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ÅRET SOM GÅTT
Det har, som alltid på en så stor och livaktig institution som vår, varit ett händelserikt 
år. Vi fortsätter växa och är nu drygt 130 medarbetare verksamma inom forskning, 
utbildning och samverkan. Institutionen har under året fått en ny enhet knuten till sig, 
SLU Future Food, en av SLU:s fyra nya framtidsplattformar. 

Under 2017 har fyra personer erhållit docentexamen, fyra har doktorerat och två har 
erhållit licentiatexamen. Dessutom har flera av våra medarbetare emottagit fina priser och 
utmärkelser, bland annat pedagogiska priser för hög kvalitet i utbildningen.

Vi har under året lagt en hel del arbete på att ta fram en strategi/verksamhetsplan för 
2017-2020 som nu är f ärdig. Den gäller för såväl hela institutionen som för respektive 
avdelning.

Generationsskiftet på de högre tjänsterna fortsätter, och institutionen utvecklas därmed 
åt nya och spännande håll. Nya ämnesansvariga har kommit eller är på väg. Vi har nu sju 
ämnesansvariga vid institutionen och den som suttit längst har varit vid institutionen i 
åtta år. 

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

Årets forskningsansökningsprocess resulterade i anslag på drygt 25 miljoner - ett rekord. 
Vi har arbetat med olika sätt att ge varandra mer stöd i ansökningsprocessen och det 
har lyfts fram som en viktig del i det lyckade resultatet. Vi kommer under 2018 att 
fortsätta arbeta med kollegialt stöd, ökat samarbete mellan avdelningarna och ytterligare 
förbättring av våra arbetsmetoder.

 Lars & Flora

lars johansson, prefekt &  
flora hajdu, stf. prefekt.  
foto: per-arne klasson.
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 ■ 26 JANUARI
Na Xiu försvarar sin doktorsavhandling i landskapsarkitektur 
med titeln: Urban green networks: A socio-ecological framework for 
planning and design of green and blue spaces in Sweden and China. 

 ■ 9 MARS 
Lotten Westberg  ger sin docentföreläsning i 
miljökommunikation: Myten om kunskapsöverföring: 
Missriktade förväntningar på dialog och samverkan för mer hållbar 
naturresursförvaltning.
Jesper Larsson ger sin docentföreläsning i agrarhistoria: Att 
äga och bruka gemensamt.

 ■ 10 MARS 

Mats Höglund presenterar sin licentiatavhandling i 
agrarhistoria: Kampen om fredsmilen: Kartan som makt- och 
kontrollinstrument i 1655 års reduktion.

 ■ 30 MARS
Clas Tollin, forskare vid avdelningen för agrarhistoria 
tilldelas Olaus Magnus-medaljen, Kartografiska Sällskapets 
finaste utmärkelse, för ”[...] hans mångåriga och uppskattade 
arbete med registrering, tillgängliggörande och analys av de 
geometriska kartorna, Sveriges äldsta lantmäterikartor”.

 ■ 31 MARS 
Thomas Oles installeras högtidligen i sitt ämbete som 
professor i landskapsarkitektur-designteori. Hans föreläsning 
har titeln: Why we need a landscape science.

 ■ 17-18 MAJ 
Institutionen håller en två dagars strategi-konferens vid Julita 
gård i Södermanland. thomas oles vid professors- 

installationen den 31 mars. 
foto: jenny svennås-gillner.

mats höglund. 
foto: mats höglund.

lotten westberg.  
foto: lotten westberg.

jesper larsson. foto: li gessbo.

na xiu. foto: per-arne 
klasson.

KALENDARIUM 2017

clas tollin.  
foto: riksarkivet.
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 ■ 31 MAJ
Två av institutionens studenter belönas med Uppsala 
kommuns årliga uppsatsstipendium: Gustav Broms, student 
på programmet Agronom - landsbygdsutveckling och Cecilia 
Nerman, student på landskapsarkitektprogrammet. Deras 
handledare har varit Thomas Norrby och Kerstin Nordin.

 ■ 1 JULI 
Future Food - en ny strategisk forskningsplattform ansluter 
sig till institutionen. De kommer att arbeta fakultets-
övergripande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.

 ■ 20 AUGUSTI
Docent Lotten Westberg får ta emot Sustainability Science 
Best Paper Awards 2016 Outstanding article, för The role 
of learning in transdisciplinary research: moving from a normative 
concept to an analytical tool through a practice-based approach, 
publicerad i Sustainability Science, Vol. 11(3).

 ■ 29 AUGUSTI 
Det hålls en prisceremoni för Maria Ignatieva, projektansvarig 
för LAWN- projektet som resulterade i att Ultuna Campus  
tilldelades The Green Flag Award. SLU är den första svenska 
kandidaten som får priset.

 ■ 1 SEPTEMBER 
Per Thunström presenterar sin licentiatavhandling i 
agrarhistoria: Traktorernas intåg: Teknik, produktion och 
marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930.

 ■ 15 SEPTEMBER 
Lisa Westholm disputerar med sin doktorsavhandling i 
landsbygdsutveckling: Conserving carbon and gender relations? 
Gender perspectives on REDD+ and global climate policy.

slu future food. från vänster i bilden:  
annsofie wahlström, programdirektör;  
pernilla johnsson, programsekreterare  
och gunilla leffler, kommunikatör.  
foto: jenny svennås-gillner.

från prisutdelningen av the green flag award. 
från vänster i bilden: peter bohman, akademiska  
hus; professor thorbjörn andersson & 
professor maria ignatieva, avdelningen för 
landskapsarkitektur; martin melkersson, 
universitetsdirektör, slu.  
foto: jenny svennås-gillner.

per thunström. foto: per eriksson, kungliga 
skogs- och lantbruksakademien.

lisa westholm. 
foto: stefan wirsenius.

KALENDARIUM 2017

gustav broms, längst till vänster i bilden, och 
cecilia nerman, längst till höger, vid pris- 
utdelningen. foto: thomas norrby.
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 ■ 18 SEPTEMBER 
Den årliga MKB-dagen arrangeras av ESCRG-Environment 
and Sustainability Collaborative Research Group och 
moderatorer är Matthew Cashmore och Marie Kågström, 
forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur.

 ■ 26 SEPTEMBER
Patrik Cras försvarar sin doktorsavhandling i 
landsbygdsutveckling: Landsbygdssamhällets medborgarskap: En 
studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan 
det ideella, kommersiella och politiska.

 ■ 3 OKTOBER
Linley Chiwona Karltun håller sin docentföreläsning i 
landsbygdsutveckling: A Cultural Ecology of Food Preference: 
”Same-same but different”. 

 ■ 7 OKTOBER
Vid årets doktorspromovering får tre av institutionens 
medarbetare ta emot prestigefyllda utmärkelser.

Janken Myrdal, Professor Emeritus i agrarhistoria, tilldelas 
den stora förtjänstmedaljen för ”[...] banbrytande forskning, 
[...] omfattande publicering, [...] att ha medverkat i att 
skapa en av Europas största avdelningar för agrarhistorisk 
forskning” och för att ”[...] hans forskning har stor 
sektorsrelevans och når långt utanför akademins gränser”.  

