotryckning av områden som genom igenväxning motver-
kar flora och fauna som är av biologiskt högt värde, 3) röjning av vegetationen på stationen 
(ingår under ytskrapning och rotryckning på ett urval av stationerna).  
(Samarbete med Trafikverket, Naturcentrum och Ecocom)

Trafikverket 2018–2025

SLU Centrum för 
biologisk mångfald

Jörgen Wissman Den mångfunktionella mjölkgården: indikatorer för ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur indikatorer och verktyg för 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan tillämpas på mjölkproduktionen för att öka 
hållbarheten. (Samarbete med institutionen för energi och teknik, SLU)

Stiftelsen  
lantbruksforskning

2019–2022

SLU Centrum för 
naturvägledning

Anders Arnell Interpretation och naturvägledning för skogssektorn — skogens  
besökare i centrum

Projektets syfte är att tillsammans med skogssektorn utforska hur interpretation och  
naturvägledning kan användas för att öka intresset för det brukade skogslandskapet.

Skogssällskapet 2018–2021

DEN GEOGRAFISK SPRIDNINGEN HOS DE AKTIVA FORSKNINGSPROJEKTEN UNDER 2021

Australien Kambodja Peru Sverige
Brasilien Kenya Rumänien Tanzania
Chile Luxemburg Rwanda Thailand
Danmark Nederländerna Ryssland Uganda
Etiopien Nepal Spanien Ungern
Finland Nicaragua Sri Lanka Vietnam
Indien Norge Storbritannien
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Tunón, H. (2021). Fäbodkulturens väg mot Paris. Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, 4, ss. 4–4.
Tunón, H. (2021). Seterkultur i Røros: nordiskt samarbete. Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, 4, ss. 5–5.
Tunón, H. (2021). Medicin växer på träd. Ekbladet, 36, ss. 9–15.

Masterarbeten 2021
LANDSBYGDSUTVECKLING
Botvidsson, Viktor. Between the lines: A policy analysis of the European Green Deal and its portrayal of rural areas. 
Eriksson, Viktor. Cooperatives at a crossroads: Trajectories of agricultural cooperatives in Ukraine.
Gallisai, Francesca. A pandemic revealing another: Colombian indigenous women in the national COVID-19 discourse. 
Goldhahn, Hedvig. Family farm and financial asset: External land ownership and family agriculture on the Swedish Plains.
Hjelm, Anna. One land, two rights: A study on the conflict between forestry and reindeer herding from an environmental justice perspective.
Hussen, Mahamoud Hussein. Walking the tight rope of local conservation practices: The challenge of both preserving wildlife and increasing human 

well-being simultaneously. 
Hågård Brown, Maximilian. Values of quality in ‘natural’ wine production: The study of ‘natural’ wine in Germany. 
Islam, Md Ariful. Investigating Monga: Seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh. 
Jankus, Tomas. Immigrant entrepreneurship: The case of Lithuanian immigrant entrepreneurs in rural East of England. 
Karlsson, Lisa. Fire shed light: A narrative analysis of how media framed the 2018 wildfires in Sweden. 
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Kativu, Saymore Ngonidzashe. ‘Our own law is making us beggars’: Understanding the marginal experiences of governed, mine-side communities in 
Mutoko district, Zimbabwe.

Larsson, Claes. Ömsom möjlighet, ömsom hinder: En kvalitativ studie av de utmaningar skånska jordbrukare möter i sin vardag för ett lönsamt företagande.
Mukakalisa, Christella. The role of gender equality on rural women development in agriculture: Case study ─ koperative duhinge ikigori kanjongo 

“KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda. 
Möller, Anton. The power in Cooperation: A study of Cards, Vietnam and the EU.
Olsson, Emelie. Understanding Swedish prepping: A mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises.
Podieh, Kenza. “It’s like having three children when it comes to cooking with my husband”.
Ringström, Olle. The seasons are changing: A discourse analysis of the challenges facing actors working with climate change adaptation in Västernorrland.
Rogge, Finn. Digging for Common Ground: Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological 

Knowledge.
Rådberg, Gabriella. Research & innovation in the EU bioeconomy strategy: A useful solution or a political buzzword?
Stopek, Olivia Margareta. “Nature Gives and Nature Takes”: A case study on the experience of farming with a changing water resource. 

