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ÅRET SOM GÅTT

2018 har, som alltid på en så stor och livaktig institution som vår, varit ett händelserikt 
år. Vi fortsätter växa och är nu knappt 140 medarbetare verksamma inom forskning, 
utbildning och samverkan. Vi gläder oss åt att vi under året har välkomnat ett stort antal 
nya doktorander inom alla våra ämnen. Under året har två personer erhållit docentexamen 
och tre har disputerat. Året präglades även av KON-utvärderingen och i början på hösten 
fick vi resultaten som överlag är mycket bra för våra fem Units of Assessments (UoA), 
vilket vi är stolta över. SLU:s vision om fördubblat antal studenter 2027 har också präglat 
mycket av diskussionerna under året. 

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. 

Institutionens samverkan med omgivande samhälle är omfattande i forskning och 
undervisning samt genom det nationella Centrum för naturvägledning, avdelningen 
för miljöintergrering med Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar och 
framtidsplattformen SLU Future Food. 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 51 miljoner - ett nytt 
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 2019 att 
fortsätta arbeta med kollegialt stöd, ökat samarbete mellan avdelningarna och ytterligare 
förbättringar av våra arbetsmetoder. Med ett år som 2018 att se tillbaka på tar vi oss an 
2019 med tillförsikt.

Lars & Flora

lars johansson, prefekt &  
flora hajdu, ställföreträdande prefekt.  
foto: petter åkerblom.
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 ■ 1 JANUARI
Institutionen får en ny avdelning - avdelningen för 
miljöintegrering - som kommer att arbeta för en ökad 
integrering av miljöhänsyn i olika verksamheter i samhället. 
Under 2018 har avdelningen två huvudsakliga aktiviteter: 
Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar samt SLU 
Vattenforum. Eva Stephansson är avdelningschef.

 ■ 1 JANUARI 
Sara Gräslund börjar sin tjänst som vattenkoordinator vid 
SLU med uppgift att etablera SLU:s Vattenforum som ska 
främja en ökad användning av och expertis från SLU för 
att bidra till Agenda 2030. Tjänsten är finansierad av NJ-
fakulteten, och placerad vid institutionen för stad och land, 
men uppgiften är att främja vattenverksamheten över hela 
SLU. 

 ■ 20 MARS
Johanna Widenberg får ta emot Pris för förtjänt vetenskapligt 
arbete på 50 tusen kronor av Kungl. Vitterhetsakademien för 
hennes monografi Den stora kreatursdöden.

 ■ 23 MARS
Vid den årliga högtiden installeras Patrick Svensson 
officiellt i sitt ämbete som ny professor i agrarhistoria.  
Hans installationsföreläsning handlar om tillväxt och 
ojämlikhet under den agrara revolutionen. 

 ■ 9 APRIL
Josefin Wangel ger sin docentföreläsning i 
landskapsarkitektur med titeln Systems Thinking and 
Scenarios for Sustainable Urban Futures.

KALENDARIUM 2018

en selfie tagen av docent josefin wangel.

johanna widenberg.  
foto: johan wickström.

professor patrick svensson när han håller sin 
installationsföreläsning.  
foto: jenny svennås-gillner.

sara gräslund. foto: malin planting.

medarbetare vid avdelningen för miljöintegrering: 
hanna wolf, susanne von walter, lisa matteses-
åhrgren, linda engström, göran ek, eva stephansson 
och anja-christina beier. foto: per-arne klasson.
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 ■ 2 MAJ
Den årliga institutionsdagen går av stapeln vid Krusenbergs 
herrgård, 6 km söder om Uppsala. Intressanta seminarier 
och diskussioner varvat med god mat och historiska 
vandringar i de vackra omgivningarna, under ledning av 
Clas Tollin, forskare vid avdelningen för agrarhistoria.

 ■ 8 MAJ
Andrea Maria Cantillo Carrero, student på det 
internationella masterprogrammet i miljökommunikation, 
tilldelas titeln Global Swede 2018. Det är åttonde året i 
rad som Utrikesdepartementet i samarbete med Svenska 
institutet delar ut priset.

 ■ 5 JUNI
Fem studenter på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala 
belönas med Uppsala Kommuns årliga uppsatsstipendium. 
Det är Maria Walter för hennes kandidatarbete och Ebba 
Johansson, Gerda Peterson, Oskar Mellegård och Henrik 
Lizell för deras masterarbeten.

 ■ 1 JULI
Under Almedalsveckan i juli arrangerar SLU Future Food 
ett seminarum om livsmedelsberedskap: ”Käk för kris och 
krig”. Deltar gör bland andra Camilla Eriksson, forskare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling, med sin forskning 
om hur omställningen till mer hållbara livsmedelssystem 
för att klara klimatutmaningar, även vore en bra 
beredskapspolitik. 

 ■ 21 SEPTEMBER
Linda Engström försvarar sin doktorsavhandling i 
landsbygdsutveckling, Development Delayed: Exploring the 
failure of a large- scale agricultural investment in Tanzania to deliver 
expected outcomes. 

KALENDARIUM 2018

det fullsatta seminariet arrangerat av slu future 
food, under almedalsveckan i juli. foto: peter 
rutherhagen.

andrea maria cantillo carrero (till höger),  
mottar utmärkelsen global swede av camilla 
mellander, ud:s enhetschef för främjande och 
hållbart företagande. foto: per e karlsson.

lyckliga stipendiater. från ovan vänster: 
maria walter, gerda petterson och 
ebba johansson. fotona är tagna av 
prisvinnarna själva.

omslagsbilden på det gemensamma masterarbetet 
av oskar mellegård och henrik lizell.

uppslutningen på institutionsdagen 2018 vid krusenberg. 
fotot togs av en av i personalen på herrgården.

linda engström vid disputationen där hon 
framgångsrikt försvarar sin avhandling.  
foto: linda engström.
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 ■ 25 SEPTEMBER
Dil B. Khatri försvarar sin doktorsavhandling i 
landsbygdsutveckling, Climate and Development at the Third 
Pole: Dynamics of power and knowledge reshaping community forest 
governance in Nepal. 