Cecilia Waldenström, universitetslektor i 
landsbygdsutveckling, tilldelas förtjänstmedaljen i guld, för 
att hon ”[...] har bidragit starkt till att landsbygdsutveckling 
idag är ett vitalt och växande ämne vid SLU. Hon har varit 
en viktig kraft i rekryteringen till högre tjänster i ämnet, 
och ledde arbetet med att ta fram två nya och populära 
utbildningar”. 

Erica von Essen, postdoktor i miljökommunikation, tilldelas 
SLU:s Individuella Pedagogiska Pris. I motivationen står: 
”[...] mycket uppskattad för sin förmåga att strukturera, 
engagera och utveckla studenternas inlärning. Hon är bra 
på att se alla studenter som individer med egna styrkor 
och använder detta i sin undervisning. [...] Erica är också 
uppskattad för att alltid ge omedelbar och konstruktiv 
återkoppling på studenternas presentationer”. 

janken myrdal. foto: 
jenny svennås-gillner.

erica von essen vid prisutdel-
ningen där hon tar emot slu:s  
individuella pedagogiska pris.  
foto: jenny svennås-gillner.

KALENDARIUM 2017

cecilia waldenström.  
foto: per-arne klasson.

linley chiwona karltun.  
foto: jenny svennås-gillner.

patrik cras.  
foto: per-arne klasson.
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roger elg guidar besökare runt i  
kunskapsträdgården på campus ultuna.  
foto: petter åkerblom.

jenny höckert utanför slu:s byggnad i 
skara. foto: ylva carlqvist wärnborg.

landskapsarkitektstudenter i arbete 
med projektet ”the struggle for 
space”, och den färdiga installa-
tionen på innergården till ulls hus. 
foto: linnea alvebrink & agnes kyrö. 

 ■ 8 NOVEMBER
Vernissage för utställningen av designprojekt genomförda 
av studenter på andra året av landskapsarkitektprogrammet. 
Det är en del av SLU:s 40-årsjubileum. Studenterna gavs 
uppgiften att återupptäcka en miljö de redan var bekant med  
- Ultuna Campus - och låta sig inspireras av den.  
Resultatet är den veckolånga utställningen med totalt sju 
installationer utplacerade runtom på Campus.

 ■ 22 NOVEMBER
Vid den årliga fakultetsdagen utses Thomas Norrby, 
statskonsulent vid avdelningen för landsbygdsutveckling,  
av NJ-fakulteten till årets samverkare, för sitt långvariga 
och djupa engagemang för naturresursförvaltning och 
landsbygdsutveckling.

 ■ 30 NOVEMBER 
Zeinab Nour-Eddine Tag-Eldeen avlägger docentexamen i 
urbana och regionala studier med inriktning mot planering 
och tvärkulturell utveckling, vid Kungliga tekniska högskolan. 

 ■ 8 DECEMBER 
Jenny Höckert disputerar med sin doktorsavhandling i 
miljökommunikation med titeln: Sharing lifeworlds and 
creating collaborative cultures: Challenges for the advisory system 
in order to contribute to a sustainable farm development, om 
rådgivningsbranchen inom lantbruket.

 ■ 14 DECEMBER
Roger Elg, universitetsadjunkt vid avdelningen för 
landskapsarkitektur, får motta 2017 års pedagogiska pris av 
Ultuna studentkår (ULS). I den långa nomineringen, tillika 
motiveringen, (som är skriven på vers) går att läsa:  
”[...] för hans entusiasm i våra växtkurser, SLU bör skatta 
sig lycklig för alla hans resurser. Han lyssnar och ser om alla 
hänger med, och ser till att vår kunskap blir bred. [...] Hans 
historier får oss att lägga växterna på minne, och han finns 
alltid där för frågor när latinet driver oss till vansinne. Med 
sin helhetssyn på hur växter påverkar samhället, kommer vi 
alla gå väl förberedda från det här stället”.

zeinab nour-eddine tag-eldeen.  
foto: zeinab nour-eddine  
tag-eldeen.

thomas norrby. en selfie tagen för 
en tweet sänd från landsbygdsriks-
dagen i visby.

KALENDARIUM 2017
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AGRARHISTORIA

Agrarhistoria är en historisk disciplin som omfattar en 
utveckling från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om den 
agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala 
och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsam hället 
samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i 
stort. Tyngdpunkten ligger på forskning och undervisning 
om nordeuropeiska förhållanden, bland annat Sverige, även 
om också en vidare internationell agrarhistoria spelar en roll 
för ämnet. Forskningen innefattar teman som: Kollektivt 
arbete och organiseringen av den agrara verksamheten under 
tidigmodern tid; Medeltida och förhistorisk agrarhistoria 
med undersökningar om produktion, markanvändning och 
godssystem; Husdjurssjukdomar under 1700-talet och hur 
samhället reagerade på dessa; Trädgårdshistoria med inriktning på 
allmogens trädgårdar samt ett trädgårdshistoriskt översiktsverk; 
Modern tid, särskilt efterkrigstidens jordbruk.

ÄMNESANSVARIGA 2017 

patrick svensson, 
agrarhistoria. 
foto: jenny 
svennås-gillner.

LANDSKAPSARKITEKTUR 

Landskapsarkitektur är en miljögestaltande disciplin med fokus 
på människan och hennes utemiljö. Landskapsarkitektur innebär 
planering, design och förvaltning av landskapet för att skapa, 
underhålla, skydda, bevara och utveckla platser och områden så att de 
blir ändamålsenliga, estetiskt tilltalande samt ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbara. 

Forskningen vid avdelningen syftar till att utveckla kunskaper om teori 
och metoder för planering, gestaltning och förvaltning av landskap. 
Avdelningens forskare arbetar dels med landskapsarkitekturens 
vetenskapliga förankring (substantive theory) men också med dess 
tillämningar och metoder (procedural theory).

thomas oles,  
designteori.  
foto: jenny 
svennås-gillner.

maria ignatieva,  
landskapsdesign. 
foto: maria 
ignatieva.

mattias qviström,  
fysisk planering.  
foto: jenny svennås-gillner.
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MILJÖKOMMUNIKATION

En gemensam utgångspunkt inom vår forskning är att betrakta 
kommunikation från såväl ett konstituerande som ett instrumentellt 
perspektiv. Kommunikation är därmed det som bygger upp samhället 
och dess normer, identitet, institutionella ramar, organisationer 
och styrelseskick vid naturresursförvaltning. Samtidigt är 
kommunikation ett instrument för att hantera miljökonflikter, 
skapa utrymme för deliberativa processer, möjliggöra lärande för 
gemensamt handlande och förändring.

Forskningen spänner över ett brett spektrum av miljöfrågor 
inom kontexter som lantbruk, skogbruk, vattenförvaltning, 
viltförvaltning, naturvård och skyddade områden. De teoriområden 
som stöder forskningen berör kommunikativt handlande, demokrati, 
maktrelationer, deltagande, systemtänkande och gemensamt lärande.

lotten westberg, 
tillfällig 
ämnesansvarig 
miljökommunikation.  
foto: lotten 
westberg.