LANDSKAPSARKITEKTUR
Algeborg, Molly. En urban vattendelare: Ett gestaltningsförslag för Rosendals torg.
Andersson, Emelie. Urbana kolsänkor: Utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. 
Axelsson, Lina & Enekvist, Klara. Havet, träden och människan: Gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje.
Bergman, Märta. Städernas vilda mellanrum ─ och deras betydelse för barns fria lek. 
Blomfeldt, Jonna. Tillfällig oas: Temporär landskapsarkitektur på platser i väntan på exploatering. 
Borén, Erik & Gillsjö, Olle. Dagvattenhantering som katalysator för urbana ekosystemtjänster: Ett gestaltningsförslag för Timboholmsparken i Skövde. 
Burén, Maria. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur: Två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm. 
Enmarc, Lucas. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel: Utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk. 
Guðmundsdóttir, Anna Kristín. Attractive rural living: A future vision for Hjalteyri village in North Iceland. 
Hadgu, Semhal Mehari. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents: A study of Ekebydalen allotment 

garden, Uppsala, Sweden. 
Hane, Sofia. Vägskäl: Ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi. 
Holmsved, Stina & Lundgren Bladh, Isabelle. POP-OUT: En gestaltning av ett utomhuskontor för gröna offentliga rum i staden. 
Hult Broman, Ellinor & Yousef, Teresa. Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs: Ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde. 
Isaksson, Josefin. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning: Skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun. 
Islam, Sumiya. Design and uses of green areas in urban environments on the basis of evaluations of people’s experience: A study of Hammarby sjöstad, 

Stockholm, Sweden. 
Johansson, Lisa. Gestaltning för friluftsliv året runt: Ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern. 
Johansson, Tove. Bron till delaktighet: Tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST). 
Jonsson, Frida. Mellan lekmiljö & vuxenvärld: Hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. 
Jädernäs, Jennika & Tjernberg, Erika. Blågröngrå system i kallt klimat. 
Karlborg, Emil. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering: En analys av Linköpings kommun. 
Karlström, Marta. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö: Ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö. 
Karlzén, Niklas. Promenadvänliga miljöer för ett aktivt stadsliv: En undersökning av möjligheterna för bebyggelsens placering och övergripande 

utformning inom Cirkus Lorensberg i centrala Göteborg. 
Kettner, Vojtech. Thematic landscape master plan: Climate-resilient, permeable, and culturally informed landscape master plan for Hostivice municipality, 

Czechia. 
Kyrö, Agnes. Torget som en demokratisk plats: Ett gestaltningsförslag för Rosendalstorg. 
Lindeberg, Rut. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen: Gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila. 
Mayr, Lisa & Wejlemark, Sunniva. Loop: Ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö. 
Mellström, Caroline & Roth, Lovisa. Aktiverande landskapsarkitektur: Ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. 
Mojtabaei, Sharareh. Conceptual design models for social values of urban forests [in Sundsvall]. 
Olsson, Julia. Nilsemyrens våtmark i Strömstad: Ett gestaltningsförslag med fokus på estetiska och sociala värden. 
Olterman Arvidsson, Olof. Förstärkt naturupplevelse: Designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer. 
Ratin, Md. A place-making proposal for Karlholm strand based on a planning ethic, community development ideals and landscape aesthetics. 
Rostami, Marjan. Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values: A study of the south-

eastern neighbourhood, Uppsala, Sweden. 
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Soer, Annebel. The impact of the COVID-19 pandemic on the use of urban green spaces by international youth in Bonn. 
Stenfeldt, Klara Signe. Ekologisk kompensation ─ Att balansera stad och natur: Ett gestaltningsförslag. 
Stålnacke, Elias. Perennparken på Österplan: Naturlika perennplanteringar i Uppsala. 
Svensson, Nils. Gestaltning av Batteriparken: Förslag för social hållbarhet.
Taylor, Sofie. Lyftet: Från flygplats till stadsdelspark. 
Östblom, Josef. Transformation av Lövholmens industrilandskap. 