 ■ 27 SEPTEMBER
SLU Future Food lanserar sin nya podcast Feeding your Mind 
– en tvärvetenskaplig podcast som ska ta upp ämnen kring 
hållbara livsmedelssystem. Första avsnittet har titeln ”Vad är 

framtidens mat?”.

 ■ 5 OKTOBER
Louise Fortmann utnämns till hedersdoktor vid NJ-
fakulteten. Som en framstående pionjär inom fältet 
landsbygdsutveckling, framför allt deltagardriven 
och interdisciplinär forskning, blandar hon vetenskap 
med praktisk tillämpning på ett unikt sätt även i sin 
undervisning. Hennes doktorsföreläsning har titeln Giving 
Credit where Credit is Due: Co-authoring in participatory 
research. 

 ■ 8-9 OKTOBER
Centrum för naturvägledning firade tioårsjubileum och 
som en del av det årslånga jubiléet arrangerade man en 

tvådagarskonferens på temat Naturvägledning för framtiden.   

 ■

KALENDARIUM 2018

louise fortmann, en glad 
hedersdoktor, fotograferad av 
laura driscoll.

dr. dil b. khatri med familj, strax efter  
att examinationskommittén meddelat sitt 
glädjande beslut. foto: dil b. khatri.

konferensens huvudtalare. från vänster: eva sandberg, föreståndare vid cnv; claes 
svedlindh från naturvårdsverket; mary alice arthur, storytelling activist från usa; 
carol ritchie, vd vid europarc federation och rebecka le moine, av wwf utsedd till årets 
miljöhjälte 2017. foto: lena malmström, cnv.

Centrum för naturvägledningCentrum för naturvägledning

10AR
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 ■ 9 OKTOBER
Klara Fischer håller sin docentföreläsning i 
landsbygdsutveckling: How Agricultural Development can 
Better Attune to Farmers Perspectives and Practices. 

 ■ 22 NOVEMBER
Programmet Agronom - landsbygdsutveckling firar 
tioårsjubileum. Det uppmärksammas på det årliga 
festligheterna för alumninätverket, som även bevistas av 
lärare. SLU:s personaltidning RESURS högtidlighåller 
jubiléet med en artikel om programmet och kårtidningen 
Agronomen viker ett helt nummer åt landsbygdsutveckling.

 ■ 6 DECEMBER
Elvira Caselunghe försvarar sin doktorsavhandling i 
miljökommunikation: Deliberations on Nature: Swedish cases 
of communication and democracy within nature conservation. 

 ■ 13 DECEMBER
Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins (KSLA) 
decembermöte väljs Linley Chiwona Karltun, forskare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling, in som ny ledamot. 

 ■ 17 DECEMBER
Helena Nordström Källström, forskare vid avdelningen 
för miljökommunikation, blir den första att vinna 
institutionens nyinstiftade vandringspris, ”årets 
miljöinspiratör”. Helena får priset för att hon tagit sig tid 
för att åka tåg på sina tjänsteresor, trots sina många andra 
åtaganden, och dessutom berättat för andra och om det. 
Prisutdelningen sker vid årets julfest.

KALENDARIUM 2018

helena nordström källström, på black 
friday-shopping hos en lokal producent 
av ekologiska produkter. foto: malin 
ohlsson.

elvira caselunghe firandes spikningen av 
sin doktorsavhandling.  
foto: lena malmström.

yvonne gunnarsdotter, en av 
personerna bakom agronomprogrammet i 
landsbygdsutveckling, intervjuas i både 
resurs och kårtidningen agronomen.  
foto: mårten granert-gärdfeldt.

klara fischer ger sin docentföreläsning.  
foto: margarita cuadra.

linley chiwona karltun, ny ledamot i 
kungliga skogs- och lantbruksakademin. 
foto: jenny svennås-gillner.
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AGRARHISTORIA

Agrarhistoria är en historisk disciplin som studerar utvecklingen från 
äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om den agrara produktionen och 
den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, 
människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, 
landskapet och samhället i stort. Tre huvudsakliga områden är i 
fokus inom avdelningens forskning för närvarande: Husdjursskötsel 
och veterinärmedicinhistoria, Självförvaltning, allmänningar och 
äganderätter, samt Agrar tillväxt och ojämlikhet. Dessutom sker 
forskning inom en rad andra områden såsom trädgårdshistoria, 
förhistorisk och medeltida agrarhistoria, teknologisk förändring 
och redskapshistoria, marknader och kommersiell utveckling 
under tidigmodern tid samt landskaps- och bebyggelsehistoria. 
Forskningen vid avdelningen kombinerar teorier, metoder 
och källmaterial från såväl humaniora, samhällsvetenskap och 
naturvetenskap och genom att fokusera på svenska förhållanden för 
att undersöka generella fenomen är forskningen en viktig del av den 
internationella forskningsfronten.