LANDSBYGDSUTVECKLING 

Avdelningen för landsbygdsutveckling ägnar sig åt internationell 
forskning, undervisning och samverkan som bidrar till vetenskaplig 
kunskap, politik och praktik i både det globala nord och syd. 
Landsbygder över hela jorden genomgår snabb omvandling 
orsakad av ekonomisk politik, förändringar av klimat och miljö, 
globala livsmedelssystem samt andra processer.

Vår forskning, undervisning och samverkan gäller rättvisa, kunskap 
och makt i jordbruk, skogsbruk, utveckling samt miljöpolitik. Vi 
ser landsbygder som dynamiska rum skapade av ett nätverk av 
relationer som spänner mellan land och stad, global nord och syd.

Genom att ställa samhällsvetenskapliga frågor om genus, ras, klass, 
territorium, statsbildning, skala, policy och utveckling utmanar 
vi vardagliga föreställningar om landsbygder som överblivna, 
obefolkade, platser för utvinning och passiva leverantörer av 
livsmedel och naturresurser.

Vår styrka ligger i engagemanget att utforska utvecklingsprocesser  
genom tvärvetenskaplig begreppsbildning och deltagande metoder.

seema arora-jonsson,  
globala nord 
(sverige och europa).  
foto: maya arora-
jonsson.

andrea nightingale, 
globala syd 
foto: jenny svennås-
gillner.
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SIFFROR & FAKTA 
UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ   

FORSKARUTBILDNING   

FORSKNING   

INSTITUTIONENS SAMVERKANSGRUPP

PUBLIKATIONER 

KONFERENSER

STAD OCH LAND I MEDIERNA

REPRESENTATION INOM SLU

BOKSLUT 

3 forskarskolor

444helårsstudenter

128 anställda

30 forskarstuderande

4 utbildningsprogram

132 miljoner i omsättning

12  %

AV DET TOTALA ANTALET  
HELÅRSSTUDENTER VID SLU

FORSKNINGSFINANSIERING

STATSANSLAG
53 %

EXTERNFINANSIERING
47 %

66 %
UTBILDNING PÅ GRUND- 

OCH AVANCERAD NIVÅ

33 %
FORSKNING &  
FORSKARUTBILDNING

VERKSAMHETEN

KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND PERSONAL 
67% KVINNOR / 33% MÄN
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UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom huvudämnena: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. 

Helårsstudenter  444 

Handledda/examinerade kandidatarbeten: landskapsarkitektur  36 landsbygdsutveckling  20

Handledda/examinerade masterarbeten i: miljövetenskap  19  landskapsarkitektur  34  landsbygdsutveckling  23

Program 

Agronom - landsbygdsutveckling, 5 år 

Landskapsarkitekt - Ultuna, 5 år

Miljökommunikation, internationellt masterprogram, 2 år

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, internationellt masterprogram, 2 år

PRISER OCH UTMÄRKELSER

SLU:s individuella pedagogiska pris 2017

Erica von Essen, postdoktor vid avdelningen för miljökommunikation.

Ultuna Studentkårs (ULS) pedagogiska pris 2017

Roger Elg, doktorand och universitetslektor vid avdelningen för landskapsarkitektur.

Uppsala kommuns årliga uppsatsstipendium

Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin: Sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling av Gustav 
Broms, student på programmet Agronom - landsbygdsutveckling. Handledare var Thomas Norrby.

Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge av Cecilia Nerman, student på landskapsarkitektprogramme. Handledare var 
Kerstin Nordin.

FORSKARUTBILDNING 

Inom forskarutbildningsämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation.

Totalt antal aktiva forskarstuderande  30
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- i agrarhistoria  5
- i miljökommunikation  4
- i landskapsplanering  11
- i landsbygdsutveckling  10

Antal disputationer  4 
Antal presenterade licentitatavhandlingar  2
Antal nyantagna forskarstuderande (doktorander) 1
Antal nyantagna forskarstuderande (licentiater) 1
Antal 50%-seminarier  3

FORSKARSKOLAN SAMHÄLLE, LANDSKAP OCH MARKANVÄNDNING (—2017-06-30)

Studierektor: Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling

Kurser 

Scholarly writing, 7 hp. Kursansvarig: Rolf Johansson, 14 deltagare (4 från inst. för stad och land).  
Kursen gavs i Tanzania inom ramen för kapacitetsuppbyggnadsprogrammet med Ardhi University, Dar es Salam.

Science and leadership for institutional transformations, 3 hp. Kursansvarig: Rolf Johansson. 23 deltagare (3 från inst. för stad och 
land). Kursen gavs i Tanzania inom ramen för kapacitetsuppbyggnadsprogrammet med Ardhi University, Dar es Salam.

Analytical reading and writing, 6 hp. Kursansvarig: Adam Pain. 7 deltagare.

Docentexamina

Jesper Larsson i agrarhistoria
Linley Chiwona-Karltun i landsbygdsutveckling

Zeinab Tag-Eldeen i urbana och regionala studier
Lotten Westberg i miljökommunikation
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New materialities and new worlds: The ontological politics of governing a changing planet. 5 hp.  
Kursansvarig: Andrea Nightingale. 7 deltagare. 

Gender, development and natural resource management, 7,5 hp. Kursansvarig: Seema Arora-Jonsson. 14 deltagare  
(5 från inst. för stad och land).

FORSKARSKOLAN SAMHÄLLE OCH LANDSKAP (2017-07-01—)

Studierektor: Camilla Eriksson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling

Kurser 

Governance at the edge of the state: Political subjectivity and citizenship, 5 hp. Kursansvarig: Andrea Nightingale. 18 deltagare  
(5 från inst. för stad och land). 

Analytical reading and writing, 6 hp. Kursansvarig: Adam Pain. 4 deltagare (2 från inst. för stad och land).

Postcolonial theory, 7 hp. Kursansvarig: Seema Arora Jonsson. 6 deltagare (4 från inst. för stad och land).  

Samarbeten

SIDA-finansierat kapacitetsuppbyggnadsprogram med Ardhi University, Dar es Salam, Tanzania.

Kursen Governance at the edge of the state gavs som en NOVA-kurs i samarbete: The University of Helsinki,  
Norwegian University of Life Sciences (NMBU), University of Copenhagen, University of Zurich, University of Ghent & Roskilde 
University.  

FORSKARSKOLAN SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2017-07-01—)

Ett samarbete med institutionen för ekonomi, SLU.

Studierektor: Nina Lind, postdoktor vid institutionen för ekonomi.

Aktiviteter

Annual PhD Student Workshop. Facilitator: Nina Lind. 12 deltagare (2 från inst. för stad och land, 2 från inst. för arbetsvetenskap, 
ekonomi och miljöpsykologi, 8 från inst. för ekonomi).

Career outside university, ett endagsseminarium i samarbete med forskarskolorna: Focus on Soils & Water, Organismbiologi,  
Ekologi - grunder och tillämpningar, Focus on Food & Biomaterials. 20 deltagare.