MILJÖVETENSKAP
Abeltina, Annija Mara. Dainas, nature, and interpretation: Portraying nature-human relationships in Latvian folklore. 
Andersson, Anna. Perspectives on Sámi participation shaping a duty to consult: Investigating problem representations and the opportunities to influence 

policy-making. 
Baig, Mirza Muhammad Fahad. Adding meaning to medicine: Taking subjective perspectives of medical doctors on medicine.
Belly-le Guilloux, Léna. Understanding new expectations for democratic environmental governance: A policy analysis of an activist movement in the 

South-East of France. 
Bernro, Mikaela. Defining sustainability in Swedish forest policy: A WPR-analysis of problem representations in the Forest Inquiry.
Boesten, Ida. Neutrality – a cornerstone of facilitation practice? Analysing the use of neutrality within facilitation of sustainability dialogue through identity 

construction.
Budiwarman, Caroline. Instagram and sustainability: How Instagram users make sense of their engagement within the sustainability context on the 

platform.
Farschchi, Alina. Freeman goes green: Stakeholder participation and applied Stakeholder Theory in corporate sustainability strategies.
Fritz, Diana. Living against the grain of society: The practice of voluntary simplicity. 
Gunnars, Therese. Discursive limitations and opportunities in environmental media communication: A critical discourse analysis of the Preemraff Lysekil 

debate. 
Gustavsson, Sara. Filmmakers’ interpretation of environmental science fiction: An exploration of how movies can be used for change making.
Hija Uhlås, Asya. Communicating waste sorting with newly-arrived immigrants.
Klaus, Anita. To fill the gap: Drivers and barriers to mitigate the discrepancy between intentions and actual food waste behaviour in private households of 

environmentally-conscious consumers.
Kreber, Daniela. A revised narrative of the Baltic Sea in Sweden: A phenomenological reflection on the multifaceted human-sea interrelations and 

communication.
Kumambetova, Nina. Understanding of eco-shaming phenomena in Kazakhstan.
Lehtmets, Johanna. Participatory environmental governance in Estonia: Public participation professionals´ understandings and practices of participatory 

process design.
Manolakos, Daphne Anna. Enhancing menstrual hygiene management (MHM) in refugee camps in Greece: An intersectional perspective on “leaving no 

one behind” in water, sanitation and hygiene (WASH) programmes.
Pietsch, Klara. Ambiguous environmental advertising: How brand advertising and consumers frame Rügenwalder Mühle’s products.
Prochno, Sina. A communicative constructionist perspective on corporate social responsibility: Using software for understanding and attributing meaning 

to CSR.
Rostang, Olivier. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality: A case study 

in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden.
Suslina, Anastasiia. Sealing the fate of arctic marine mammals: Challenges and opportunities of non-legislative international organisations.
Varekamp, Linda. Symbolic coping in Canada’s coal phaseout: Applying social representations dynamics to communities in transition.
Westman, Julia. Increasing fuel taxes as an identity threat: A case study of the social movement Bensinupproret 2.0.
Wickström, Joel. Navigating the delivery of a service: A practice perspective on environmental consultants. 
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Konferenser organiserade vid institutionen 2021
 28 jan Älgen i rummet — konsten att kommunicera allemansrätten 

Digital konferens, arrangerad av SLU Centrum för naturvägledning (CNV), riktad till naturvägledare och andra som  
arbetar med friluftsliv. Över 500 deltagare.

 07 jun En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna 
En workshop arrangerad inom ramarna för forskningsprojektet Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring 
vid avdelningen för landsbygdsutveckling.    

 13–15 sep ECLAS 2021 — STOP AND THINK 
Den årliga internationella ECLAS-konferensen som riktar sig till forskare och yrkesverksamma inom landskapsarkitektur,  
i år arrangerad av avdelningen för landskapsarkitektur. Konferensen hålls digitalt med 700 deltagare från hela världen. 

 10 nov Vitamin N — hur natur och naturvägledning kan bidra till folkhälsa 
Digital konferens med avstamp i aktuell forskning kring naturkontakt och folkhälsa. Bidrag till den nationella satsningen 
Friluftslivets år. Samarbete mellan SLU Centrum för naturvägledning (CNV) och SLU Future One Health.

 11 nov Att sprida ringar på vattnet 2021 
En årlig nationell konferens i vattenpedagogik, arrangerad av SLU Centrum för naturvägledning (CNV).