ÄMNESANSVARIGA 2018 

patrick svensson,  
professor och 
ämnesansvarig 
agrarhistoria

foto: jenny  
svennås-gillner

seema arora-jonsson,  
professor och 
ämnesansvarig 
globala nord 
(sverige och europa)

foto: maya  
arora-jonsson

andrea nightingale, 
professor och 
ämnesansvarig 
globala syd 
(tjänstledig 2018)

foto: jenny  
svennås-gillner

(tillförordnad 
ämnesansvarig 2018:  
flora hajdu)

LANDSBYGDSUTVECKLING 

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

Genom att fokusera på samhällsvetenskapliga frågor om genus, 
ras, klass, territorium, statsbildning, skala, policy och utveckling 
utmanar vi vardagliga föreställningar om landsbygder som över-
givna, obefolkade platser för utvinning eller passiva leverantörer av 
livsmedel och naturresurser. Vår styrka ligger i engagemanget att 
utforska utvecklingsprocesser genom tvärvetenskaplig begrepps-
bildning och deltagande metoder.

Landsbygdsutveckling är ett interdisciplinärt forskningsfält med 
en bas inom samhällsvetenskaperna, i vilket vi studerar hur idéer 
kring utveckling har konsekvenser i både globala nord (specifikt 
i Sverige och Europa) samt i globala syd. Vi intresserar oss för det 
unika i dessa kontexter men samverkar också över ämnesgränserna 
för att studera hur de är sammanlänkade. 
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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 förvalt-
ning av landskap. Avdelningens forskare arbetar dels med 
landskapsarkitekturens vetenskapliga förankring (substantive 
theory) men också med dess tillämningar och metoder (procedural 
theory).

thomas oles, 
professor och 
ämnesansvarig 
designteori

foto: jenny  
svennås-gillner

åsa ahrland,  
tillfällig 
ämnesansvarig 
landskapsdesign

foto: åsa ahrland

mattias qviström, 
professor och 
ämnesansvarig 
fysisk planering 

foto: jenny  
svennås-gillner

MILJÖKOMMUNIKATION

En gemensam utgångspunkt inom vår forskning är att betrakta 
kommunikation från såväl ett konstituerande som ett instrumen- 
tellt 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



UTBILDNING PÅ GRUND- 
OCH AVANCERAD NIVÅ

en övning i introduktionskursen  
för förstaårsstudenterna på  

landskapsarkitektprogrammet - uppsala. 
foto: marlén tälleklint.

Under 2018 utbildade institutionen 463 helårsstudenter (hst). Det innebär att vi är den 
näst största institutionen på SLU inom utbildningssidan och att vi utbildar cirka 12 % av 
SLU:s totala antal helårsstudenter. Vi har kurser inom i huvudsak fem program. Det är 
agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 
masterprogrammet i miljökommunikation, masterprogrammet i landsbygdsutveckling 
och naturresursförvaltning och hösten 2018 startade även ett nytt internationellt 
masterprogram i landskapsarkitektur: landskapsarkitektur för hållbar urbanisering, där 
vi välkomnade sju nya internationella studenter.

Under våren 2018 genomförde studenter vid agronomprogrammet (årskurs 2) i 
landsbygdsutveckling ett externt finansierat uppdrag för det nationella Landsbygds-
nätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk. Uppdraget genomfördes 
inom ramen för två olika kurser på agronomprogrammet i landsbygdsutveckling: 
Naturresursförvaltning (15 hp) och Organisering, ledarskap och lärande (15 hp).  
Uppdraget undersökte det kustnära fiskets förändrade förutsättningar och mervärden 
i fyra kustbygder runt om i Sverige. I sitt arbete genomförde studenterna intervjuer 
och arrangerade framtidsverkstäder med ett stort antal aktörer i fyra fallstudieområden 
längs Sveriges kust. Fallstudierna ger värdefulla inblickar i villkoren för det kustnära 
fiskets förändrade förutsättningar och dess betydelse för kustbygdernas utveckling. 

Studenterna presenterade sina arbeten fortlöpande under våren 2018; dels för de olika 
kustbygderna, dels på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik, samt vid ett slutseminarium 
för det nationella Landsbygdsnätverket. Studenternas arbeten sammanställdes och 
publicerades också i en populärvetenskaplig rapport i institutionens rapportserie.

Att få möjlighet att genomföra ett externt uppdrag av det här slaget, inom ramen för 
studenternas ordinarie utbildningar är tämligen unikt. Att studenter på det här sättet 
får närkontakt med ”verkligheten” under sin utbildning, där teori varvas med praktik, 
är ovärderligt utifrån en pedagogisk synvinkel.

UTBILDNINGSPROGRAM  
VID INSTITUTIONEN 2018

på grundnivå

■■ agronomprogrammet■– 
  ■landsbygdsutveckling

5-årigt program   
Årligt intag: 35 studenter

■■ landskapsarkitektprogrammet■–■uppsala

5-årigt program   
Årligt intag: 60 studenter

på avancerad nivå

■■ landsbygdsutveckling■och■■
■■■naturresursförvaltning

2-årigt internationellt masterprogram 
Årligt intag: 30 studenter

■■ landskapsarkitektur■för■■
■■■hållbar■urbanisering

2-årigt internationellt masterprogram 
Årligt intag: 15 studenter

■■ miljökommunikation

2-årigt internationellt masterprogram 
Årligt intag: 30 studenter

NYTT! 
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Vid institutionen ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett viktigt verktyg för 
våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att 
bedriva och utveckla vår forskning och utbildning. Under året har vi exempelvis haft 
en viktig roll för en pilotutbildning vid SLU kallad ”Att leda samverkan”. Vi har även 
arbetat med utvecklingen av en meritportfölj för samverkan vid SLU och varit med och 
utvecklat förslaget till en ny samverkansstruktur vid SLU. Institutionen har under året 
drivit ett stort antal samverkansprojekt.

Vid institutionen finns också våra utvecklade samverkansplattformar Centrum för 
naturvägledning (CNV), Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar 
samt framtidsplattformen SLU Future Food. Under större delen av 
året koordinerades SLU Vattenforum  från institutionen via Sara 
Gräslund.