FORSKNING

AKTIVA PROJEKT 2017  (SORTERADE EFTER ÄMNE, PROJEKTANSVARIG)

           Nya projekt 2017

Agrarhistoria Åsa Ahrland &  
Janken Myrdal

Svensk trädgårdshistoria, ett bokverk

Trädgårdshistoria, med särskild inriktning på allmogens trädgårdar samt ett trädgårdshistoriskt  
översiktsverk.

C F Lundströms 
stiftelse

2016-2019

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

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

Vitterhets- 
akademien / 
SLU:s rektor

2015-2021
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i nya forskningsmedel 
under 2017

miljoner
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Agrarhistoria Clas Tollin Kronoparker inom kulturreservatet Linnés Hammarby

Projektet arbetar med kunskapsuppbyggnad kring samfällighetsbruk,  
allmänningar eller kronoparker i anslutning till Linnés Hammarby i Uppsala.

Länsstyrelsen 
Uppsala

2017-2017

Landsbygdsutveckling Seema  
Arora-Jonsson

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

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

Formas 2016-2019

Landsbygdsutveckling Johanna  
Bergman Lodin

Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavärdekedjor och  
konsekvenserna för intrafamiljär nutrition och hälsa: En studie av Tanzania

Vad händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av  
kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen? Hur påverkas familjen 
och vem vinner på den nya lukrativa marknaden? Projektet fokuserar på att generera alternativ och 
strategier för bättre resultat..

Formas 2013-2018

Landsbygdsutveckling Linley  
Chiwona Karltun

Urbana Afrikas dubbla sjukdomsbörda och möjligheter till förbättring  
genom hushållsproduktion av mat

Det här projektet undersöker om och hur de mönster som konstaterats i stora städer i utveck-
lingsländerna även förekommer i mindre och snabbt växande städer. Mönstren gäller främst 
den växande dubbla sjukdomsbördan i form av samtidig dominerande förekomst av sjukdomar 
relaterade till undernäring (bristsjukdomar och hämmad tillväxt) och till felaktig näring (fetma, 
diabetes och hjärtsjukdomar). Ett andra syfte är att undersöka huruvida urbant jordbruk kan ha 
en lindrande verkan på den dubbla sjukdomsbördan. 
(Samarbete med Umeå universitet)

Formas 2015-2018

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 Camilla Eriksson Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på  
gårdsnivå i svenskt lantbruk

De senaste decenniernas snabba omvandling av jordbruket med ökad specialisering, ökad 
råvaruproduktion, ny högteknologisk utrustning och informationsteknik har skapat nya  
sårbarheter. Projektet kommer att bidra till att fylla en kunskapslucka om vilka sårbarheter  
och vilken resiliens som finns inom den svenska livsmedelsproduktionen i händelse av kris.

MSB/  
Framtidens 
lantbruk, SLU

2015-2018

Landsbygdsutveckling Camilla Eriksson Förändrade djurkroppar: Avelsstrategier som svar på miljömässiga,  
ekonomiska och sociala förändringar

Genom tre exempelfall kommer projektet att studera hur miljömässiga, ekonomiska och  
sociala krafter driver förändring; hur lantbruket har svarat, och kan komma att svara mot  
förändrade socio-ekologiska kontexter. De tre fallen kommer att undersöka 1) de förändrade 
ekonomiska drivkrafterna i kycklingproduktionen, 2) den omtvistade politiken kring lantraser,  
3) de miljöutmaningar som pollinerande insekter utsätts för.
(Samarbete med Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet)

Formas 2015-2018

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Faktorer som påverkar mottaglighet för peste des petits ruminants  
virusinfektion hos domesticerade och vilda små idisslare

Projektet syftar till att förstå den epidemiologiska och socio-ekonomiska påverkan av peste des 
petits ruminants. Projektet är ett internationellt forskningssamarbete inom ramarna för Swedish 
Research Links programme.
(Samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper/idisslarmedicin, SLU)

Vetenskapsrådet 2015-2017

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik

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

Mistra 2017-2020
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Landsbygdsutveckling Klara Fischer Debatten om GM-foder i Sverige: Konsekvenser för lantbrukare

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

Mistra 2017-2020

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

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

Formas 2015-2018

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

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

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

2015-2018

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

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

Formas 2016-2019

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

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

Vetenskapsrådet 2016-2020

Landsbygdsutveckling Andrea Nightingale Demokratiska landskap: Politik, subjektivitet och ekologier inom  
miljöstyrning

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

Riksbankens  
jubileumsfond

2017-2019

Landsbygdsutveckling Andrea Nightingale WEGO

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

European  
Commission 
(Horizon 2020)

2018-2021

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

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

Formas 2013-2018
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Landsbygdsutveckling Patrik Oskarsson Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade  
luftföroreningar och hälsosam miljö i Indien

Det här projektet undersöker de villkor som kan göra det möjligt för medborgare att bli aktivt 
delaktiga i miljöstyrning för förbättrad hälsa. Genom mätningar av luftföroreningar i hemmen kan 
deltagarna i projektet få bättre förståelse för lokalt förekommande källor till föroreningar och vilken 
exponering de utsätts för personligen. Förbättrad kunskap om vad föroreningar är och var de kom-
mer ifrån förväntas understödja mobilisering i lokalsamhällen för förbättrad miljökontroll. Projektet 
förväntas leda till en ökad förståelse av de faktorer som stöder aktiva medborgare inom miljööver-
vakning 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, Uppsala universitet)

Sida 2015-2020

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

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

Vetenskapsrådet 2018-2021

Landsbygdsutveckling Adam Pain Att tänka bortom REDD: Analys av småbrukares motivation och praktiker  
för att förvalta ekosystemtjänster

Forskningsprojektet avser att studera ekosystemtjänster (ES) från ett landskapsperspektiv; 
 att undersöka småbrukarnas intentioner och praktiker för att förvalta ES, och hur deras 
agerande kan bidra till att bevara skog, stärka ES i landskapet, samtidigt som de tryggar sin 
försörjning.  Avsikten är att studera detta genom att jämföra två olika fall, ett i Nepal och ett  
i östra Amazonas i Brasilien.

Vetenskapsrådet 2015-2018

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

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

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

Formas 2018-2021

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

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

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

Forte 2016-2019

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

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

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

Familjen 
Kamprads stiftelse

2017-2020

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd? 

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

Familjen 
Kamprads stiftelse

2018-2020

Landsbygdsutveckling Erik Westholm Turbulens i välfärdsstaten: Flyktingmottagandet på den svenska landsbygden

Den svenska landsbygden har under de senaste åren genomgått en demografisk omvandling.  
Projektet undersöker genom fältstudier hur länsorganisationer, kommuner och civilsamhället 
arbetar för att ordna flyktingarnas ankomst. Hur påverkas etablerade normer, praxis och regelverk 
av alla beslut tagna med minimal planering och samordning, för att lösa akuta situationer?

Formas 2016-2018
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Landsbygdsutveckling Erik Westholm Framtiden som forskningsfält

En analys av det långsiktiga perspektivet i samhällsvetenskaplig strategisk och miljövetenskaplig 
forskning.

