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Inledning av prefekten

År 2015 innebar två stora förändringar för institutionen för stad och land (SOL). Vid nyår 
flyttade ämnesgruppen för agrarhistoria till SOL från institutionen för ekonomi och blev en 
ny avdelning inom institutionen. Det var ett välkommet tillskott! Agrarhistoria komplette-
rar väl de ämnesgrupper som redan fanns vid SOL och förstärker oss i hög grad vad gäller 
humaniora. Den andra stora förändringen var att vi flyttade in i Ulls Hus under sommaren. 
En stor fördel är att vi nu alla samlats i samma byggnad och att vi nu sitter mer centralt på 
campus, nära institutionen för ekonomi och NJ:s fakultetskansli. Lokalerna för undervis-
ningen i landskapsarkitektur är mer ändamålsenliga och inte minst synliga som en del av 
Ultuna. Vi kämpar dock fortfarande med en del inkörningsproblem vad gäller klimat och 
ljus i detta moderna hus! En annan förändring under 2015 är att vi miljöcertifierades enligt 
miljöstandarden ISO 14001. Det innebar att vi, tillsammans med institutionen för ekonomi, 
skrev nya rutiner för forskning, utbildning och samverkan, förutom de mer generella ruti-
ner som gäller hela Ulls hus.

SOL genomgår för närvarande ett generationsskifte på flera högre tjänster. Vi har 
sammanlagt sju professurer med ämnesstöd knutna till ämnet vid institutionen: tre i 
landskapsarkitektur, två i landsbygdsutveckling, en i agrarhistoria och en i miljökommu-
nikation. Av dessa är tre tjänster under sakkunnigbedömning (två i landskapsarkitektur 
och en i agrarhistoria) och en är vakant och ska utlysas (miljökommunikation). Den ena 
professuren i landsbygdsutveckling tillsattes under 2014, och den andra tillsattes som ett 
lektorat med ämnesansvar och befordransrätt under hösten 2015. Även på lektorsnivå är 
generationsskiften på gång. Vi har behållit ungefär samma personalvolym de senaste åren, 
till skillnad från andra delar av SLU där den ofta minskat. Vi är nu inne i en expansiv fas, 
och med dessa nya tillsättningar finns det anledning att tro att vi kommer att växa ännu 
mer. Det är en spännande tid på institutionen.

Jämfört med många andra institutioner har vi relativt mycket undervisning. På utbild-
ningssidan fyller vi program och/eller kurser och våra studenter har lätt att få arbete. Under 
2015 har SLU:s arbete med en ny ersättningsmodell och organisation för utbildning delvis 
varit en utmaning för studierektorer och lärare. Vi hoppas på arbetsro och konsolidering 
framöver.

Vid SOL har vi en samverkansgrupp och två enheter som arbetar med samverkan på 
uppdrag av Naturvårdsverket respektive Sida: Centrum för Naturvägledning och Sida’s 
helpdesk för miljö- och klimatförändringar. Under 2015 har överenskommelserna med 
Naturvårdsverket och Sida för dessa två enheter glädjande nog förlängts.
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Grundutbildning

Under 2015 utbildade institutionen 439 helårsstudenter (hst). Det innebär att vi är den 
näst största institutionen vid SLU inom utbildningssidan och att vi utbildar ca. 10 % av 
SLU:s totala antal helårsstudenter. Vi har kurser inom i huvudsak fyra program: agro-
nom - landsbygdsutveckling, landskapsarkitektprogrammet Ultuna, masterprogrammet 
Environmental Communication and Management och masterprogrammet Rural Develop-
ment and Natural Resource Management samt medverkar även i andra program. 

Under 2015 har ett lärarlag och en enskild lärare vid institutionen har fått ta emot 
SLU:s pedagogiska pris respektive Ultuna studentkårs pedagogiska pris. SLU:s pedagogiska 
lagpris tilldelades Ulla Myhr och lärarlaget för kandidatarbeteskursen i landskapsarkitek-
tur och i motiveringen står: ”Genom att arbeta systematiskt med grupphandledning och 
examination i ett litet lärarlag har de nominerade byggt upp en akademisk lärandemiljö. 
Forskningsanknytningen i kandidatarbeteskursen är tydlig genom att studenterna arbetar 
i en forskningsliknande situation där de tränas i vetenskapligt arbets- och synsätt. Studen-
terna tränas i grupp att själva söka, formulera och lösa ett avgränsat problem. Genom att 
studenterna läser och ger kommentarer på varandras arbete har lärarlaget skapat goda förut-
sättningar för lärande eftersom det sker genom interaktion och samarbete mellan studenter 
och lärare.” Lärarlaget leds av Ulla Myhr och övriga i gruppen är Ann Åkerskog, Lena 
Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdot-
ter, Antoienette Wärnbäck och Malin Eriksson.

Grundutbildning

ulla myhr mottar slu:s pedagogiska lagpris som 
delades ut i samband med promotionsceremonien 
den 3 oktober. foto: jenny svennås-gillner.

institutionens andra pristagare, 
forskarstuderande patrik cras, 
tilldelades ultuna studentkårs 
pedagogiska pris 2015 för ”före-
läsningsmetoder som engagerade 
och aktiverade studenter samt 
uppmuntrade till kritiskt tänkande 
och kreativitet” (ur motiveringen).  
foto: per-arne klasson.
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Ultuna studentkårs pedagogiska pris 2015 tilldelades Patrik Cras, forskarstuderande 
vid avdelningen för landsbygdsutveckling. I motiveringen står: ”Patrik Cras använde sig 
av interaktiva föreläsningsmetoder som engagerade och aktiverade studenterna samt upp-
muntrade till kritiskt tänkande och kreativitet i redovisningsmetoder. Han tog sig tid att 
besvara frågor i grunden och fånga upp de studenter som hade svårare att hänga med samt 
avsatte tid för individuella avstämnings- och utvärderingssamtal efter redovisade fördjup-
ningsarbeten.”

Kursvärderingarna visar att våra kurser har höga omdömen (och några låga där vi arbe-
tar aktivt med förbättringsåtgärder). Våren 2015 hade 18 av 26 kurser i kursvärderingen 
Evald fått ett omdöme högre än 4,0 på påståendet ”Jag anser att helhetsintrycket av kursen 
är mycket gott”. Under 2015 fyllde vi antalet platser på agronom-landsbygdsprogrammet, 
landskapsarkitektprogrammet Ultuna och masterprogrammet Environmental Communi-
cation and Management. Vi har ett relativt gott söktryck på utbildningarna.