 11–12 nov Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige. 
Avdelningen för landsbygdsutveckling vid institutionen för stad och land SLU, samlar tillsammans med Nordregio 
forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och 
landsbygdsutveckling i Sverige.

 16–17 nov Miljökommunikationsdagarna 2021 
En årlig webbkonferens arrangerad av forskningsprogrammet SLU Mistra Environmental Communication, för alla som 
arbetar med miljökommunikation.

 25 nov Mångfaldskonferensen 2021 — Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald  
En årlig mångfaldskonferens, arrangerad av SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM).

 1–2 dec Voicing indigenous food sovereignty in the global North: Concerns and struggles in Sweden, Finland, Russia and Canada 
En 2 dagars workshop arrangerad inom ramarna för forskningsprojektet Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i 
förändring vid avdelningen för landsbygdsutveckling. 

Stad och land i medierna 2021
08 jan Bistandsaktuelt, Norfund tapte 146 millioner kroner på plantasje i Tanzania 

Linda Engström (Miljöintegrering)

08 jan Skogen Den obundna skogstidningen, Våga rikta ljuset mot dig själv 
Ann Grubbström & Stina Powell (Miljökommunikation)

11 jan Dala-Demokraten1, Det är hög tid att rädda regnskogen — WWF och kändisar i debattupprop för regnskogen 
Åsa Fahlman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

13 jan Skogsaktuellt, Ny forskning om skogsbränders sociala aspekter 
Marien Gonzalez Hidalgo (Landsbygdsutveckling)

22 jan SR Vetenskapsradion, Rapporten som visar hur svensk natur utarmas 
Torbjörn Ebenhard (SLU centrum för biologisk mångfald)

26 jan SR Nyheter P4 Uppland, Skogen påverkar vår hälsa 
Marcus Hedblom (Landskapsarkitektur)

27 jan Upsala Nya Tidning, Så kan torget bli en plats att vilja vara på 
Thorbjörn Andersson (Landskapsarkitektur) 

konferenser
stad och land i medierna
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27 jan Skogen, Metoden som når fram 
Anders Arnell (SLU Centrum för naturvägledning)

02 feb Blekinge Läns Tidning2, Konflikten om vargen större än någonsin 
Erica von Essen (Miljökommunikation)

04 feb Dagens Nyheter, Klimatet — frågan som splittrar den svenska skogsforskningen 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

04 feb3 Dagens Nyheter, Skogsforskningschef avlönad av Europas största skogsbolag 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

05 feb4 Dagens Nyheter, Forskare: Skogsindustrin styrde vår forskning 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

09 feb Blekinge Läns Tidning, Nu är sumphålet framtida fågeloas 
Urban Emanuelsson (SLU Centrum för biologisk mångfald)

10 feb Söderhamns-Kuriren5, Här är de som ska ge Folkteatern goda råd 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

11 feb Skogsaktuellt, Kunskapen om skogen — vart är vi på väg? 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

11 feb Skogen Den obundna skogstidningen, Så berättar du om din skog 
Anders Arnell (SLU Centrum för naturvägledning)

12 feb Tidningen Syre, Världens arter illa ute när Cop15 skjuts upp — igen 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

12 feb Skogsaktuellt, Slutreplik: Skogen behöver tvärvetenskap 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

12 feb Skogsverige, Tomas Lundmark bemöts av Erik Westholm: »Tvivlet ökar om att skogsbruket är på rätt väg« 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

21 feb TT6, Konflikten om vargen större än någonsin 
Erica von Essen (Miljökommunikation)

06 mar Fplus7, Kärnavfallsrådet: Felaktiga uppgifter — inget beslut än 
Tuija Hilding-Rydevik (SLU Centrum för biologisk mångfald)

17 mar SR P4 Blekinge, Klart med jättevåtmark i Nättraby 
Urban Emanuelsson (SLU Centrum för biologisk mångfald)

20 mar Falu-Kuriren, Svenskt skogsbruk under press 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

21 mar Göteborgsposten8, Så kan rovdjuren skydda oss från nästa pandemi 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

26 mar Sydsvenskan, Vellinge kommun bör göra barnkonsekvensanalyser 
Marcus Hedblom (Landskapsarkitektur)

08 apr Dala-Demokraten, Skogsnäringens självgodhet förhindrar konstruktiv dialog 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