Vetenskapsrådet 2014-2018

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

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

Formas 2017-2020

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

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

Formas 2016-2019

Landskapsarkitektur Andrew Butler Landskapet som gick upp i rök: Förändrad landskapsrelaterad identitet  
hos människor som tidigare använt området sina dagliga liv

Syftet projektet är att undersöka hur den identitet som är knuten till landskapet, har  
påverkats för de människor som före branden betraktade det berörda området som sitt  
vardagliga landskap. Studien kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder 
genom enkäter och intervjuer för att ge en bild av hur individers och samhälles relationer  
till landskapet har förändrats efter branden.
(Samarbete med institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU)

Formas 2015-2018

Landskapsarkitektur Madeine Granvik Den lokala cirkulära livsmedelskedjan: Drivkraft för hållbar  
samhällsutveckling

Projektet vill utveckla en en verksamhetsmodell för att göra den lokala cirkulära livsmedelskedjan 
till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling, med en ökad samordning av samhällstjänster på 
landsbygden kring servicenoder och en ny våg av sociala innovationer mellan producenter och 
konsumenter.
(Samarbete med Uppsala kommun)

Vinnova 2016-2017

Landskapsarkitektur Maria Ignatieva Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen

Ett projekt med syfte att studera gräsmattan ur olika perspektiv för att förstå dess roll i en hållbar 
stadsplanering samt hur man bäst designar och sköter gräsmattan. 

Formas 2013-2017

Landskapsarkitektur Rolf Johansson Kapacitetsbyggande av forskning och innovation inom uthållig förvaltning  
av land och miljö för en inkluderande utveckling

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

Sida 2015-2020

Landskapsarkitektur Mari Kågström DECODE: Community Design for Conflicting Desires

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

Vinnova 2017-2019

Landskapsarkitektur Susan Paget Tillgängliga digitala och fysiska lekmiljöer

Projektet syftar till att skapa och utveckla tillgängliga lekmiljöer utomhus för barn med olika  
förmågor. Projektet adresserar tillgänglighetsaspekter ur två olika perspektiv; dels genom att  
skapa lekmiljöer med högt lekvärde i barns närmiljö samt genom att utveckla lekmiljöer som är 
tillgängliga för barn med funktionshinder i ett socialt sammanhang med andra barn.
(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Vinnova 2017-2018

Landskapsarkitektur Susan Paget Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 3)

Projektet syftar till att göra lekmiljöer utomhus mer attraktiva för barn i deras närmiljö genom ett 
lekkoncept kallat DigiPlayScape som integrerar digital teknik i gröna lekmiljöer på bostadsgårdar.

Vinnova 2016-2018
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Landskapsarkitektur Mattias Qviström I joggingens spår: Om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling 

Motionslöpning spelar en viktig roll för folkhälsan, men kunskapen om den historia och den  
planering som ligger till grund för hur städerna är anpassade till löpning är så gott som  
obefintlig. Detta gör det svårt att anpassa städerna för ökad vardagsmotion. Detta projekt 
syftar till att bidra till kunskap om joggingens historia, rörelsemönster och geografi, och att 
utveckla nya metoder för att utvärdera behoven och förutsättningarna för motionslöpning.

Formas 2014-2018

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 grön- 
strukturen.

Formas 2017-2020

Landskapsarkitektur Mattias Qviström Välfärdens landskap och den täta staden

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

Formas 2016-2021

Landskapsarkitektur Josefin Wangel Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

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

Energi- 
myndigheten

2017-2020

Landskapsarkitektur Josefin Wangel Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar

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

Formas 2015-2018

Landskapsarkitektur Antoienette  
Wärnbäck

Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på 
Södertörn

Projekt syftar till att öka energi- och resurseffektiviteten i hanteringen av jord- och  
bergmassor från tunga transporter i Södertörnsregionen. Projektet ska visa vilken  
energieffektiviseringspotential som kan uppnås genom samordning, mellanlagring och  
överflyttning av delar av transporterna till sjöfart, samt ta fram förslag på styrmedel och 
affärsmodeller för att uppnå detta.
(Samarbete med Luleå tekniska universitet)

Energi- 
myndigheten

2015-2018

Landskapsarkitektur Antoienette  
Wärnbäck

Miljömålens relevans i svenska MKB- och tillståndsprocesser (MERIT)

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

Naturvårdsverket 2017-2020

Landskapsarkitektur Petter Åkerblom Flytt av stora träd

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

Vägverket 2017-2020
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Miljökommunikation Hanna Bergeå Samverkan mellan forskning och rådgivning för kunskapsutveckling  
i den gröna sektorn 

Syftet är att skapa effektivare kunskapsutveckling genom ny forskning och metodutveckling kring 
ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning (KCR). Efter att ha utvecklat och implementerat nya 
former för samverkan mellan forskning och rådgivning, och knutit samman regionala noder till en 
nationell helhet, så kommer erfarenheterna att spridas så att metoderna kan komma till nytta även 
för fler sektorer i samhället. Projektet ska också öka möjligheterna till att driva och utveckla idéer 
kring den gröna sektorn och skapa nytta i samhället.
(Samarbete med SLU i Skara)

Vinnova 2015-2019

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

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

Formas 2017-2021

Miljökommunikation Sara Holmgren Hur påverkas allmänhetens upplevelsevärde av hyggesfria skogsskötsel- 
system som används i tätortsnära skog? Kvalitativ och kvantitativ analys

Projektet syftar till att kartlägga och utvärdera hyggesfria metoder som använts i skogar med 
mycket besök och att belysa hur dessa metoder upplevs av närboende och besökare av tätortsnära 
skogmiljöer samt att belysa hur dessa nya metoder kan kombineras med andra skogsskötselsys-
tem i tätortsnära skog.

Stiftelsen  
Skogssällskapet

2016-2018

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

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

Formas 2017-2020

Miljökommunikation Sara Holmgren Kommunernas roll i och ansvar för skogspolitikens formulering, utformning 
och genomförande: En studie av svenska kommuners ansvarstagande kring 
skogens sociala värden och hur det skogspolitiska ansvarstagandet kan 
förbättras

Kartläggning av kommunernas arbete med tätortsnära skogar och därigenom deras bidrag till 
skogspolitikens genomförande, samt undersöka kommuners aktörskap på nationell nivå när det 
gäller utformningen av skogspolitiken.