Studenter och lärare vid institutionen deltar i många internationella utbyten och i några 
kurser har vi exkursioner till annat land. Ett exempel från en av våra kurser är Organisering, 
ledarskap och lärande med Thomas Norrby som kursledare. Kursen har ett starkt fokus på 
studenternas förmåga att läsa av ett organisatoriskt sammanhang och ha verktyg för att leda 
processer, stora som små, kopplat till landsbygdens utveckling. Thomas har i alla år haft 
som ambition att erbjuda studenterna en utlandsvistelse. Tidigare har man besökt Lettland, 
men 2015 gick resan till Litauen och lantbruksuniversitetet i Kaunas. Studieresan finan-
sierades med medel från Hela Sverige ska leva och från Litauens Lantbruksministerium. 
Förutom en mängd studiebesök på den Litauiska landsbygden medverkade studenterna 
dels på en heldagsworkshop kring landsbygdsutveckling vid universitetet, och på Litauens 
landsbygdsriksdag. 

Under 2015 hade vi fyra Linnaeus-Palme utbyten: för undervisningsutbyten med 
Ardhi University, Tanzania och med Uganda Martyrs University, Uganda; för planering 
med Javeriana University, Colombia; samt för utvärdering med Universidad Nacional 
Agraria, Nicaragua. Flera av våra studenter väljer att göra Minor Field Study (MFS) som 
del i deras examensarbete med handledare från några av de universitet vi har utbyte med 
inom Linnaeus-Palme.

Alla programstudierektorer och institutionsstudierektor har sammanträtt tre gånger i 
institutionens lärarkollegium. Mötena har framförallt handlat om utbyte av erfarenheter 
från de olika fakulteterna och programnämnderna, uppföljning av kursvärderingar och 
planering av den gemensamma institutionsdagen. Den 11 mars arrangerade lärarkollegiet 
en gemensam utbildningsdag för alla på institutionen, med kortare föredrag av anställda 
på förmiddagen och två workshops på eftermiddagen. Tema för dagen var ”Hur ska vi få 
studenterna att ta större ansvar för sitt lärande”. Avdelningarna har också haft egna lärar-
möten, ungefär 2-4 per termin.

helen arvidsson
studierektor grundutbildning

Grundutbildning

Kandidatnivå Landsbygdsutveckling 27

Landskapsarkitektur 35

Masternivå Landsbygdsutveckling 15

Landskapsarkitektur 30

Miljökommunikation (miljövetenskap) 17

Handledda och examinerade självständiga arbeten

Många studenter har valt att arbeta två och två, därför är antalet exminerade studenter högre 
än antalet självständiga arbeten. En komplett lista över självständiga arbeten finns under 
rubriken Publikationer.
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Forskarutbildning

Vid institutionen ger vi forskarutbildning i ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, 
landskapsarkitektur och miljökommunikation. När ämnet agrarhistoria kom till institutio-
nen i  januari 2015 förde det med sig att vi fick ytterligare sju forskarstuderande. Under året 
har arbetet med att utveckla gemensamma rutiner med LTV-fakulteten för institutionens 
forskarstuderande i landskapsarkitektur fortsatt. Vi har också uppmärksammat att forskar-
studerandes psyko-sociala hälsa och arbetsmiljö är områden som vi kommer att arbeta mer 
ingående med. Inom ramen för forskarutbildningens verksamhet genomfördes även den 
administrativa uppföljningen av de forskarstuderandes uppdatering av sina individuella 
studieplaner (ISP), samt de årliga utvärderingar som genomförs gemensamt av forskarstu-
derande och huvudhandledare.

Under 2015 disputerade tre forskarstuderande (Cristián Alarcón Ferrari, Catarina Karls-
son och Kerstin Nordin) och det började fem nya forskarstuderande: Stefan Granlund, Linus 
Karlsson, Gustav Olsson, Lisa Westholm och Martin Westin (licentiat). Det har under året 
hållits ett startseminarium (Fengping Yang), sju halvtidsseminarier (Dil Bahadur Khatri, 
Viveka Hoff, Lisa Westholm, Joseph Nagoli, Linda Engström, Elvira Caselunghe och Erica 
von Essen) och fyra slutseminarier (Andrea Petitt, Stina Powell, Mari Kågström och Martin 
Paju) vid institutionen.

Institutionens forskarutbildningsnämnd (SOL-FUN) har under 2015 hållit fyra möten 
som framför allt har handlat om hur vi ska arbeta för en förbättring av forskarstuderan-
des psyko-sociala arbetsmiljö, förtydligandet av rutiner kopplade till båda fakulteterna, 
förenkling av ansökningsprocessen för handledarna när man rekryterar nya forskarstude-
rande samt hur vi ska upprätthålla de forskarstuderandes engagemang inom institutionens 
olika verksamheter. Under året har följande ordinarie representanter medverkat i SOL-
FUN: Kristina Marquardt (studierektor för forskarutbildningen vid institutionen), Elinor 
Carlbrant (utbildningskoordinator), ämnesrepresentanterna Carin Martiin (agrarhistoria), 
Helena Nordström Källström (miljökommunikation), Rolf Johansson (landskapsarkitek-
tur), Flora Hajdu (landsbygdsutveckling). Representanter för  de forskarstuderande har 
varit Patrik Cras, Karin Hallgren och Na Xiu. 

Forskarutbildning

Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Landskapsarkitektur Miljökommunikation