08 apr TV4, Den gröna vågen 2.0 — Så kallas den trend som pågår just nu som handlar om att lämna storstäderna för att 
flytta ut på landet 
Emil Sandström (Landsbygdsutveckling)

16 apr TV4, Efter fem, Underbara bilder: Så återhämtade sig naturen under pandemin 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

24 apr Norra Skåne, Fårull sätter stopp för rådjuren 
Emil Sandström (Landsbygdsutveckling)

28 apr Universitetsläraren, Genomtänkta enkäter ger pålitligare data 
Klara Fischer (Landsbygdsutveckling)

05 maj Falköpings Tidning, Lärande ute får stöd av forskare 
Petter Åkerblom (Landskapsarkitektur)
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12 maj WWF, Biologisk mångfald — vägen framåt 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

15 maj Sydsvenskan, Forskare om miljonprogrammen: »Förstör inte något som fungerar« 
Johan Pries (Landskapsarkitektur)

18 maj  TV4 Nyheterna, Krisen för den biologiska mångfalden 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

19 maj Aftonbladet9, Växande naturskydd — med stora luckor 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

20 maj ETC, Därför behöver vi klimat-emojis 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

21 maj ETC, Håll tummarna för solparks-emojin 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

27 maj SR P1-Morgon, Jordbrukspolitiken i EU 
Jörgen Wissman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

06 jun Dala-Demokraten, Dags för en ny vision om den svenska skogen! 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

08 jun Altinget, Forskare: Oförmåga att skydda samiska rättigheter hindrar klimatomställningen 
Kaisa Raitio (Miljökommunikation)

08 jun Dala-Demokraten, Skogsbruk är ingen privatsak 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

08 jun Dala-Demokraten, Vad menar Westholm? Ska skogarna förstatligas? 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

09 jun Oskarshamns-tidningen10, Skola, butik och kommunikationer viktigast på småorter 
Nora Wahlström (Landsbygdsutveckling)

09 jun SR Uppland, Picknick-pepp med ovanlig mat: granskott på chokladkaka 
Per Bengtsson (SLU Centrum för naturvägledning)

10 jun Sveriges Radio P4 Värmland, Den invasiva arten Blomsterlupin 
Jörgen Wissman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

11 jun Land Lantbruk, Följ med på en digital fältdag med LRF Skåne 
Martin Andersson (Agrarhistoria)

15 jun Livsmedel i fokus, Hallå där! 
Karin Gerhardt (SLU Centrum för biologisk mångfald)

15 jun Sveriges Radio P4 Malmöhus, Den invasiva arten Blomsterlupin 
Jörgen Wissman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

18 jun Värmlandsbygden, Sveriges unika och storslagna kartarbete 
Clas Tollin (Agrarhistoria)

18 jun ETC, På tvärs med kapitalet 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

21 jun Arkitekten, Ökad utbyggnadstakt av solceller skapar nya utmaningar för gestaltning 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

22 jun ETC, Klimatmotstånd som går under radarn 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

23 jun Falu-Kuriren, På flykt från mänsklig värdighet 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

23 jun Arkitekten, Nya byggstenar i gestaltningen 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

24 jun Land Lantbruk, »Fattiga länder går inte längre med på att andra förbrukar deras resurser« FN-möte ska besluta om 
global plan för biologisk mångfald 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)
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27 jun Svensk Historia, Sveriges kartor och lantmätare 1628‒1680 
Clas Tollin (Agrarhistoria)

30 jun Svenska Dagbladet, Jag tycker att lupinen ska bort från butik. Det är den mest invasiva art vi har 
Jörgen Wissman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

06 jul SVT Nyheter Helsingborg 
Marcus Hedblom (Landskapsarkitektur)

08 jul SVT Nyheter, En ny skogspolitik på väg 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

30 jul ETC, Hur apokalypspreppar man en sexåring? 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

03 aug TV¤ Nyheterna, Jättebränderna — en dödsfälla för djuren: Dör direkt i lågorna 
Åsa Fahlman (SLU Centrum för biologisk mångfald)

07 aug Svenska Dagbladet, »Jordbruks verket ger skev bild av genteknik« 
Klara Fischer (Landsbygdsutveckling)

11 aug Flamman, Därför är Sverige ett land av kalhyggen 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