Stiftelsen  
Skogssällskapet

2016-2018

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

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

Formas 2016-2019

Miljökommunikation Helena Nordström  
Källström

Förändrade djurkroppar: Avelsstrategier som svar på miljömässiga,  
ekonomiska och sociala förändringar

Genom tre exempelfall kommer projektet att studera hur miljömässiga, ekonomiska och sociala 
krafter driver förändring; hur lantbruket har svarat, och kan komma att svara mot förändrade 
socio-ekologiska kontexter. De tre fallen kommer att undersöka 1) de förändrade ekonomiska  
drivkrafterna i kycklingproduktionen, 2) den omtvistade politiken kring lantraser, 3) de miljö- 
utmaningar som pollinerande insekter utsätts för.
(Samarbete med Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet)

Formas 2015-2018

Miljökommunikation Helena Nordström  
Källström

Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna 

Syftet studien är att undersöka möjligheten att förbättra lönsamheten i svenska mjölkkobesättning-
ar genom att använda nya avelsverktyg som könssorterad sperma och genotypning av kvigor och 
kombinera detta med planerad korsningsavel och användning av köttrassemin. Resultaten kommer 
att ge underlag till rådgivning för en lönsammare mjölkproduktion.
(Samarbete med institutionen för husdjursgenetik, SLU)

Stiftelsen 
lantbruksforskning

2014-2018
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Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

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

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

Formas 2017-2020

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion

Projektet är ett nordiskt-baltiskt initiativ för att erbjuda spannmålsproducenter bättre modeller för 
att förutsäga bladfläcksjukdomar i vete och korn, med sikte på ett användarvänligt utnyttjande av 
modellresultat genom lokalt anpassade IPM-verktyg (integrerat växtskydd).
(Samarbete med inst för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU)

Formas 2017-2019

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 samhället:  
två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO.

Formas 2018-2021

Miljökommunikation Kaisa Raitio Konstruktivitet och destruktivitet i naturresurskonflikter: Analytiskt  
ramverk och metod för att förstå kommunikationens och institutioners  
betydelse för konflikthantering

Syftet med projektet är att utveckla den teoretiska och pragmatiska förståelsen för hur kommunika-
tion och institutioner samskapar konstruktivitet och destruktivitet och hur naturresursförvaltningen 
(NRM) genom att skilja på konstruktivitet och destruktivitet kan utformas för att dra nytta av den 
konstruktiva potentialen i konflikter.

Formas 2015-2018

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

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

Formas 2013-2019

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

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

Formas 2017-2021

Miljökommunikation Erica von Essen Moderna utmaningar för den nordiska jaktetiken

Projektet utforskar de tabun och oskrivna regler som finns bland moderna svenska jägare. Resul-
taten kommer att ställas mot motsvarande studier bland danska, norska och finska jägare, detta för 
att nå projektets huvudsakliga mål: att identifiera en gemensam nordisk jaktetik.

NJ-fakulteten, SLU 2016-2018

Miljökommunikation Elin Ångman VALKMAN: Värde- och kunskapsbaserade scenarier för uthålligt brukande

Syftet med projektet är att integrera en rad olika verktyg för att forma en värde- och kunskaps-
baserad modell för förvaltning av det framtida landskapet. Vi kommer att integrera verktyg för att 
skatta den framtida produktion av olika ekosystemtjänster och för att skapa skogliga scenarier i en 
planeringsprocess som även tar hänsyn till olika intressenters värderingar och preferenser.
(Samarbete med institutionen för skoglig resurshusållning, SLU)

Naturvårdsverket 2016-2018
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AKTIVITETER 

Institutionens samverkangrupp höll totalt sex möten under året. SLU: samverkanskoordinator Mariette Manktelow bjöds in till ett av 
dessa möten. Gruppen bestod av representanter från institutionens samtliga avdelningar.

Två frukostmöten och ett lunchseminarium arrangerades:

28 september Frukostmöte med temat: Kompetensutveckling i samverkansledning.  
Martin Westin, avdelningen för miljökommunikation/SWEDESD och David Beskow från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap, 
informerade om aktuella utbildningar i ämnet vid SLU. 

26 oktober Frukostmöte med diskussion kring samverkansbegreppet - satt i ett teoretiskt sammanhang. Föreläsning av Annette Löf, 
avdelningen för miljökommunikation. 

30 november Lunchseminarium i samarbete med Green Innovation Park och Erik Fahlbeck, vicerektor vid universitetsledning, SLU. 
Seminariet hölls vid Green Innovation Park på Ultuna Campus. Temat var Samverkan i praktiken – hur kan SLU öka sina kontakt- 
ytor mot samhället i allmänhet och de gröna näringarna i synnerhet? Föreläsare var Helene Oscarsson (Vreta Kluster) och Turid  
Sundin Carlsson, SLU Holding. 

DEN GEOGRAFISKA SPRIDNINGEN AV INSTITUTIONENS FORSKNING  
AKTIVA PROJEKT 2017
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landsbygdsutveckling

Cras, P. (2017). Landsbygdssamhällets medborgarskap: En studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella 
och politiska. Diss. Uppsala: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, (2017:76).

Westholm, L. (2017). Conserving carbon and gender relations? Gender perspectives on REDD+ and global climate policy. Diss. Uppsala: Institutionen för stad 
och land, Sveriges lantbruksuniversitet, (2017:74).

landskapsarkitektur

Xiu, N. (2017). Urban green networks: A socio-ecological framework for planning and design of green and blue spaces in Sweden and China. Diss. Uppsala: 
Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, (2017:3). 

miljökommunikation

Höckert, J.(2017). Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures: Challenges for the advisory system in order to contribute to a sustainable farm 
development. Diss. Uppsala: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, (2017:106).

LICENTIATAVHANDLINGAR

agrarhistoria

Thunström, P. (2017). Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930, Lic. Institutionen för stad 
och land, Sveriges lantbruksuniversitet.
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Sveriges lantbruksuniversitet.
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Lindqvist, Therese & Söderman, Amanda, Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter: En undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva.
Linnros, Fanny Maria, Stadsplanering på schemat: Att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet.
Myhr, Tora & Raustorp, Maria, Hitta ut!: Till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat.
Nilsson, Viktor, Flykten valde oss: En minnesplats för flykten över Medelhavet.
Nyman, Jonathan, Urban trees are thriving: An explanation of the innovation of the Stockholm soil system.
Nystedt, Anna & Rönnols, Lisa, Människan och havet: Gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open 

Skåne 2030.
Ottosson, Johanna, Dongli Lake Eco Info Park: A design proposal to enhance ecological awareness and foster environmental care among the residents of an 

urban district in Tianjin, China.
Propst, Teresia, Skissa med akvarell: En metod för platskännedom.
Ridderstolpe, Emelie, Park på hög nivå: Ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker.
Sedin, Emily, På upptäcktsfärd i Gröna dalen: Ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö.
Spegel-Nääs, Erika, Kirsebergs Bangårdspark: Artrikedom på spåren. In Swedish.
Svanland, Sofia, Upplev vattnet: Ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala.
Svensson, Stina Sofia, Natur som arkitektur: Gestaltning av en takträdgård inspirerad av skärgårdslandskap.
Wolgast, Åsa & Grimheden, Linda, Malins nya park i stadsdelen Ör, Sundbybergs kommun: Utveckling av planprogram genom medborgardeltagande.
Wärnberg, Erik, . Framtidens gator: Gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle. 
Ädling, Andreas, Tallarna växer: en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården.

miljövetenskap

Anty, Laura, Making sense of strategic communication from an organizational culture perspective: A case study of a French NGO dedicated to water protection. 
Berg, Rebecka, Understanding sense-making in volunteer units: A multiple case study of two environmental NGOs.  
Chiste Brandão, Ana Beatriz, Individuals or associations?: A systemic inquiry of farmers’ collaboration and institutions involvement in charcoal production in 