 • Karl Bruno  • Jovita Amurwon  • Roger Elg  • Cristián Alarcón Ferrari

 • Per Frölund  • Patrik Cras  • Eiman Elwidaa  • Tadesse Amera

 • Karin Hallgren  • Linda Engström  • Viveka Hoff  • Elvira Caselunghe

 • Mats Höglund  • Stefan Granlund  • Mari Kågström  • Nícia Gíva

 • Kristofer Jupiter  • Dil Bahadur Khatri  • Paola Ledo Espinoza  • Per Haglind

 • Olov Karsvall  • Joseph Nagoli  • Kani Ava Lind  • Jenny Höckert

 • Gustav Olsson  • Martin Paju  • Kerstin Nordin  • Christina Lundström

 • Andrea Petitt  • Na Xiu  • Stina Powell

 • Lisa Westholm  • Fengping Yang  • Erica von Essen

 • Martin Westin

Forskarstuderande vid institutionen
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Forskarskolan Samhälle, landskap och markan-
vändning
Forskarskolan Samhälle, landskap och markanvändning har engelska som arbetsspråk och 
kallas därför Society, Landscape and Land use (SLLu). Den startade i juni 2013 och omfat-
tar de fyra forskarutbildningsämnena vid institutionen för stad och land; agrarhistoria, 
landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Under 2015 var 35 
forskarstuderande inskrivna vid institutionen, med varierande aktivitetsgrad. Alla är automa-
tiskt medlemmar i forskarskolan. Under 2015 har forskarskolan organiserat fyra kurser och 
fyra workshops med sammanlagt 72 deltagare, både från den egna institutionen och externt. 
Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med samtliga kurser. Forskarskolans 
styrgrupp har under 2015 bestått av tio personer, varav en senior forskare och forskarstu-
derande från institutionens forskarutbildningsämnen. Dessutom har landskapsplanering i 
Alnarp och SLU:s planeringsenhet varit representerade. Institutionens studierektor för fors-
karutbildning är även adjungerad till styrgruppen. Forskarskolan har två studierektorer som 
sköter administration, ekonomi och kommunikation. Styrgruppen bestod 2015 av: professor 
Rolf Johansson (landskapsarkitektur, Ultuna), professor Nadarajah Sriskandarajah (miljö-
kommunikation), professor Andrea Nightingale (landsbygdsutveckling), universitetslektor 
Carin Martiin (agrarhistoria), professor Mattias Qviström (landskapsarkitektur, Alnarp), 
avdelningsdirektör Lotta Hansson (planeringsenheten, universitetsadministrationen), fors-
karstuderande Dil Khatri (landsbygdsutveckling), Fenping Yang (landskapsarkitektur), 
Erica von Essen (miljökommunikation) och Karl Bruno (agrarhistoria). Fyra styrgruppsmö-
ten, alla protokollförda, har hållits och uppgifterna har bestått av att granska och godkänna 
kursplaner, att hålla sig informerad om den ekonomiska situationen, att utarbeta besluts-
rutiner samt att planera långsiktigt för att upprätthålla en bra kvalitet och attrahera både 
interna och externa forskarstuderande. Forskarskolan har också medverkat då institutionens 
forskarstuderande organiserat en träff för att diskutera forskarutbildningen.

Studierektorer för forskarskolan var under året universitetslektor Yvonne Gunnarsdotter 
(landsbygdsutveckling) och universitetslektor Ulla Myhr (landskapsarkitektur). 

Forskarutbildning

 • The Global History of Agriculture, 7,5 hp  
(Carin Martiin, Janken Myrdal, 24 februari-2 juni)

 • Rural Entrepreneurship, 7,5  
(Richard Ferguson, Johan Gaddefors (institutionen för ekonomi), 8 april-28 maj)

 • Central Policies and Local Practices, 7,5 hp  
(Kjell Hansen, 4-15 maj)

 • Case Study Methodology, 4,5 hp  
(Rolf Johansson, 21 maj-30 juni)

 • Workshop: Politics, Practice and Organization, 4 hp 
(Seema Arora-Jonsson, 21 maj-10 juni)

 • Environmental Communication 7,5 hp 
(Nadarajah Sriskandarajah, 28 augusti-23 oktober)

 • Analytical Reading and Writing, 6 hp  
(Adam Pain, 7 september 2015-8 april 2016)

 • Workshop: NVivo Software Program, 1 hp  
(Yvonne Gunnarsdotter, Hans Peter Hansen, 8-13 oktober)

 • Workshop: Writing for Policy Audiences, 1,5 hp  
(Emery Roe, Yvonne Gunnarsdotter, 1-8 december)

 • Workshop: Authorship and Acknowledgement, 2 hp  
(Louise Fortmann, Yvonne Gunnarsdotter, 9-18 december)

Kurser vid forskarskolan Society, Landscape and Land use (SLLu)
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Forskning vid avdelningen för agrarhistoria

Forskning vid avdelningen för 
agrarhistoria

Avdelningen för agrarhistoria tillhör institutionen för stad och land från och med 2015. 
Under 2015 arbetade tolv personer vid avdelningen, varav Janken Myrdal professor och 
ämnesansvarig. Professuren i agrarhistoria lystes ut under våren 2015, med nio sökande till 
tjänsten. Från och med 2015 har universitetslektor Carin Martiin ersatt Janken Myrdal som 
avdelningschef. Jesper Larsson är från 1 juli biträdande lektor i bebyggelse och landskapshis-
toria vid avdelningen. Johanna Widenberg har arbetat som forskare. Per Lundin har arbetat 
med det fakultetsfinansierade projektet SLU- i sektorns och vetenskapens tjänst.Clas Tollin har 
varit anställd på deltid på externa medel. Anders Wästfelt har varit knuten till avdelningen 
under delar av året liksom Åsa Ahrland, med ett nytt trädgårdshistoriskt projekt i samarbete 
med C.F. Lundströms stiftelse och KSLA. Avdelningen har under året haft sammanlagt sju 
doktorander.

I maj försvarade Catarina Karlsson sin avhandling Förlorat järn – det medeltida jordbrukets 
behov och förbrukning av järn och stål. Doktorand Karl Bruno var på Catholic University of 
Leuven från senare delen av mars till mitten av maj, på Interfaculty Center for Agrarian 
History (ICAG).

Ämnet 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 agrarsamhället samt deras relation till 
naturen, landskapet och samhället i stort. Tyngdpunkten ligger på forskning och under-
visning om nordeuropeiska förhållanden, bland annat Sverige, även om också en vidare 
internationell agrarhistoria spelar en roll för ämnet. Forskningen under 2015 har sträckt sig 
från medeltid till 1900-tal med teman som:

 • Modern tid, särskilt efterkrigstidens jordbruk 
(Carin Martiin & Anders Wästfelt)

 • Trädgårdshistoria med inriktning på allmogens trädgårdar samt ett nyligen påbörjat 
trädgårdshistoriskt översiktsverk 
(Karin Hallgren & Åsa Ahrland)

 • Medeltida och förhistorisk agrarhistoria med undersökningar om produktion, markanvändning 
och godssystem 
(Catarina Karlsson, Janken Myrdal, Olof Karsvall, Clas Tollin & Per Frölund)

 • Husdjurssjukdomar under 1700-talet och hur samhället reagerade på dessa 
( Johanna Widenberg)

 • Vetenskapshistoria kring SLU och dess föregångare 
(Per Lundin & Karl Bruno)

 • Kollektivt arbete och organiseringen av den agrara verksamheten under tidigmodern tid 
( Jesper Larsson, Mats Höglund & Kristofer Jupiter)

I serien Uppsala högre seminarium i agrarhistoria har vi haft åtta seminarier, varav tre slut-
seminarier respektive halvtidsseminarier med opponent. Under 2015 fram ett antal papers 
på internationella konferenser, som Rural History i Girona, Spanien där Åsa Ahrland, Karl 
Bruno, Jesper Larsson, Carin Martiin (3) och Janken Myrdal (2) presenterade sammanlagt 
åtta papers, och där dessutom Martiin (2) och Myrdal var medarrangörer för tre sessioner. 
Clas Tollin lade fram ett paper vid 16th International Conference of Historical Geographers 
i juli. Carin Martiin var inbjuden som den internationelle talaren vid vårmötet för British 
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Forskning vid avdelningen för agrarhistoria

Agricultural History Society, i Bangor, Wales. Janken Myrdal var inbjuden till arkeologiska 
institutionen vid Goethe-Universität i Frankfurt i juni. Jesper Larsson presenterade ett paper 
vid International Association of the Stury of the Common, i Edmonton, Canada i maj och 
Karl Bruno presenterade sin forskning på ICAG’s seminarium Ruralia i Leuven, Belgien.