17 aug Svenska Dagbladet, »Jordbruks verket begränsar debatten« 
Klara Fischer (Landsbygdsutveckling)

16 aug Upsala Nya Tidning, Linnés rågåkrar ska långsamt återskapas 
Clas Tollin (Agrarhistoria)

18 aug Tidningen Syre, Uppgifter: Inget »Parisavtal« för att rädda den biologiska mångfalden i år 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

26 aug TT11, Nattbelysning stör larver — hotar ekosystem 
Jan Olof Helldin (SLU Centrum för biologisk mångfald)

29 aug Dagens Nyheter, DN Debatt. »Biståndet har gått i otakt med det afghanska samhället« 
Adam Pain (Landsbygdsutveckling)

31 aug ATL Lantbrukets Affärstidning, Forskare tar in skogen i staden 
Marcus Hedblom (Landskapsarkitektur)

03 sep ETC, Då klappar mitt hjärta extra snabbt 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

03 sep Östgötatidningen, Macken i Malexander ett minne blott — landsbygden kämpar vidare med allt mindre service 
Patrik Cras (Landsbygdsutveckling)

09 sep SR Vetenskapsradion, Borta för alltid, Pungvargen — hatad till döds 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

09 sep SR Vetenskapsradion, Borta för alltid, Vandringsduvan — världens vanligaste fågel som utrotades 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

09 sep SR Vetenskapsradion, Borta för alltid, Garfågeln — kokad levande i upplysningens namn 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

09 sep Östgötatidningen, Är väderstad Östergötlands Gnosjö — och finns det då baksidor med det? 
Seema Arora-Jonsson (Landsbygdsutveckling)

12 sep Newsvoice, Om människan minskar orörd natur skapas nya livsmiljöer för biologisk mångfald 
Urban Emanuelsson (SLU Centrum för biologisk mångfald)

15 sep Aktuell Hållbarhet12, Nu kommer mål och ramverk för biologisk mångfald 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

16 sep SR P1, Ny rapport varnar för matbrist i klimatförändringarnas spår 
Karin Gerhardt (SLU Centrum för biologisk mångfald)

23 sep Dagens Samhälle, Arbetsmiljö. Skogsrum på kontoret ska minska stressen 
Marcus Hedblom (Landskapsarkitektur)
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24 sep Aktuell Hållbarhet, Vi måste ha kakan kvar 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

27 sep Upsala Nya Tidning, Greta Thunberg pekar på det omoraliska 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

29 sep Svalbardsposten, Svalbard’s rich environmental memories / Svalbards rike miljøminner 
Annette Löf & Lars Hallgren (Miljökommunikation)

02 okt Tidningen Syre, Varningen: Så kan ekologisk utarmning bli »det nya normala« 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald) 

02 okt Östgöta Correspondenten, Mer än ost att hämta i boxholm 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

03 okt Extrakt, Trixigt när kommuner vill handla närproducerat 
Helena Nordström Källström (Miljökommunikation)

06 okt Västerbottens Mellanbygd13, Fler vill flytta till landsbygden 
Thomas Norrby (Landsbygdsutveckling)

08 okt ETC, Jag blir fly förbannad 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

08 okt Landskrona Posten14, »Ingår arten människa i det sjätte massutdöendet?« 
Torbjörn Ebenhard, Tuija Hilding-Rydevik, Håkan Tunón (SLU Centrum för biologisk mångfald)

11 okt Dagens Industri, Nytt ramverk på gång: Kommer naturen få ett eget parisavtal? 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

11 okt Dagens Nyheter, Tjänstemän larmar: Hotade skogar huggs ned 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

11 okt Tidningen Syre, COP15: EU vill minska fotavtrycket från konsumtion och produktion 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

15 okt15 ETC, Är det verkligen en klimatallians vi vill ha, till varje tänkbart pris? 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

20 okt Arkitekten, Redo för regn 
Carola Wingren (Landskapsarkitektur)

26 okt SVT1, Morgonstudion, Om utflyttningen från storstäderna 
Kjell Hansen (Landsbygdsutveckling)

27 okt Hallands Nyheter, Hit vill folk flytta, men var ska de bo? 
Emil Sandström (Landsbygdsutveckling)

31 okt SR, God morgon världen, Utflyttningen från storstäderna 
Kjell Hansen (Landsbygdsutveckling)