Santa Catarina, Brazil. 
Fröding, Alexandra, The reproduction of second-hand apparel shopping: Understanding second-hand apparel consumption from a practice-based approach. 
Hassel, Bodil, Perceptions of the milk industry: The role of social learning and the new media.
Huynh, Samantha, From feminism to gender equality: Exploring interpretations surrounding feminist energy policy in Sweden.  
Lin, Yan, Why an individual investigation of smog aroused public engagement: A rhetorical analysis of Under the dome.  
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Maassen, Jacinda, Food consumption in Rosendal: The environmental support to diets in a “green” urban district.   
Marecha, Nyashadzashe, Perspectives of the human wildlife conflict situation from the standpoint of environmental justice: A case study of Hwange National 

Park, in Zimbabwe. 
Mavromatis, Dimitrios, Framing renewable energy.  
Miller, Casey Catherine, Challenges and potentials of ecotourism as a form of conservation and sustainable development on Zapatera Island, Nicaragua. 
Mäehans, Astrid, Communication about sustainability in the food value chain: Communicative challenges and opportunities. 
Rouet-Leduc, Julia, The compromises of rewilding: Reconciling nature and humans in the wilderness. 
Schallhart, Thomas, Undecidable decisions: An application of agonistic pluralism to an environmental conflict case from post-political Austria.  
Snippe, Jara, To fly or not to fly: Analysing interpretive repertoires to negotiate air travel among individuals working for an environmental NGO in Sweden. 
Tawast, Tea & Åhlvik, Therese,“Animals kill, that’s how the world works”: The role of neutralisation and affirmation techniques in the discourse of animal 

product consumption.
Valentine, Suzana, Meaningful participation from the participants’ perspective.
Visuri, Anne, Our Northern-Finnish wild berries: An ethnographic study of wild berry picking culture in Kemijärvi.

KONFERENSER ORGANISERADE AV MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

18 sep Den årliga MKB-dagen som organiserades av ESCRG-Environment Sustainability Collaborative Research Group,   
moderatorer var Matthew Cashmore och Mari Kågström, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur.

20-21 sep Agri4D-Rural Transformation and Urbanization, konferens organiserad av Margarita Cuadra, forskare vid avdelningen för  
landsbygdsutveckling, på uppdrag av SLU Global och The Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI).

STAD OCH LAND I MEDIERNA

04 jan Studio ett - Sveriges Radio, Kan jobbflytt och bredband hjälpa landsbygden att växa? (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

05 jan Folkbladet, Ett möte mellan bild och text (Ylva Dahlman, landskapsarkitektur)

10 jan ATL Lantbrukets affärstidning, Sveriges självförsörjningsgrad är 0 (Camilla Eriksson, landsbygdsutveckling)

11 jan SVT Nyheter Värmland, Landskapsarkitekt kritisk mot höghusplaner (Thorbjörn Andersson, landskapsarkitektur)

23 jan Norrköpings Tidningar, Konstbok med humor och svärta (Ylva Dahlman, landskapsarkitektur)

19 jan Jordbruksaktuellt, God beredskap i svenska kyckling- och kalkonnäringen (Jenny Andersson, landsbygdsutveckling)

24 jan Uppgång, Hon kickar igång kreativiteten (Ylva Dahlman, landskapsarkitektur)

24 jan Upsala Nya Tidning, Hon kickar igång kreativiteten (Ylva Dahlman, landskapsarkitektur)

31 jan Byggindustrin, Forskare undersöker vertikal förtätning (Per G Berg, landskapsarkitektur)

07 feb Norrtelje Tidning, Ekologiska trädgårdar lyfts fram på biblioteket (Maria Ignatieva, landskapsarkitektur)

07 feb Uppgång, Tala med invånarna! (Per G Berg, Madeleine Granvik & Fredrik Eriksson, landskapsarkitektur)

08 feb Upsala Nya Tidning, Tala med invånarna! (Per G Berg, Madeleine Granvik & Fredrik Eriksson, landskapsarkitektur)

09 feb Länsstyrelsen i Halland, 700 deltog på nationell nätverksträff om framtidens landsbygd  
(Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

09 feb Tidskriften Rum, Maktlistan 2017 (Thorbjörn Andersson, landskapsarkitektur)

10 feb Naturvårdsverket, Kommunikationssatsning för skyddad natur (Per Sonnvik, Centrum för naturvägledning)

11 feb Dalarnas Tidningar, Webbdebatt: Dags för en framåtriktad landsbygdsdiskussion (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

11 feb Avesta Tidning, Webbdebatt: Dags för en framåtriktad landsbygdsdiskussion (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

15 feb Naturvårdsverket, Skolklasser kan vinna resa till nationalpark (Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning)

15 feb Skogsaktuellt, Elever kan vinna klassresa till nationalpark (Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning)

16 feb Sveriges Radio, Därför är mjölken en helig ko (Carin Martiin, agrarhistoria)

16 feb P4 Norrbotten - Sveriges Radio, Därför är mjölken en helig ko (Carin Martiin, agrarhistoria)

22 feb Extrakt, Norska landsbygden mår bättre än någonsin – utan olja (Cecilia Waldenström, landsbygdsutveckling)

01 mar Uppgång, Mest extrema förtätningen jag sett (Per G Berg, landskapsarkitektur) 

01 mar Upsala Nya Tidning, Mest extrema förtätningen jag sett (Per G Berg, landskapsarkitektur) 

01 mar 24 Nyheter, Mest extrema förtätningen jag sett (Per G Berg, landskapsarkitektur) 
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04 mar Jordbruksaktuellt, Ingen är bättre än den sämsta länken (Jenny Andersson, landsbygdsutveckling)

14 mar Land.se, Servicen på landsbygden har aldrig varit bättre (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

24 mar Expertsvar.se, Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala (Thomas Oles, landskapsarkitektur)

28 mar Lantbruksnytt, Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala (Thomas Oles, landskapsarkitektur)

28 mar  SvD, Skogsbranschen tar stor hänsyn till miljön (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 mar SvD, Skogen är en fråga för alla – inte bara skogsägare (Lisa Westholm & Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

03 apr ETC, Checklistan som ska rädda världen (Lisa Westholm, landsbygdsutveckling)

09 apr SvD, Experter: Gör inte missarna från miljonprogrammet (Thorbjörn Andersson, landskapsarkitektur)

10 apr Upsala Nya Tidning, Kritisk forskare med rättvisepatos (Klara Fischer, landsbygdsutveckling)

12 apr Radio Sweden på svenska – Sveriges Radio, Gotländska utvecklingsbolag unika i landet (Thomas Norrby, landsbygdsutveckling)

12 apr Sveriges Radio, Gotländska utvecklingsbolag unika i landet (Thomas Norrby, landsbygdsutveckling)

18 apr RESURS, Miljökommunikation unikt för SLU (Shiv Ganesh, Hanna Bergeå & Nadarajah Sriskandarajah, miljökommunikation)

02 maj Blekinge Läns Tidning, Så ser jordbruket ut 2030 (Camilla Eriksson, landsbygdsutveckling) 

11 maj www.siani.se (Swedish International Agricultural Network Initiative), Immigration in rural Sweden-What determines a good 
reception? (Kjell Hansen, Cecilia Waldenström & Arvid Stiernström, landsbygdsutveckling)