Projekt Projektansvarig

SLU, i sektorns och vetenskapens tjänst

Finansiär: SLU:s fakulteter och rektor

Janken Myrdal

Den förderfligaste landsplåga! Boskapspestens framfart i 
1700-talets svenska rike och myndigheters, läkekunnigas  
och djurägares bekämpningsstrategier

Finansiär: Vetenskapsrådet

Johanna Widenberg

Elektrifieringen av Sveriges landsbygd 

Finansiär: Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelse-
historisk forskning

Carin Martiin

Större pågående projekt

Projekt Beviljade medel

Kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps- och 
bebygelsehistoria 

Projektansvarig: Jesper Larsson

Finansiär:  Vitterhetsakademien och rektor

4,8 milj. SEK

Ett effektivt jordbrukssystem – tegskiften i Sverige 

Projektansvarig: Anders Wästfelt

Finansiär: Jan Wallanders stiftelse, SHB

1,9 milj. SEK

Nya projekt
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Forskning vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Forskning vid avdelningen för 
landsbygdsutveckling

Ämnet landsbygdsutveckling spänner över flera samhällsvetenskapliga discipliner och beak-
tar också naturvetenskapliga perspektiv. Dagens situation med väntade klimatförändringar 
och en global befolkningsökning som väntas öka efterfrågan på naturresurser ger en ny 
angelägenhet åt landsbygdens förhållanden och nya behov av kunskap om landsbygdssam-
hällen och deras möjligheter. Viktiga forskningsfält vid avdelningen är landsbygdspolitikens 
effekter, markens och naturresursernas användning, sociala, politiska och ekonomiska rela-
tioner, samspelet mellan stad och land, demografi/migration och försörjningsmönster. 

Forskningen vid avdelningen utgår därmed ofta ifrån komplexa och generella utveck-
lingsproblem medan det empiriska arbetet bedrivs i fallstudier och med kvalitativa metoder. 
Landsbygdsutvecklingen i Sverige ses i internationellt perspektiv, där EU spelar stor roll. 
Avdelningen har en betydande forskning med empirin förlagd i andra länder, särskild 
utvecklingsländer. Under 2015 bedrevs förutom studier av nordisk landsbygd också forsk-
ning rörande bland annat Botswana, Brasilien, Malawi, Nepal, Peru, Sydafrika, Tanzania 
och Uganda.

Under året utsågs docent Seema Arora-Jonsson till lektor med ämnesansvar, och befor-
dransrått till professur, för landsbygdsutveckling med inriktning mot Sverige och Europa. 
Louise Fortmann från University of California (Berkeley) tillträdde som gästprofessor i 
början av året. Hon är finansierad under tre år via August T Larssons-fonden vid NJ-fa-
kulteten, SLU. Även Louises make, professor Emery Roe, ingår i finansieringen som ”tag 
along”. Under året anställdes vidare forskaren Patrik Oskarsson. Patrik har mobilitetsstöd 
från Formas. Inom ramen för institutionens satsning på forskning som utgår från ett land-
skapsperspektiv, och som delvis finansieras av SLU:s satsning på institutioner som hör till 
mer än en fakultet, anställdes Alexandre Dubois som postdoktor. Under året tillkom dess-
utom tre nya forskarstuderandetjänster vid avdelningen: Stefan Granlund (Cash Transfers 
and Long-term Sustainable Livelihoods in South Africa), Linus Karlsson (The Socio-Te-
nurial State) och Lisa Westholm (Gender, Forests and Climate Policy in Burkina Faso). 
Sammanlagt arbetade vid avdelningen 36 personer under året med forskning, varav 6 som 
forskarstuderande och 3 som assistenter i forskningsprojekt. Dessutom har det funnits 2 s.k. 
sandwichdoktorander vid avdelningen. Samtliga disputerade forskare och flera av forskar-
studerandena är också involverade i undervisning vid avdelningen. 

Under några år har det pågått ett arbete med att skapa rutiner som ska främja kvali-
teten i forskningen. Målet har varit att skapa en trygg och stödjande miljö för forskarna 
och att utveckla ämnets identitet genom gemensamma diskussioner kring forskningsansök-
ningar, artiklar, metodfrågor osv. Även detta år hade vi därför ett forskningsinternat för 
hela personalen för att diskutera forskningsfrågor och enskilda projekt. Vi drev under året 
löpande ett Högre Seminarium där vi diskuterade enskilda texter och metodfrågor. Högre 
Seminariet är tänkt att utgöra en kärna i arbetet med att utveckla forskningen och ämnets 
identitet. Som en ny rutin har avdelningen sedan hösten 2015 lunchseminarier (Tisdags-
klubben) vid vilka medarbetare kan presentera forskningsprojekt och även inbjudna gäster 
kan förekomma. Under 2015 fortsatte det tidigare påbörjade arbetet med att mer systema-
tiskt förbättra forskningsansökningarna, det skedde i första hand genom workshops och 
textläsning av ansökningar i organiserade former.
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Forskning vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Projekt Projektansvarig

Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in 
Environmental Management

Finansiär: Vetenskapsrådet

Seema Arora-Jonsson

Framtiden som forskningsfält

Finansiär: Vetenskapsrådet

Erik Westholm

Betalning för ekosystemtjänster - konsekvenser och alternativ 
Finansiär: Vetenskapsrådet

Lennart Salomonsson

Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavär-
dekedjor och konsekvenserna för intrafamiljär nutrition och 
hälsa. En studie av Tanzania

Finansiär: Formas och International Food Policy Research 
Institute (IFPRI)

Johanna Bergman-Lodin

Större pågående projekt

Projekt Beviljade medel

Kolkonflikter: Lokal delaktighet i beslut för förbättrad hållbar-
het och kolkonflikthantering i Indien och Moçambique  
(*mobilitetsstöd överflyttat från Göteborgs universitet)

Projektansvarig: Patrik Oskarsson

Finansiär:  Formas.