Institutionens omfattande satsning på samverkans-
arbete inkluderar en särskild samverkansgrupp  som 
arbetar med att ta vara på erfarenheter och kunskap i 
de många samverkansprocesser som pågår. Under året 
har institutionens samverkansgrupp fått fler medlemmar. 
Gruppen har bland annat arrangerat tre frukostseminarier 
med Sara Gräslund från Vattenforum, om SLU:s vattenforskning 
och om hur den kan bidra till Agenda 2030, med Lena Lidfors från 
Framtidsplattformen ”Djur, natur och hälsa” som informerade om 
möjligheter till finansiering och samarbeten, samt med Mikael Jansson 
från kommunikationsavdelningen som pratade om mediaträning. 

SAMVERKAN

vänster: landsbygdsnätverkets 
arbetsgrupp för fiske och 
vattenbruk. under 2018 hade 
avdelningen för landsbygdsutveckling 
ett uppdrag kring fiskets betydelse 
för levande kustsamhällen – inom 
ramen för kurser i årskurs två: 
naturresursförvaltning respektive 
organisering och ledarskap. 
resultatet av studenternas arbete 
presenterades dels i en workshop på 
landsbygdsriksdagen i örnsköldsvik  
i maj, dels för beställare.  
foto: thomas norrby.

ovan: tillsammans med naturvårdsverket 
och naturhistoriska riksmuseet 
utvärderar centrum för natur-
vägledning, cnv, varje år ett antal 
av landets naturum (besökscentra i 
anslutning till områden med skyddad 
natur). bilden togs vid ett sådant 
besök i naturum fulufjället 2018, då 
cnv tillsammans med länsstyrelsen i 
dalarnas län samt en delegation från 
tyska nationalpark bayerischer wald 
diskuterade naturvägledning, bemötande 
av besökare och destinationsutveckling. 
foto: lena malmström.

under 2018 genomfördes en förstudie 
med sikte på en fysisk anläggning vid 
ultuna där lösningar för ett mer 
cirkulärt och hållbart livsmedelssystem 
kan utforskas, utvecklas och testas 
genom samverkan. i förstudien, som 
finansierades av region uppsala, 
samverkade representanter från 
stad och land, green innovation park, 
akademiska hus, institutionerna för 
ekonomi, husdjurens utfodring och vård, 
ramböll, projektengagemang, svensk 
akvaponik med flera. projektet har nu 
beviljats fortsatt finansiering av region 
uppsala för vidare konkretisering under 
2019-2020.
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SIFFROR & FAKTA 
UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ   

FORSKARUTBILDNING   

FORSKNING   

SAMVERKAN

PUBLIKATIONER 

KONFERENSER

INSTITUTIONEN I MEDIERNA

REPRESENTATION INOM SLU

BOKSLUT 

2forskarskolor

463helårsstudenter

137anställda

32forskarstuderande

5utbildningsprogram

144miljoner i omsättning

12 %

AV DET TOTALA ANTALET  
HELÅRSSTUDENTER VID SLU

FORSKNINGSANSLAG

STATSANSLAG
52 %

EXTERNFINANSIERING
48 % 67 %

UTBILDNING PÅ GRUND- 
OCH AVANCERAD NIVÅ

33 %
FORSKNING &  
FORSKARUTBILDNING

VERKSAMHET

300

200

100

250

150

2015 2016 2017 2018

50

14%
8,5%

14%

17%

MSEK

51
i nya forskningsanslag 

under 2018

miljoner

framgång %

ansökta medel totalt

beviljade medel
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UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom huvudämnena: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap 

Helårsstudenter (HST)  463  Helårsprestationer (HPR)  451

Handledda/examinerade kandidatarbeten: landskapsarkitektur  44 landsbygdsutveckling  24

Handledda/examinerade masterarbeten i: miljövetenskap  15  landskapsarkitektur  31  landsbygdsutveckling  24

UTBILDNINGSPROGRAM

Agronom – landsbygdsutveckling, 5 år 

Landskapsarkitekt – Ultuna, 5 år

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, internationellt masterprogram, 2 år 

Landskapsarkitektur för en hållbar urbanisering, internationellt masterprogram, 2 år - NYTT

Miljökommunikation, internationellt masterprogram, 2 år

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Uppsala kommuns årliga uppsatsstipendium

Mikroparken: En inkluderande plats i den täta staden  
av Maria Walter, landskapsarkitektstuderande i Uppsala; handledare: Antoienette Wärnbäck.

Ris och ROS i Årike Fyris en utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden  
av Ebba Johansson och Gerda Peterson, landskapsarkitektstuderande i Uppsala; handledare: Ulla Myhr.

Jordbruksteatern: Från jordbruket till människan  
av Oskar Mellegård och Henrik Lizell, landskapsarkitektstuderande i Uppsala; handledare: Hildegun Nilsson Varhelyi.

Utmärkelsen Global Swede

Andrea María Cantillo Carrero, studerande på det internationella masterprogrammet i miljökommunikation

FORSKARUTBILDNING 

Inom forskarutbildningsämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation

Totalt antal aktiva forskarstuderande  32
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- i agrarhistoria  5
- i miljökommunikation  5
- i landskapsplanering  15
- i landsbygdsutveckling  8

Antal disputationer  3 
Antal presenterade licentitatavhandlingar  -
Antal nyantagna forskarstuderande (doktorander) 11
Antal nyantagna forskarstuderande (licentiater) -
Antal 50%-seminarier  6

Docentexamina

Josefin Wangel, landskapsarkitektur
Klara Fischer, landsbygdsutveckling

5
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FORSKARSKOLAN SAMHÄLLE OCH LANDSKAP (2017-07-01—)
Studierektor: —2018-05-30 Camilla Eriksson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling  
 2018-06-01— Emil Sandström, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling 

Kurser 

Philosophy of Science, 5 hp. Kursansvariga: Örjan Bartholdson och Kjell Hansen,.8 deltagare (5 från inst. för stad och land).  