11 maj SvD, Konflikten står mellan konsumtion och miljö (Kaisa Raitio, miljökommunikation)

15 maj www.siani.se, Are women better at taking care of forests than men? (Ngolia Kimanzu, landsbygdsutveckling)

25 maj www.siani.se, In a bind: How policy divide between forestry and farming can result in poverty and hunger  
(Malin Beckman, landsbygdsutveckling)

26 maj SLU i Almedalen, Många regioner tar fram egna livsmedelsstrategier, men hur går man från ord till handling?  
(Thomas Norrby, landsbygdsutveckling)

26 maj SLU i Almedalen, Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering - globalisering i lokalsamhällets tjänst  
(Thomas Norrby, landsbygdsutveckling)

30 maj www.siani.se, Träden - värdefulla miljökämpar (Per G Berg, landskapsarkitektur)

01 juni Extrakt, Sverige dåligt rustat för kriser (Camilla Eriksson, landsbygdsutveckling)

18 juni Upsala Nya Tidning, Läsarnas dom: det byggs för tätt! (Per G Berg, landskapsarkitektur)

26 juni Upsala Nya Tidning, Städer bör bara byggas inåt (Per G Berg, landskapsarkitektur)

27 juni Upsala Nya Tidning, 450 lägenheter planeras i Ulleråker (Per G Berg, landskapsarkitektur)

28 juni Sveriges Radio, Ängar istället för grön asfalt (Maria Ignatieva, landskapsarkitektur)

28 juni SLU i Almedalen, Future Cities, Urbanscapes! Ett landskapsperspektiv för att möta 2000-talets urbana utmaningar  
(Thorbjörn Andersson, landskapsarkitektur)

30 juni Lantbruksnytt, Livsmedel i Almedalen (Annsofie Wahlström, SLU Future Food)

30 juni Vestmanslands Läns Tidning, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen 
(Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 juni Avesta Tidning, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 juni Dalarnas Tidningar, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 juni Op.se, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen  (Erik Westholm, landsbygdsutveckling) 

30 juni Norrtelje Tidning, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 juni Helahälsningland.se, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen  
(Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

30 juni Gefle Dagblad, Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

16 juli Klotet – Sveriges Radio, De värdefulla träden (Per G Berg, landskapsarkitektur)

21 juli Sveriges Radio, Pengar byts mot skog – billig men inte problemfri klimatlösning (Klara Fischer, landsbygdsutveckling)

06 aug Bblat.se, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Länstidningen Södertälje, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Avesta Tidning, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Op.se, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Vestmanlands Läns Tidning, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Gefle Dagblad, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)



30

06 aug Nynäshamnsposten, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Fagerstaposten, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Sundsvalls Tidning, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Norrtelje Tidning, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Nerikes Allehanda, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Helahälsingland.se, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Sala Allehanda, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

06 aug Dalarnas Tidningar, Digitala klyftor och vita fläckar skapar utanförskap (Erik Westholm, landsbygdsutveckling)

17 aug ATL, Lantbrukets affärstidning, SLU vill utveckla det svenska lantbruket (Annsofie Wahlström, SLU Future Food)

18 aug Norrköpings Tidning, Behöver soldater mat? (Camilla Eriksson, landsbygdsutveckling)

30 aug Jordbruksaktuellt, Prisbelönta forskare (Janken Myrdal, agrarhistoria; Cecilia Waldenström, landsbygdsutveckling)

31 aug Lantbruksnytt, Medaljer från SLU (Janken Myrdal, agrarhistoria; Cecilia Waldenström, landsbygdsutveckling)

01 sep Tidningen Arkitekten, Guiden: Nu öppnar Vallastaden (Thorbjörn Andersson, landskapsarkitektur)

02 sep Extrakt, Nästa generation får stå för notan (Josefin Wangel, landskapsarkitektur)

04 okt Forskning.se, Klimatpolitik slår fel – flyttar ansvaret till fattiga kvinnor (Lisa Westholm, landsbygdsutveckling)

07 okt Upsala Nya Tidning, Så kommer vi att bo i framtiden (Madeine Granvik, landskapsarkitektur)

11 okt ETC Uppsala, Hotade träd i Uppsala (Roger Elg, landskapsarkitektur)

11 okt ETC, Ny studie: Internationell klimatpolitik riskerar att låsa fast könsroller (Lisa Westholm, landsbygdsutveckling)

21 okt Naturvårdsverket, Gilla naturen: Tio skolklasser i final (Per Sonnvik, Centrum för naturvägledning)

14 nov Fastighetsnytt, Är vertikal förtätning lönsam? (Per G Berg, landskapsarkitektur)

21 nov Expertsvar.se, Kan historien bidra till framtiden? (Jesper Larsson, agrarhistoria)

04 dec Upsala Nya Tidning, Glada kor - en trendig affärsidé (Carin Martiin, agrarhistoria) 

04 dec Uppgång, Glada kor - en trendig affärsidé (Carin Martiin, agrarhistoria) 

27 dec Extrakt, Forskarnas tips på hållbara nyårslöften (Josefin Wangel, landskapsarkitektur)

REPRESENTATION INOM SLU 
Prorektor: Karin Holmgren

SLU:s valberedning: Cecilia Waldenström (ordförande), Ulla Myhr (suppleant)

SLU:s utbildningsnämnd: Yvonne Gunnarsdotter (suppleant)

SLU:s samverkansråd: Hanna Ljunggren Bergeå

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom

NJ-fakultetens vicedekan för samverkan (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): Hanna Ljunggren Bergeå

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Carin Martiin

NJ-fakultetens programnämnd: Lotten Westberg

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

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Flora Hajdu

NJ-fakultetens valberedning: Cecilia Waldenström

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Andrea Nightingale

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor Ylva Dahlman

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor: Marina Queiroz

NJ-fakultetens representant i styrelsen för Centrum för hållbar utveckling (CSD) vid Uppsala universitet: Flora Hajdu

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

Ledamot i urvalsgrupp för August T. Larssons gästforskarprogram vid NJ-fakulteten: Carin Martiin

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Kerstin Nordin

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr

Moviums ledningsråd: Lars Johansson
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BOKSLUT

2013 2014 2015 2016 2017

Total omsättning 86 98 110 127 132

Varav statsanslag 56 59 73 77 89

Största finansiärerna

Formas

Naturvårdsverket

Sida

Vetenskapsrådet

Personal

Helårsanställda 78 82 89 92 94

Totalt antal anställda 112 107 125 120 128

Helårsstudenter

Grund- och avancerad nivå 403 409 439 431 444

Forskarstuderande 28 28 42 35 30

Helårsprestationer

Grund- och avancerad nivå 334 406 414 397 389

Disputationer 5 2 3 11 6

Publikationer

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

Licentiat- och doktorsavhandlingar 5 2 3 12 6

Referee-granskade artiklar 21 16 35 60 74

Referee-granskade bokkapitel 6 3 10 34 16

Böcker 1 - 2 6 7

Rapporter 2 4 5 9 14

Övrigt 2 12 23 14 34
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