3,4 milj. SEK*

Grön omsorg på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv  
på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat

Projektansvarig: Kristina Pettersson

Finansiär: Forte

2,5 milj. SEK

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och  
hushållsstrategier

Projektansvarig: Erik Westholm

Finansiär: Formas.

3,0 milj. SEK

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

Projektansvarig: Seema Arora-Jonsson

Finansiär: Formas

3,0 milj. SEK

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

Projektansvarig: Andrea Nightingale

Finansiär: Vetenskapsrådet

4,4 milj. SEK

ENGAGE capacity building program Tanzania

Projektansvarig: Linley Chiwona Karltun

Finansiär: Sida

6,0 milj. SEK

Nya projekt



12  Institutionen för stad och land • Verksamhetsberättelse 2015

Forskning vid avdelningen för landskapsarkitektur

Forskning vid avdelningen för 
landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är en miljögestaltande disciplin med fokus på människan och hen-
nes 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. 

Verksamheten på avdelningen landskapsarkitektur har under 2015 fortsatt präglats av vår 
nya fakultetstillhörighet, LTV-fakulteten. Vår fakultet har delvis andra rutiner än NJ-fakul-
teten, bl a gäller det fördelningen av statsanslag, rutiner för forskarutbildning och rutiner 
för tillsättning av högre tjänster. Under våren 2015 formulerades avdelningens strategi på 
uppdrag av LTV-fakulteten. Strategin utgår från avdelningens fyra ämnesstöd från fakul-
teten; designteori, landskapsutformning, fysik planering och miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Under hösten 2015 tog fakultetsnämnden beslut om en strategisk satsning på ämnet 
miljökonsekvensbeskring (MKB) som bl a innebär att vi kommer att utlysa ett lektorat i mil-
jöbedömning/MKB. Vid samma möte beslöts att det lilla ämnesstödet i MKB tas bort och att 
MKB i framtiden ska tillhöra ämnet fysisk planering. Vid samma möte togs beslut om ett nytt 
litet ämnesstöd i ämnet landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning.

Två av avdelningens stora generella problem är återväxten och bristen på personer med 
docentkompetens, samt nyrekrytering av forskarstuderande. Under 2015 har vi utannonse-
rat fyra högre tjänster; en professur i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori, 
en professur med inriktning mot fysisk planering, ett lektorat i landskapsarkitektur med 
inriktning mot hållbar stadsutveckling och urban design samt ett biträdande lektorat i land-
skapsarkitektur med inriktning mot kulturmiljöplanering.

Vid avdelningen arbetade under året 23 personer med forskning, varav 9 som forskarstude-
rande. En av dessa var s k industridoktorand och två var SIDA-finansierade forskarstuderande 
som tillbringar delar av sin forskarutbildning vid avdelningen. De flesta disputerade forskare 
och flera av de forskarstuderande är också involverade i undervisning vid avdelningen.

Kerstin Nordin disputerade i november med avhandlingen Att sätta barn på kartan. Barn-
kartor i GIS – för information om barns utemiljö.

Tre Formasfinansierade projekt är i slutfasen: Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen, 
där kollegor vid institutionen för mark och miljö, institutionen för ekologi, Artdatabanken, 
Centrum för biologisk mångfald samt Jordbrukstekniska institutet ingår, det andra projektet 
är Funktionell täthet - En kritisk studie om förtätning som uthållighetsstrategi i vanliga svenska urbana 
lokalområden och det tredje projektet Införande av ett landskapsperspektiv i svensk rumslig planering 
– behov av en relationell ansats med Sylvia Dovlén som forskarassistent.

Sedan många år har vi arbetat med långsiktiga sidafinansierade kapacitetsbyggnadspro-
gram tillsammans med universitet i låginkomstländer. Under 2015 fick avdelningen medel 
från Sida för ett flerårigt kapacitetsbyggnadsprogram vid Ardhi University i Dar es Salaam. 
Fem forskarstuderande ingår under ett ”double degree agreement”, dessa platser är utan-
nonserade och de kommer att påbörja sin forskarutbildning under 2016. För närvarande har 
vi pågående doktorandprojekt i Uganda vid Makerere University, och i Bolivia vid Saint 
Simon University. Dessa projekt behandlar angelägna frågeställningar relaterade till snabb 
och informell stadstillväxt. Inom kapacitetsbyggnadsprogrammen har vi också varit engage-
rade i forskarutbildningskurser vid våra partneruniversitet.

Inom SLU:s framtidsforsknings-plattform FUSE – Future Urban Sustainable Environ-
ment arbetar Gunilla Lindholm som temaledare för temat Transformation urban sites och 
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Madeleine Granvik är temaledare för temat Systems landscape – from region to urban districts. 
FUSE har under året satsat på att engagera sig i nätverket Urban Europe Research Alliance 
(UERA – ett initiativ inom JPI Urban Europe) och finns nu med i styrgruppen som Sveriges 
enda representant. Arbetet inom UERA har lett till flera partnerskapsmöjligheter och initia-
tiv till ansökningar av EU-medel. 

Avdelningen har tillsammans med kollegor på institutionen för Landskapsarkitek-
tur, planering och förvaltning, i Alnarp genomfört den globala forskarutbildningskursen 
Green and Sustainable Cities vilken ges genom SLU Global Challenges University Alliance. 
I juni var avdelningen en av organisatörerna för konferensen History of the Future: 52 IFLA 
World Congress, i St. Petersburg. I november var avdelningen en av arrangörerna till kon-
ferensen Förtätning av staden 2015 – Så bygger vi framtidens stadsrum i Stockholm. Avdelningen, 
genom Forum för MKB och miljöbedömning, var även under november huvudarrangör 
av MKB-dagen som ordnades i samarbete med IVL och Naturvårdsverket. Årets tema var 
Ekosystemtjänster i MKB.