Critical Theory and Critical Realism, 5 hp. Kursansvariga: Örjan Bartholdson och Kjell Hansen. 9 deltagare (4 från inst. för stad  
och land).  

Research Ethics for Qualitative Methods, 5/3 hp. Kursansvarig: Per Sandin. 9 deltagare (7 från inst. för stad och land).   

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.

Kurser

Theoretical Topics in the Literature, 7,5 hp, Kursansvarig: Richard Ferguson. 2 deltagare (3 anmälda, 1 från inst. för stad och land och  
1 från inst. för ekonomi)

To Communicate Science, 2 hp, (organiserad med andra forskarskolor vid NJ fakulteten)

Aktiviteter

Nvivo workshop, Facilitator: Nina Lind. Instruktör: Fiona Wiltshier Alfasoft. 12 deltagare (10 doktorander, 6 från inst för stad och land)

Seminar: How to Become a Postdoc. Endagsseminarium i samarbete med forskarskolorna: Focus on Soils & Water, Organismbiologi, 
Ekologi - grunder och tillämpningar, Focus on Food & Biomaterials.

Seminarium – finansiering för doktorander. 13 deltagare.

Workshop: Introduction new PhD student in Social Science. Facilitator: Nina Lind. 10 deltagare.

Workshop: Time Management. Facilitator: Nina Lind. 17 deltagare.

Annual PhD Student Workshop. Facilitator: Nina Lind. 12 deltagare (6 från inst. för stad och land, 6 från inst. för ekonomi). 

Career outside University, endagsseminarium i samarbete med forskarskolorna: Focus on Soils & Water, Organismbiologi, Ekologi - 
grunder och tillämpningar, Focus on Food & Biomaterials. 33 deltagare.

FORSKNING

AKTIVA PROJEKT 2018  (SORTERADE EFTER ÄMNE, PROJEKTANSVARIG VID INSTITUTIONEN)

           NYA PROJEKT (TILLDELATS FINANSIERING UNDER 2018)

Agrarhistoria Åsa Ahrland &  
Janken Myrdal

Svensk trädgårdshistoria, ett bokverk

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

C F Lundströms stiftelse 2016–2019

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

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

Vitterhetsakademien/
SLU:s rektor

2015–2021
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Agrarhistoria Jesper Larsson Självförvaltning och tidigmodern samiskt naturresursutnyttjande

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

Vetenskapsrådet 2019–2021

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

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

NJ-fakulteten, SLU 2017–2019

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

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

Jan Wallanders och Tom 
Hedelius stiftelse/  
Tore Browaldhs stiftelse

2016–2019

Landsbygdsutveckling Seema  
Arora-Jonsson

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

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

Formas 2016–2019

Landsbygdsutveckling Malin Beckman Studie av Lokalt Ledd Utveckling i Vietnam

Studiens syfte är att analysera erfarenheterna av 20 års decentraliseringsprocesser i 
Vietnam. Världsbanken och en rad biståndsorganisationer, inklusive Sida, har varit aktiva 
i att stödja Vietnam att utveckla institutionella former för hur lokala myndigheter kan ta ett 
större självständigt ansvar för utvecklingsbudgetar och genomförandet av utvecklings- 
insatser. 

Världsbanken 2018

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

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

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

Formas 2019–2021

Landsbygdsutveckling Alexandre Dubois ESPON BRIDGES Områden med geografiska specificiteter

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

EU ESPON Programme 2017–2019

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

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

Formas 2018–2021

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 för-
ändrade 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 Harry Fischer  Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning:  
Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons

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

Vetenskapsrådet 2019–2021

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

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

Vetenskapsrådet 2018-2021

Landsbygdsutveckling Klara Fischer Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik

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

Mistra 2017–2020

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

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

Mistra 2017–2020
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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. Undersök-
ningen genomförs i Ungern och Nicaragua.

Formas 2019-2021

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

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

Formas 2015-2018

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 generationsövergripande relationer, då dessa pengar generellt 
betalas ut till hushåll med barn eller till äldre. Detta projekt studerar frågan genom att 
återbesöka ungdomar som intervjuades för 10 år sedan, när de var mellan 10–24 år,  
och studera hur deras liv utvecklats och vilken roll pengarna har spelat.
(Samarbete med Brunel University London, UK)

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

2015-2018

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

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

Formas 2016-2019

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

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

Formas 2019-2022

Landsbygdsutveckling Kristina Marquardt Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: Resiliens  
och landskapsinvesteringar

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

Vetenskapsrådet 2019-2021

Landsbygdsutveckling Andrea Nightingale Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: Genus,  
resurshantering och konfliktlösning

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

Vetenskapsrådet 2019-2021

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

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

Vetenskapsrådet 2016-2020
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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 miljövetenskap, inriktat på feministisk politisk ekologi, i Europa. WEGO utforskar 
genusrelationer inom samhällsorganisationer i ett feministiskt politiskt-ekologiskt ramverk. 
Utifrån ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv, studerar WEGO genus- och 
maktrelationerna i samhällets svar på pågående kriser inom klimat, ekonomi och miljö, i 
olika socio-ekologiska sammanhang. 