01 nov Din Gård, Begreppet bonde — det finaste vi har 
Patrick Svensson (Agrarhistoria)

02 nov Falu-Kuriren16, Nu kan vi inte lulla runt längre 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

02 nov Falu-Kuriren, Klimatkrisen och frihetsidealet 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

02 nov Dagens Nyheter, Avtal om skogsskydd ifrågasätts av forskare 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

03 nov Dagens Nyheter, »Skogsmaskinerna kommer inte att stanna i morgon« 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

03 nov Aktuell Hållbarhet, Kunming-deklaration undertecknad 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

03 nov Miljömagasinet, Moralen får vänta trots klimatkris 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)
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08 nov Dagens Nyheter, Klarsynta tankar och perspektiv om klimatkrisen 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

10 nov Hem & Hyra, »De rör sig i sängar och soffor« — Så blir du av med långsprötad silverfisk i lägenheten 
Scarlett Szpryngiel (SLU Centrum för biologisk mångfald)

11 nov ATL Lantbrukets affärstidning, »Striden handlade om mycket mer än ost« 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

11 nov Landets Fria Tidning, Naturen — en relaxavdelningeller ett vaccin? 
Eva Sandberg (SLU Centrum för naturvägledning)

12 nov ETC, Är klimataktivisterna verkligen problemet? 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

23 nov Extrakt, Undersöker kraften i nya gröna vågen 
Emil Sandström (Landsbygdsutveckling)

25 nov Mistra, Eva Friman Värnar om det kritiska tänkandet 
Anke Fischer (Miljökommunikation)

26 nov Falu Kuriren, Ett svagt dalarna gör att skattepengarna regnar över storstäderna 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling) 

27 nov Falu Kuriren, »Walkover« till storstäderna 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

28 nov Nordvästra Skånes Tidningar17, Livsmedelsforskare: Vi borde redan gjort det här 
Daniel Bergquist (Landskapsarkitektur)

29 nov Mora Tidning, Svagt Dalarna förlorar fajten. Tänk om vi haft en region svealand 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

01 dec Aktuell Hållbarhet, Ovisst efter toppmöte om biodiversitet 
Torbjörn Ebenhard (SLU Centrum för biologisk mångfald)

01 dec Jaktjournalen, Stor klädaktör nobbade jägare 
Erica von Essen & Lara Tickle (Miljökommunikation)

01 dec Plan Vivo Foundation, Co-designing a community carbon project 
Klara Fischer (Landsbygdsutveckling)

06 dec Spotlight Nepal, Agriculture Or Migration: A National Priority Conundrum 
Stephanie Leder (Landsbygdsutveckling)

08 dec Skogen Den obundna skogstidningen, Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU 
Stina Powell & Ann Grubbström (Miljökommunikation)

14 dec18 Lysekilsposten, Hur finansierar vi en hållbar framtid i bohuslän? 
Thomas Norrby (Landsbygdsutveckling)

17 dec ETC, Vi behöver prata om energirättvisa 
Josefin Wangel (Landskapsarkitektur)

21 dec Aftonbladet Debatt, Sex myter som styr dagens klimatpolitik. 20 Forskare: Politikerna måste våga fatta de jobbiga besluten 
Karin Gerhardt (SLU Centrum för biologisk mångfald) & Flora Hajdu (Landsbygdsutveckling)

21 dec ETC, Lite tejp räcker inte när huset kollapsar 
Flora Hajdu (Landsbygdsutveckling)

22 dec Aftonbladet, När dystopierna kom ikapp kulturen 
Erik Westholm (Landsbygdsutveckling)

23 dec Västerviks-Tidningen19, Forskare ser tecken på en ny grön våg 
Emil Sandström (Landsbygdsutveckling)

24 dec The Print, Can mass tree plantations help reduce climate change? 
Harry Fischer (Landsbygdsutveckling)

27 dec Skogen, Citatet 
Ann Grubbström & Stina Powell (Miljökommunikation)
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1 Även i: Nya Wermlands-Tidningen, Mariefreds Tidning Med Måsen Nykvarn Och Måsen Strängnäs, Värmlands Folkblad,  
Land Skogsbruk, Land Lantbruk.