Forskning vid avdelningen för landskapsarkitektur

Projekt Projektansvarig

Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen

Finansiär: Formas

Maria Ignatieva

Funktionell täthet - En kritisk studie om förtätning som uthål-
lighetsstrategi i vanliga svenska urbana lokalområden

Finansiär: Formas

Per G Berg

SPEAK Sustainable Planning and Environmental Assment 
Knowledge  
(Berit Brokking Balfors, projektägare vid KTH) 
Finansiär: Naturvårdsverket

Antoienette Wärnbäck

Införande av ett landskapsperspektiv i svensk rumslig plane-
ring – behov av en relationell ansats

Finansiär: FORMAS

Sylvia Dovlén

Landskapet som gick upp i rök  
(Ingrid Sarlöv-Herlin, projektägare vid institutionen för land-
skapsarkitektur, planering och förvaltning) 
Finansiär: Formas

Andrew Butler

MedPart (steg 1) & Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 2) 
Finansiär: Vinnova

Susan Paget

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stads- 
utveckling (steg 1)

Finansiär: Vinnova

Daniel Bergquist

Större pågående projekt

Projekt Beviljade medel

Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (sam-
arbete med avdelningen för miljökommunikation)

Projektansvarig: Daniel Bergquist

Finansiär: Formas

3,0 milj. SEK *

(*beloppet som anges är totalbelopp för hela projektet)

Nya projekt
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Forskning vid avdelningen för miljökommunikation

Forskning vid avdelningen för 
miljökommunikation

Forskning inom ämnet miljökommunikation undersöker de kommunikativa aspekterna 
av miljöfrågor, i mötet mellan natur och kultur, med en förståelse av kommunikation som 
mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. En gemensam 
utgångspunkt inom forskningen är att betrakta kommunikation från såväl ett konstitue-
rande 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 mil-
jökonflikter, skapa utrymme för deliberativa processer, möjliggöra lärande för gemensamt 
handlande och förändring. Under 2015 har detta arbete fortsatt.

Vid avdelningen för miljökommunikation arbetade under året 21 personer med forsk-
ning, varav nio var forskarstuderande och två assistenter i forskningsprojekt. Samtliga 
disputerade forskare och flera av de forskarstuderande var också involverade i undervisning 
vid avdelningen. Vår adjunkt Sofie Joosse kom tillbaka för att arbeta med undervisning 
efter att ha disputerat vid Uppsala Universitet. Under året antogs en ny forskarstuderande, 
Martin Westin, för ett licentiandprojekt om deltagandeprocesser i stadsplanering. Cristián 
Alarcón Ferrari disputerade med avhandlingen Forests at the Limits. Forestry, Land Use and 
Climate Change from Political Ecology and Environmental Communication Perspectives– The Case 
of Chile & Sweden. Vi rekryterade också Camilo Calderon till en tjänst som postdoktor 
under rubriken Landskapet som demokratiskt rum. Denna tjänst är en del av en större rekry-
tering på institutionen och finansieras delvis av SLU för att strategiskt gynna institutioner 
som tillhör två fakulteter.

I augusti genomförde vi ett internat där vår forskning diskuterades på ett övergripande 
plan med alla medarbetare. Det blev också tillf älle att definiera och diskutera ämnet mil-
jökommunikation vid den forskarutbildningskurs på 7,5 hp som vi höll under hösten, den 
första som helt fokuserade på de mest centrala aspekterna av vårt ämne. 

På det internationella planet har vi själva bedrivit eller medverkat i forskning i/om Bolivia, 
Chile, Etiopien, Moçambique och Nicaragua. Vi har även under året tagit emot internatio-
nella gäster: Richard Bawden, Steffen Boehm och Shiv Ganesh. Det mesta av forskningen har 
ägt rum på olika platser i Sverige och till viss del i de övriga nordiska länderna. 

Kännetecknande för vår forskning är att den ofta sker nära kopplat till en plats eller 
olika aktörer som ofta engageras i projektet, genom att de intervjuas, att forskare närvarar 
vid möten som aktörerna deltar i eller mer aktionsforskningsinriktat genom att vi är med 
och anordnar t ex workshops där processen drivs framåt samtidigt som detta studeras av oss 
forskare. Under året utkom en bok där kritiska reflektioner kring aktionsforskning utifrån 
såväl teoretiska som praktiska perspektiv presenteras: Action Research for Democracy - New 
Ideas and Perspectives from Scandinavia med Hans Peter Hansen och Nadarajah Sriskandarajah 
som två av huvudredaktörerna. I linje med detta fick vi under 2015 även i uppdrag av NJ-fa-
kulteten att undersöka potentialen i att samla SLU:s vattenforskare och vilka synergieffekter 
det skulle kunna få. Arbetet med att leda detta fortsätter under 2016.

Ett av våra större fleråriga forskningsprojekt slutrapporterades under året: Naturre-
surshanteringens legitimitetskris: Att möjliggöra en mång fald av rationaliteter i dialogen för hållbar 
utveckling Naturresurshanteringens legitimitetskris. Detta projekt tog sin utgångspunkt bl a i de 
kurser i dialogkompetens för yrkesverksamma som vi höll under 2008-2011.

En majoritet av antalet forskningsprojekt inbegriper främst enstaka medarbetare från 
avdelningen, men under 2015 kan följande projekt nämnas där en grupp av forskare varit 
engagerade, se tabellen Större pågående projekt.
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Vi har under 2015 fortsatt vara representerade i IECA:s (International Environmental 
Communication Association) styrelse. I juni deltog en grupp forskare från avdelningen 
i IECA:s biennala konferens COCE i Boulder, USA. Samtidigt var en annan grupp och 
presenterade forskning på NESS (Nordic Environmental Social Science Conference) i 
Trondheim, Norge.

Under 2015 pågick rekryteringen för att återbesätta fakultetsprofessuren i miljökommu-
nikation inför att professor Nadarajah Sriskandarajah övergick till professor emeritus hösten 
2015. Parallellt med detta pågår också en process för att knyta till oss en gästprofessor.

Forskning vid avdelningen för miljökommunikation

Projekt Projektansvarig

Naturresurshanteringens legitimitetskris: Att möjliggöra en 
mångfald av rationaliteter i dialogen för hållbar utveckling  
Naturresurshanteringens legitimitetskris (Blindspot)

Finansiär: Formas

Hans-Peter Hansen

The role of communicative capacities in the development of 
dynamic and legitimate management of mountain resources in 
Sweden (Kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen)

Finansiär: Naturvårdsverket

Lotten Westberg

Confronting challenges to political legitimacy of the natural 
resource management regulatory regime in Sweden: The case of 
illegal hunting (Illegal jakt)

Finansiär: Formas

Hans Peter Hansen

Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och 
systemtänkande (PAKI). I samverkan med CNV.
Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Lars Hallgren

Constructivity and destructivity in NRM conflicts: An analytical 
framework and methodology for understanding the role of com-
munication and institutions in transforming conflicts. 