European Commission 
(Horizon 2020)

2018-2021

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

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

Formas 2013-2019

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

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

Formas 2018-2021

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

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

Sida 2015-2020

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

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

Vetenskapsrådet 2018-2021

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

Forskningsprojektet avser att studera ekosystemtjänster (ES) från ett landskaps- 
perspektiv; 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
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Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

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

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

Forte 2016-2019

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

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

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

Familjen Kamprads 
stiftelse

2017-2020

Landsbygdsutveckling Katarina  
Pettersson

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd? 

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

Familjen Kamprads 
stiftelse

2018-2020

Landsbygdsutveckling Erik Westholm Framtiden som forskningsfält

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

Vetenskapsrådet 2014-2018

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

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

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

Formas 2018–2019

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

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

Formas 2017–2020

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

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

Formas 2016–2019

Landskapsarkitektur Andrew Butler Politiskt landskap

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

Vetenskapsrådet 2019–2020
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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 Matthew  
Cashmore

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

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

Svenska institutet 2018–2019

Landskapsarkitektur 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

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 grönstrukturen.

Formas 2017–2020

Landskapsarkitektur Mattias Qviström Välfärdens landskap och den täta staden

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

Formas 2016–2021
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Landskapsarkitektur Josefin Wangel Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

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

Energimyndigheten 2017–2020

Landskapsarkitektur Josefin Wangel Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar

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

Formas 2015–2019

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)

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

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

Formas 2018–2020

Landskapsarkitektur Petter Åkerblom Flytt av stora träd

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

Trafikverket 2017–2019

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 2019–2020

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

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

Vinnova 2015–2019
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Miljökommunikation 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 naturresurs- 
förvaltning men att vi behöver förstå mera om hur kommunikationen i samråd går till för att 
kunna bedöma under vilka förutsättningar de verkligen kan bidra till förvaltningen på ett  
relevant sätt, samt hur samråd kan utformas för att uppfylla realistiska mål och samtidigt  
intressera både organisatörer och deltagare. Syftet med projektet är utveckla detta 
underlag.

Formas 2017–2021

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

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

Europeiska skogsintitutet 2018–2020

Miljökommunikation Sara Holmgren 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 skogsskötselsystem 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 skogs- 
politiska 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 Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och  
medborgardeltagande

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

Energimyndigheten 2018–2021

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

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

Formas 2016–2019

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 miljöutmaningar som pollinerande insekter utsätts för.
(Samarbete med Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet)

Formas 2015–2018
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Miljökommunikation Helena Nordström  
Källström

Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna 

Syftet studien är att undersöka möjligheten att förbättra lönsamheten i svenska  
mjölkkobesättningar 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

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

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

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

Formas 2017–2020

Miljökommunikation Helena Nordström 
Källström

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion

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

Formas 2017–2019

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

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

Stiftelsen  
Skogssällskapet

2018–2021

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

Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspek-
ter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i 
samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forsknings- 
projeket 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 forskar-
nas 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: 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  
kommunikation 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 infrastrukturprojekt i traditionella urfolksområden ökat. Syftet med  
detta forskningsprojekt är således att studera den alltmer komplexa bilden av natur- 
resursutvinning inom traditionella urfolksområden genom att explicit fokusera på frågor 
om mineralexploatering och gruvdrift i Sápmi.

Formas 2013–2019
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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 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

Miljökommunikation Erica von Essen Moderna utmaningar för den nordiska jaktetiken

Projektet utforskar de tabun och oskrivna regler som finns bland moderna svenska jägare.  
Resultaten 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  
kunskapsbaserad modell för förvaltning av det framtida landskapet. Vi kommer att integre-
ra verktyg för att skatta den framtida produktion av olika ekosystemtjänster och för att ska-
pa 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

DEN GEOGRAFISKA SPRIDNINGEN HOS DE AKTIVA FORSKNINGSPROJEKTEN VID INSTITUTIONEN UNDER 2018
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Gallagher, Andrew. Small-scale farmers’ intentions to carry out conservation-oriented agriculture through participation in the Entry-Level Stewardship Agri-
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Wogel, Emma. Coordination of tourism in the Swedish national parks: A case study of Kosterhavet National Park. 

KONFERENSER ORGANISERADE AV MEDARBETARE  VID INSTITUTIONEN

17 Sep Den årliga mKB-dagen organiseraddes av ESCRG-Environment Sustainability Collaborative Research Group,   
Facilitatorer var Matthew Cashmore och Mari Kågström, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur.

8–9 Okt Centrum för naturvägledning arrangerade en tvådagarskonferens med temat Naturvägledning för framtiden. Konferensen 
var en del i firande av centrets tioårsjubileum. Konferensen hölls på Ultuna Campus och lockade 120 deltagare. 
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STAD OCH LAND I MEDIERNA

03 jan TCO, Klimatfrågans allvar – så kan vi agera (Josefin Wangel, Landscape Architecture).

09 jan DN.se, Landskapsarkitekt: ”Vi tränger in våra barn i små mörka kyffen” (Petter Åkerblom, Landscape Architecture)

22 jan Expressen, Världsmästaren väljer bort flyget – ska bli helt fossilfri (Elin Ångman, Environmental Communication)

23 jan Sveriges Radio – Vetenskapsradion Historia, Nationalstadsparken (Clas Tollin, Agrarian History)

31 jan Jaktjournalen, Viltforskare delar på 7,7 miljoner kronor till nya projekt (Erica von Essen, Environmental Communication) 

03 feb Upsala Nya Tidning, Hon flyger inte – varken privat eller i jobbet (Elin Ångman, Environmental Communication)

04 feb RESURS, Ett hållbart livsmedelssystem (Annsofie Wahlström, Gunilla Leffler & Pernilla Johnsson, FutureFood)

08 feb Tidningen Syre, Svenska köp av kolkrediter döms ut (Flora Hajdu, Rural Development)