2  Även i: Smålandsposten, Borås Tidning, Sydöstran, Barometern, Ystads Allehanda.
3 Även den 05 feb.
3 Även den 06 feb.
5 Även i: Gefle Dagblad, Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Ljusdals-Posten.
6 Även i: Aftonbladet, Msn, Skånska Dagbladet, Norra Skåne, Helsingborgs Dagblad, Dagens Industri, Sydöstran, Sydsvenskan, 

Karlskoga Tidning-Kuriren, Borås Tidning, Blekinge Läns Tidning, Kristianstadsbladet, Smålandsposten, Ystads Allehanda, 
Oskarshamns-Tidningen, Barometern, Norran. 

7 Även i: Dagens Nyheter. 
8 Även i: Ttela, Hallands Nyheter, Bohusläningen, Hallandsposten. 
9 Även i: TT, MSN, Tidningen syre, Västerbottens-Kuriren, Norran, Söderhamns-Kuriren, Örnsköldsviks Allehanda, Hudiksvalls 

Tidning, Smålandsposten, Barometern, Borås Tidning, Blekinge Läns Tidning, Ystads Allehanda, Helsingborgs Dagblad, 
Kristianstadsbladet, Sydsvenskan, Sydöstran, Skånska Dagbladet, Norra Skåne.

10 Även i: Barometern
11 Även i: Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Karlskoga Tidning-Kuriren, Värnamo Nyheter, Göteborgsposten, Borås Tidning, 

Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Norran, Barometern, Kristianstadsbladet, Helsingborgs Dagblad, Blekinge Läns Tidning, 
Norra Skåne, Ystads Allehanda, Hallands Nyheter, Alingsås Tidning, Smålandsposten, MSN, Västerbottens-Kuriren, Ttela, 
Bohusläningen, Strömstads Tidning / Norra Bohuslän, Hufvudstadsbladet. 

12 Även i: Expertsvar, Naturvårdsverket, Skogen Den obundna skogstidningen.
13 Även i: Västerbottningen, Nordsverige, Lokaltidningen.
14 Även i: Sydsvenskan, Nordvästra Skånes Tidningar, Helsingborgs Dagblad.
15 Även den 16 okt.
16 Även i: Mora Tidning.
17 Även i: Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, Landskrona Posten.
18 Även den 15 dec.
19 Även i: Vimmerby Tidning.
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Representation inom SLU 2021
Prorektor: Karin Holmgren

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Hanna Bergeå

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

NJ-fakultetens docentnämnd: Patrick Svensson (suppleant)

NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd: Seema Arora-Jonsson & Cecilia Waldenström

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Jesper Larsson

NJ-fakultetens valberedning: Klara Fischer

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

NJ-fakultetens vicedekan för lika villkor (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): Marina Queiroz 

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor: Patrik Oskarsson & Marina Queiroz

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

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Emma Butler

LTV-fakultetens valberedning: Andrew Butler

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

Rektors forskarråd (FOR): Patrick Svensson

MOVIUMS ledningsråd: Lars Johansson
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Bokslut 2021
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total omsättning  msek 86 98 110 127 132 144 144 165 173

Varav statsanslag msek 56 59 73 77 89 94 75 94 100

Personal

Helårsarbetskrafter 78 82 89 92 94 102 112 130 131

Totalt antal anställda 112 107 125 120 128 137 148 171 169

Helårsstudenter grund- och avancerad nivå 403 409 439 431 444 463 466 526 548

Helårsprestationer grund- och avancerad nivå 334 406 414 397 389 451 431 491 482

Aktiva forskarstudenter 28 28 42 35 30 32 33 29 24

Disputationer 5 2 3 11 6 3 3 4 3

Doktorsexamina 3 4 2 3 6

Licentiatexamina 2 - 1 - -

Publikationer

Självständiga arbeten på kandidat- och masternivå 106 117 123 134 134 138 128 153 140

Licentiat- och doktorsavhandlingar 5 2 3 12 6 3 4 4 3

Referee-granskade artiklar 21 16 35 60 74 63 55 56 82

Referee-granskade bokkapitel 6 3 10 34 16 24 14 14 13

Böcker 1 - 2 6 7 4 - 2 1

Rapporter 2 4 5 9 14 9 15 14 13

STÖRSTA FINANSIÄRERNA:

Formas

Sida

Vetenskapsrådet

bokslut
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