Finansiär: Formas

Kaisa Raitio

Större pågående projekt

Projekt Beviljade medel

Fisk i staden.  Att förklara uppkomsten av och uthållighet i lokalt 
baserade livsmedelssystem

Projektansvarig: Sofie Joosse

Finansiär: Formas.

3,5 milj. SEK

Systemlandskap -  en kritisk systemansats till urban hållbarhet 
(samarbete med avdelningen för landskapsarkitektur)

Projektansvarig: Daniel Bergquist (Sofie Joosse)

Finansiär: Formas.

3,0 milj. SEK *

* (beloppet som anges är totalbelopp för hela projektet)

Nya projekt
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Samverkan

Samverkan

Vid institutionen bedrivs ett stort samverkansarbete med det omgivande samhället. Vi ser 
samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett 
hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och kontinuerligt utveckla vår 
forskning och utbildning. Eftersom vår forskning och undervisning är så nära knuten till 
förändringsprocesser, utveckling, planering och gestaltning i samhället är kontaktytorna 
och möjligheterna till samverkan många. Vid institutionen finns också ett antal centra som 
har som huvuduppgift att arbeta med samverkan.

Under 2015 har ett flertal forskningsprojekt avslutats där samverkan med sam-
hällsaktörer varit en viktig del. Daniel Bergquist har i ett Vinnovaprojekt utvecklat ett 
systemanalytiskt planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling. Kerstin Nordin har i sitt 
doktorandprojekt som avslutades under 2015 utvecklat en metod som kan användas av pla-
nerare inom kommunal fysisk planering och parkförvaltning för att få kunskap om hur 
barn använder sin utemiljö. Avdelningen för agrarhistoria har i ett samarbete med läns-
styrelsen omkring kulturreservatet Linnés Hammarby tagit fram förslag till skötsel och 
hållit i en del av årets programpunkter, däribland guidningar och instruktioner i lieslåtter. 
Dessutom är en sommarkurs i agrarhistoria knuten till Hammarby, och all den praktiska 
undervisningen är förlagd dit. Vid institutionen pågår också ett antal doktorandprojekt i 
form av ”industridoktorander”, där forskningen sker i samverkan med Thyréns, Upplands-
museet, Riksarkivet och SWEDESD. Värt att nämnas är också att flera medarbetare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling arbetat med utvärderingen av landsbygdsprogram-
met, på uppdrag av Jordbruksverket. 

Utöver detta har personal från institutionen representerat SLU eller sig själva i olika 
utredningar, råd och kommittéer och svarat på remisser. Som exempel ingår Erik Westholm 
i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling (VRHU). Rådet utgörs av 12 fors-
kare från skilda universitet och discipliner och fungerar både som bollplank åt regeringen 
i hållbarhetsfrågor och som kontaktyta för regeringen gentemot forskarsamhället. Avdel-
ningen för landsbygdsutveckling finns också representerad i Kommittén för Land och Stad 
på KSLA. Yvonne Gunnarsdotter representerar SLU i RUSA (Regionförbudets i Uppsala 
plattform för forskningssamverkan med Uppsala Universitet och SLU). Lars Johansson sit-
ter i styrelsen för FSS (Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare). 

Institutionen har en lång tradition av nära samarbete med våra olika näringar i undervis-
ningen. Studenter får tidigt under sin utbildning komma ut och ställas inför konkreta fall där 
de genom att möta olika aktörer får lära sig hantera och reflektera kring hur olika frågor kan 
hanteras. Praktikinslag och arbetslivsanknutna projekt är en levande del av undervisningen. 
Föreläsare tas in externt bland yrkesverksamma personer och flera av våra medarbetare arbetar 
deltid utanför akademin. Avdelningen för landskapsarkitektur har en väl utvecklad samver-
kan med branschen. Studenterna träffar många yrkesverksamma som deltar i kurser som 
föreläsare, handledare och gästkritiker. Ett exempel är kursen Stadsutveckling, där studenter 
på avancerad nivå skapat förslag för utvecklingen av Ulleråkersområdet i Uppsala, med input 
från kommunala tjänstemän verksamma i projektet.  

Inom avdelningen för landsbygdsutveckling gjorde studenterna i kursen i natur-
resursförvaltning en genomgång av hur ekosystemansatsen tillämpas i olika typer av 
förvaltningsregimer i Sverige, ett samarbete med hela Sverige ska leva och WWF som 
resulterade i en heldagskonferens i Riksdagshuset kring lokal förvaltning. Inom ramen för 
kursen i Organisering, ledarskap och lärande arbetade man nära Region Gotland där studen-
terna genomförde framtidsverkstäder i 12 olika socknar på ön. I ett brett samarbete mellan 
alla agronominriktningar ansvarar avdelningen för miljökommunikation för en kurs om 
kommunikation och projektledning. Här genomfördes många projekt som beställts av 
företag, myndigheter och ideella organisationer. Sedan ett antal år har avdelningen för mil-
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Samverkan

jökommunikation samverkan med Tämnaren Vatten och tar dit studenter för att delta och 
studera processen och skriva uppsatser i relation till vattenförvaltningen där. Under 2015 
utökades arbetet med vattenförvaltning ytterligare i avdelningens kurser.

Medarbetare har också engagerat sig i samhällsdebatten genom att synas i dagspress 
och TV. Ett exempel är Klara Fischer och Flora Hajdus debattinlägg i SvD brännpunkt 
den 6 november apropå Kalla faktas program om Kachungs skogsplantage i Uganda. Ett 
annat är Hans Peter Hansen som intervjuats i dansk TV 26 december om sin forskning om 
illegal jakt: ”Krybskyttere tager livet af ulve”.  Ett sista exempel är hur Camilla Erikssons 
forskning om Sveriges självförsörjningsgrad och framtiden för svenskt lantbruk uppmärk-
sammats i ATL 4 december: Sveriges självförsörjningsgrad är 0 samt inslaget i Vetenskapens 
värld i SVT den 11 maj: 9 av 10 jordbruk borta på 25 år.

Centrum för naturvägledning CNV
Centrum för naturvägledning (CNV) har under året varit aktiva i arbetet med utveckling 
av naturvägledning som profession. Både i Sverige och utomlands, i forskning och praktik 
samt i samverkan mellan natur- och kulturmiljövård.  CNV:s samarbete med Riksantikva-
rieämbetet fördjupades genom uppdraget att genomföra och testa interpretationsplanering 
för ett antal platser i Bergslagen inom ramen för ämbetets regeringsuppdrag om kulturarv i 
gruvmiljöer. Projektet som pågår hösten 2015 till hösten 2016 ska bland annat resultera i en 
metodhandledning för interpretationsplanering.  