09 feb Jordbruksaktuellt, Röster från Nordic Agro Summit (Camilla Eriksson, Rural Development)

20 feb ATL Lantbrukets Affärstidning, Robust livsmedelsförsörjning avskräcker fienden (Camilla Eriksson, Rural Development)

26 feb Jaktmarker och Fiskevatten, Svensk jaktetik under forskarens lupp (Erica von Essen, Environmental Communication)

26 feb Jaktmarker och Fiskevatten, Vi måste uppträda korrekt (Erica von Essen, Environmental Communication)

15 mar Expertsvar.se, Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala (Patrick Svensson, Agrarian History)

18 mar SvD, De rikas konsumtion är största problemet (Josefin Wangel (et al.) Landscape Architecture)

22 mar DN.se, Självförsörjande – en ny grön våg? (Emil Sandström, Rural Development)

28 mar Via TT, Skogssektorns jämställdhet under lupp i nytt projekt (Stina Powell, Environmental Communication)

05 apr Sveriges Radio – P4 Uppland, Uppsalaforskare ska syna machokultur i skogsbranschen  
(Stina Powell, Environmental Communication)

06 apr Sveriges Radio - P4 Västerbotten, SLU och Skogssällskapet i projekt mot machokultur och diskriminering  
(Stina Powell, Environmental Communication)

03 maj Upsala Nya Tidning, Så ska Uppsala bli grönare och mer ekologiskt (Sofia Eskilsdotter, Landscape Architecture)

03 maj Uppgång, Så ska Uppsala bli grönare och mer ekologiskt (Sofia Eskilsdotter, Landscape Architecture)

04 maj Naturvårdsverket Viltnytt, Illegal jakt allt större problem för rovdjursförvaltningen  
(Erica von Essen, Environmental Communication) 

07 maj Natursidan, Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar (Erica von Essen, Environmental Communication)

25 maj Svensk Jakt, Symposium om Rewilding (Erica von Essen, Environmental Communication)

26 maj Upsala Nya Tidning, En invasiv förtätning (Fredrik Eriksson & Madeleine Granvik, Landscape Architecture)

29 maj  Expertsvar.se, Ny rapport om livsmedelsberedskap vid kris och krig  
(Camilla Eriksson, Rural Development)

30 maj Forskning.se, Hur får vi tag i mat om kriget kommer? (Camilla Eriksson, Rural Development)

01 jun Biståndsaktuellt, Landbruk og mat gikk i minus (Linda Engström, Rural Development)

09 jun Svensk Jakt, Forskaren: Myndigheterna kan vara på väg att tappa greppet (Erica von Essen, Environmental Communication) 

12 jun Svt.se, Familjen Lindblom bytte staden mot landet: ˮTillfredsställande att dra upp egna morötter”  
(Emil Sandström, Rural Development)

12 jun Svt.se, Djurkollektiv populära på Björkö (Emil Sandström, Rural Development)

29 jun Svenska Dagbladet, När Lammen Tystnar (Erica von Essen, Environmental Communication)

04 jul Miljö & Utveckling, Radikala förslag för klimatet (Josefin Wangel, Rural Development)

05 jul Livsmedel.se, 10 heta tips: ”Låt konsumenterna vara med och innovera” (Thomas Norrby, Rural Development)

06 jul Helagotland.se, Minglet tog bussen till Pratkvarnen i Väte (Thomas Norrby, Rural Development)

09 jul Svensk Jakt, Med naturen som religion (Erica von Essen, Environmental Communication)

24 jul Sveriges Radio – P4 Uppland, Skaffa höns – del i en större grön våg (Emil Sandström, Rural Development)

30 jul Svenska Dagbladet, Vargen dödade drömmen: ”Det var en massaker” (Erica von Essen, Environmental Communication) 

02 aug Upsala Nya Tidning, Nu hotas lerjorden av fyrspåret (Clas Tollin, Agrarian History)

02 aug  Uppgång, Nu hotas lerjorden av fyrspåret (Clas Tollin, Agrarian History)

02 aug Sveriges Radio – P4 Uppland, Parker hade förhindrat översvämningen vid resecentrum (Per Berg, Landscape Architecture)

08 aug Svenska Yle, Åbo Finland, Mindre blod och färre döda djur i skandinaviska jakttidningar –  
260 experter och forskare diskuterar djurens intelligens och välmående (Erica von Essen, Environmental Communication)
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09 aug Livsmedel.se, Festival sprider kunskap om hållbara matval (Richard Tellström, SLU Future Food)

09 aug Thatsup – Stockholm, Kunskapsfestival för hälsa och hållbarhet (Richard Tellström, SLU Future Food)

20 aug Expertsvar.se, Dags för ”Matologi” – SLU:s kunskapsfestival för hälsa och hållbarhet (Richard Tellström, SLU Future Food)

26 aug Upsala Nya Tidning, Hållbarhet i fokus i kulturprogram (Clas Tollin, Agrarian History)

26 aug Uppgång, Hållbarhet i fokus i kulturprogram (Clas Tollin, Agrarian History)

30 aug Tidningen Syre, ”Folk vill köpa växter med en historia” (Clas Tollin, Agrarian History)

26 sep Uppgång, Var ska skolbarnen leka? (Petter Åkerblom, Landscape Architecture)

26 sep Upsala Nya Tidning, Var ska skolbarnen leka? (Petter Åkerblom, Landscape Architecture)

28 sep Uppgång, Hämtmat är en jättegammal sak (Richard Tellström, SLU Future Food)

28 sep Upsala Nya Tidning, Hämtmat är en jättegammal sak (Richard Tellström, SLU Future Food)

08 okt Sveriges Radio – P4 Uppland, Etik i älgjakten (Erica von Essen, Environmental Communication)