Den nordiska samverkansgruppen för naturvägledning besökte Ultuna i början av året, 
arbetet resulterade i medel från Nordiska ministerrådet för att förbereda en nordisk läro-
boksproduktion inom naturvägledning. CNV har deltagit i Interpret Europes arbete med 
utveckling av interpretation i Europa genom deltagande i en strategisk nulägesanalys av 
professionens betydelse och möjligheter. 

I EU-projektet Inherit har en kompetensprofil enligt EU:s utbildningskvalitetssystem 
(EQF) utarbetats och gemensamma pilotkurser har genomförts. CNV:s föreståndare Eva 
Sandberg var inbjuden som keynote-talare vid den europeiska organisationen Interpret 
Europes konferens i Krakow i juni och talade om betydelsen av att ta sig an känsliga och 
kontroversiella ämnen i naturvägledning under rubriken Who ś afraid of the wolf ? 

Även på hemmaplan har ett seminarium om känsliga ämnen genomförts, så också om 
konsten att skriva om natur, kommunikation om ekosystemtjänster och en workshop på 
tema Dialog för landskap – kommunikation och delaktighet.  En handledning på samma 
tema togs fram.  En rapport om utveckling av utbildning inom naturvägledning och utom-
huspedagogik baserad på en enkät har producerats som underlag för Naturvårdsverkets 
uppföljning av friluftsmålen. Åtta naturum har besökts och försöksprojektet med meto-
den tankelistning som utvärderings- och reflektionsmetod har slutförts tillsammans med 
landets naturum. En utvärdering med samma metod har också genomförts i Hamra natio-
nalpark inom ramen för utveckling av Varumärket Sveriges nationalparker.   

CNV har deltagit i planering av och genomförande av Tankesmedjan för friluftsliv samt 
med samordning av och träffar för organisationerna inom nätverket Naturens år.  Den utbild-
ningsnorm för naturguider som CNV faciliterat framtagande av lanserades vid Tankesmedjan. 
CNV har också bidragit till förberedelser för Naturvårdsverkets kommunikationssatsning om 
skyddad natur. CNV har representerat SLU i det strategiska arbetet i Landsbygdsnätverkets 
nationella naturturismgrupp och har i ett särskilt projekt arbetat med former för att stötta 
naturturismföretagare i Dalarna med utveckling av naturvägledning. Tre nummer av Natur-
vägledaren på tema hälsa, internationella nyheter och kommunikation om ekosystemtjänster 
har publicerats. Aktiviteten i och anslutningen till de sociala medier CNV ansvarar för har ökat.

Sida’s helpdesk för miljö och klimatförändringar
Sida’s Helpdesk för miljö och klimatförändringar assisterar Sida i att integrera miljöperspek-
tiv i svenskt biståndssamarbete. Helpdesken, som finns vid institutionen och vid Göteborgs 
universitet, ger råd och strategisk vägledning om miljöintegrering på policy-, program- och 
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projektnivå. Den stöder också capacity building, utveckling av verktyg och metoder för 
miljöintegrering och dialog i miljöfrågor. I december ingicks ett nytt avtal med Sida om 
ytterligare 4 års samarbete.

Forum för mkb och miljöbedömningar
Forum för MKB och miljöbedömningar drivs från institutionen under avdelningen för 
landskapsarkitektur och är en samlingsplats för alla som är intresserade av frågor som rör 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöbedömningar, för forskare, handläggare och 
lärare på institutionen, och för verksamhetsutövare såsom konsulter, tjänstemän och besluts-
fattare. Under november genomfördes konferensen MKB-dagen på Ultuna och årets tema 
var Ekosystemtjänster i MKB. I årets konferens deltog ca 120 delegater och var spridda över 
Forumets alla olika intressenter.

Institutionens samverkansgrupp
För att ytterligare stärka det samverkansarbete som sker vid institutionen bildades SOL:s sam-
verkansgrupp under 2014, och det arbetet har fortsatt under 2015. Samverkansgruppens arbete 
har två syften; Att skapa ökad medvetenhet och inspiration i det egna samverkansarbetet samt 
att skapa struktur (överblickbarhet och rutiner) och incitamentsstrukturer kring samverkan.
I gruppen finns representanter för respektive avdelning och olika personalkategorier.  Grup-
pen har koppling till SOL:s ledningsgrupp, prefektgrupp och samverkansnämnden som finns 
vid NJ-fakulteten. På så sätt har samverkansfrågan lyfts till institutionsnivå.
Under 2015 anordnade samverkansgruppen fyra frukostar för medarbetarna: 

2 juni: ”Att leda samverkan. Vart kan samverkan leda?” Presentation av Anna Grönberg från 
Uppsala universitet Innovation. 

24 september: Kartläggningsworkshop kring hur institutionens medarbetare samverkar med 
det omgivande samhället. 

22 oktober: Perspektiv på samverkan från Maria Kylin, lektor och ställföreträdande prefekt 
vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU. Denna frukost 
gästades också av våra kollegor från Alnarp.

26 november: ”Hur tänker SLU kring samverkan?” Presentation och diskussion med Sara 
Brännström, SLU:s samverkanskoordinator.

Septemberfrukosten förlängdes till en interaktiv workshop i syfte att kartlägga hur vi arbe-
tar med samverkan. Med detta som startskott genomfördes under senhösten en kartläggning 
i form av intervjuer och en enkät till alla medarbetare kring vilka kontakter man har 
externt och hur man uppfattar att institutionen skulle kunna stärka sin samverkan med det 
omgivande samhället ytterligare. Ur kartläggningen framkom att de aktörer som medar-
betare vid institutionen framför 
allt samverkar med är: arkitekt-
kontor, muséer och turistnäring, 
ideella föreningar som verkar på 
lokal nivå, intresseorganisationer 
och riksförbund, stiftelser, tjäns-
temannanätverk, kommuner, 
nationella myndigheter, inter-
nationella organisationer och 
nätverk och utöver det universi-

tet och högskolor.

hanna bergeå, forskare, avdelningschef vid 
avdelningen för miljökommunikation och 
sammankallande i sol:s samverkansgrupp. fo
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Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?
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Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia, Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : 
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Meurling, Gunilla, Utveckling i samarbete: lantbrukarsamarbete inom biogasproduktion 
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Bensköld, Emma, Gestaltning av ett stadsnära vattenrum: en fallstudie i Kalmar. 
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plants (HES) in Turkey. 

Norrman, Linda, Opportunities for increased conflict management : a cross-case study at 
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