11 okt Uppgång, Uppsalaforskare: Dags att slopa gräsmattan (Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

11 okt Upsala Nya Tidning, Uppsalaforskare: Dags att slopa gräsmattan (Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

12 okt Sciencemag.org/podcast, What we can learn cluster people inherited intellectual disability and questioning how sustainable 
green lawns are in dry places (Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

12 okt Deutschlandfunk, Alternativen zu rasenflaechen. Ein plaedoyer fuer mehr Wildnis in der Stadt 
(Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

16 okt Svt.se, Därför följer så många svenskar dieter (Richard Tellström, SLU Future Food)

16 okt Samtiden, Forskare: Mat har blivit religion i Sverige (Richard Tellström, SLU Future Food)

24 okt Forskning.se, Svenskt bistånd fick negativa konsekvenser för lokalbefolkningen (Linda Engström, Rural Development)

24 okt Expertsvar.se, Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania (Linda Engström, Rural Development) 

26 okt Altinget, Så kan svenskt jordbruksbistånd undvika att misslyckas (Linda Engström, Rural Development) 

28 okt DN.se, Karin Bojs: Med ögon indoktrinerade av för mycket grönt (Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

28 okt DN Debatt, Universiteten måste själva börja klimatomställningen (Josefin Wangel (et al.) Landscape Architecture)

01 nov Uppgång, Studenterna ritar framtiden (Lena Steffner, Landscape Architecture)

01 nov Upsala Nya Tidning, Studenterna ritar framtiden (Lena Steffner, Landscape Architecture)

01 nov Jaktojägare 11, Etiken värnar om synen på jakt (Erica von Essen, Environmental Communication)

01 nov Svensk Jakt, Jägareförbundet: Vi står upp för legal vargjakt (Erica von Essen, Environmental Communication)

02 nov Uppgång, Forskare: Universiteten måste ta miljöansvar (Josefin Wangel, Landscape Architecture)

02 nov Upsala Nya Tidning, Forskare: Universiteten måste ta miljöansvar (Josefin Wangel, Landscape Architecture)

03 nov Örebronyheter, Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania (Linda Engström, Rural Development)

06 nov Upsala Nya Tidning, Barnen flyttar upp på taken (Susan Paget, Landscape Architecture)

06 nov Uppgång, Barnen flyttar upp på taken (Susan Paget, Landscape Architecture)

06 nov Hallandsposten.se, Hög tid att avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development)

08 nov MVT, Avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development) 

08 nov Cision, Lantmännens podcast Matsamtalet (Richard Tellström, SLU Future Food)

08 nov Bohusläningen, Därför har biståndspolitiken problem (Linda Engström, Rural Development)

08 nov Ystads Allehanda, Dags att avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development)

08 nov Trelleborgs Allehanda, Dags att avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development)

09 nov Ttela.se, Dags att avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development)

09 nov Aftonkuriren, Lantmännens podcast Matsamtalet (Richard Tellström, SLU Future Food)

11 nov Blekinge Läns Tidning, Dags att avskaffa enprocentsmålet (Linda Engström, Rural Development)

13 nov Extrakt, Hållbarhetsforskarnas råd till nästa regering (Josefin Wangel, Landscape Architecture)

19 nov Universitetsläraren, Kännedom om dilemman kan leda till bättre samverkan  
(Annette Löf, Hanna Bergeå & Martin Westin, Environmental Communication; Mari Kågström, Landscape Architecture)

21 nov Skogsaktuellt, Skogsnäringen behöver inte en långsam jämställdhetsprocess  
(Ann Grubbström & Stina Powell, Environmental Communication)

22 nov RESURS, Utbildning i landsbygdsutveckling blev en succé (Yvonne Gunnarsdotter, Rural Development)
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23 nov ETC, Veckans fråga: Varför äter män så mycket kött? (Richard Tellström, SLU Future Food)

03 dec ABC NEWS Australia, Lawn porn and australias love of green grass harming environment  
(Maria Ignatieva, Landscape Architecture)

10 dec Via TT, Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen  
(Kristina Marquardt, Andrea Nightingale & Harry Fischer, Rural Development)

11 dec Örebronyheter, Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen  
(Kristina Marquardt, Harry Fischer & Andrea Nightingale, Rural Development)

14 dec Sveriges Radio - Släktband, Naturresurser och konflikter (Jesper Larsson, Agrarian History)

REPRESENTATION INOM SLU 

Prorektor: Karin Holmgren

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 docentnämnd: Patrick Svensson (suppleant)

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

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Jesper Larsson (suppleant)

NJ-fakultetens valberedning: Klara Fischer

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Andrea Nightingale

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor Ylva Dahlman

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

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

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Kerstin Nordin

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr

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

Moviums ledningsråd: Lars Johansson
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BOKSLUT

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total omsättning 86 98 110 127 132 144

Varav statsanslag 56 59 73 77 89 94

Största finansiärerna

Formas

Naturvårdsverket

Sida

Vetenskapsrådet

Personal

Helårsarbetskrafter 78 82 89 92 94 102

Totalt antal anställda 112 107 125 120 128 137

Helårsstudenter

Grund- och avancerad nivå 403 409 439 431 444 463

Forskarstuderande 28 28 42 35 30 32

Helårsprestationer

Grund- och avancerad nivå 334 406 414 397 389 451

Disputationer 5 2 3 11 6 3

Publikationer

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

Licentiat- och doktorsavhandlingar 5 2 3 12 6 3

Referee-granskade artiklar 21 16 35 60 74 63

Referee-granskade bokkapitel 6 3 10 34 16 24

Böcker 1 - 2 6 7 4

Rapporter 2 4 5 9 14 9

Övrigt 2 12 23 14 34 30
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