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Inledning av prefekten

Det är en spännande tid på institutionen. Under 2016 disputerade 11 personer samt en lade 
fram sin licentiatavhandling.

Institutionen genomgår för närvarande ett generationsskifte på flera högre tjänster. Vi 
har sammanlagt sju professurer med ämnesstöd knutna till ämnen vid institutionen: tre 
i landskapsarkitektur, två i landsbygdsutveckling, en i agrarhistoria och en i miljökom-
munikation. Av dessa är en i landskapsarkitektur tillsatt under 2016. Ytterligare två, en i 
landskapsarkitektur och en i agrarhistoria, är beslutade under 2016 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 anled-
ning att tro att vi kommer att växa ännu mer. NJ-fakultetens satsning på att delfinansiera 
doktorander och postdoktorer har gett oss möjlighet att anställa fyra postdoktorer och en 
doktorand. Institutionens administrativa avdelning är ett viktigt stöd till verksamheterna 
och har under året förstärkts med en person. 

Jämfört med många andra institutioner har vi relativt mycket undervisning. På utbild-
ningssidan fyller vi program och kurser och våra studenter har lätt att få arbete. 

Vid institutionen har vi en samverkansgrupp och två enheter som arbetar med samver-
kan på uppdrag av Naturvårdsverket respektive Sida: Centrum för Naturvägledning och 
Sidas helpdesk för miljö- och klimatförändringar. 

Under våren 2016 genomförde SLU en medarbetarenkät som för vår del visade på ett 
stort förtroende för institutionens ledning men också visade att många medarbetare är 
stressade och inte känner att de har tid/möjlighet till återhämtning. 

Institutionen har under året delvis fått en ny ledning. Tack Cecilia Waldenström som 
avgick som prefekt den 30 juni. Välkommen Flora Hajdu som stf prefekt och välkommen 
Bruno Santesson som avdelningschef på avdelningen landskapsarkitektur och välkommen 
Stina Powell som avdelningschef på miljökommunikation.

lars johansson
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Grundutbildning

Under 2016 utbildade institutionen 431 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: agronom 
landsbygdsutveckling, landskapsarkitektprogrammet, masterprogrammet Environmental 
Communication and Management och masterprogrammet Rural Development and Natu-
ral Resource Management samt medverkar även i andra program. Kursvärderingarna visar 
att våra kurser har höga omdömen (och några låga där vi arbetar aktivt med förbättrings-
åtgärder). Våren 2016 fick 16 av 29 kurser i kursvärderingen Evald ett omdöme högre än 
4,0 på påståendet ”Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott”. Vi hade god 
rekrytering till våra program och kurser, även om söktrycket till Agronom - landsbygds-
utveckling var något lägre jämfört med tidigare år. Vi försöker stärka marknadsföringen 
av programmet Agronom - landsbygdsutveckling samt de kurser vi har på avancerad nivå i 
landskapsarkitektur. Vi har utvecklat ett förslag på ett nytt masterprogram inom landskaps-
arkitektur som ska locka fler internationella studenter inom ämnet att komma till Uppsala. 
Då kan vi också utjämna den idag ojämna kvoten mellan inresande och utresande land-
skapsarkitektstudenter. Förslaget väntar nu på ”sin tur”. 

Uppsala kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. Upp-
satsen ska behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö. 
Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för 
delaktighet och demokratisk förankring. Under 2016 fick fyra studenter från institutionen 
stipendiet; Tove Ortman, När man talar om korna – diskursiva positioneringar av svenska lantraskor 
för produktion och bevarande, Jonathan Nyman, Resonans – ett gestaltningsförslag för en park med 
infiltrationsdamm i Gavlehov och Rebecka Olsson och Linn Svahn, Gröna stråk i Rotebro – en 
socioekologisk stadsutveckling.  Handledare var Camilla Eriksson, Sofia Eskilsdotter samt Lena 
Steffner. Rebecka Olsson och Linn Svahn tilldelades dessutom Föreningen Sveriges Stads-
trädgårdsmästares examensarbetspris 2016, för sitt arbete.

Ytterligare två studenter, Kristján Erlandsson och Petter Lindström, vann 3:e pris i Quarry 
Life Award - studenttävlingen som utlyses vartannat år av Heidelberg Cement. Priset kom 
i form av ett stipendium (15 000 kr) från Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- 
och metallproducenter i Sverige. Stipendiet fick de för examensarbetet med titeln Biodiversity 
Framed- A biological design strategy with synergy-values Post-industrial biotopes re-imagined, a design 
proposal for Löten quarry, Sweden. Handledare var Sofia Eskilsdotter. 

Några av våra studenter fick under året olika utmärkelser och priser för sina examensar-
beten. Imagine Open Skåne 2030 var en idétävling med syfte att bredda samhällsutvecklingen 
och bjuda in fler att sätta agendan för framtiden. Efter etablerade aktörer knep fyra av våra 
landskapsarkitektstudenter tredje och f järde pris. Oscar Mellegård och Henrik Lizell vann 
3:e pris, med sitt förslag Jordbruksteatern och Anna Nyström och Lisa Rönnols tog hem ett 
delat 4:e pris med förslaget Människan och havet. Tävlingsbidragen har legat till grund för 
examensarbeten handledda av Hildegun Nilsson Varhelyi.

Två av våra lärare, Anna Lundvall och Marina Queiroz, fick tillsammans med student-
gruppen SamHör, LTV-fakultetens lika-villkorspris 2016. Motiveringen löd att de ”med 
stort engagemang och målmedvetet arbete initierat och genomfört workshop om jämställd-
het, mångfald, makt och normkritik i samarbete med Kvinnors Bygg forum.”

Studenter och lärare vid institutionen deltar i många internationella utbyten och i några 
kurser har vi exkursioner till annat land. Under 2016 hade vi fyra studenter som fick svenska 
institutets stipendium för att studera på masterprogrammet Environmental Communication 
and Management och åtta studenter som fick svenska institutets stipendium för att studera på 
masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management. Flera av våra 
studenter väljer att göra Minor Field Study (MFS) som en del i deras examensarbete med 

Grundutbildning
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handledare från några av de universitet vi har utbyte med. Exempel på studenter som fått MFS 
för att utföra fältstudier i Uganda som en del av masteruppsatserna inom landsbygdsutveck-
ling är Lovisa Neikter och Tove Ellingsen. Uppsatserna var en del av Flora Hajdu och Klara 
Fischers forskningsprojekt Conservation for carbon or communities? Swedish carbon purchases through 
forest plantations in Uganda. 

Alla programstudierektorer och institutionsstudierektor sammanträdde tre gånger i insti-
tutionens lärarkollegium. Mötena handlade framförallt om utbyte av erfarenheter från de 
olika fakulteterna och programnämnderna, uppföljning av kursvärderingar och planering av 
den gemensamma institutionsdagen. Den 13 april arrangerade lärarkollegiet en gemensam 
utbildningsdag för alla på institutionen, med kortare föredrag på förmiddagen och workshop 
på eftermiddagen. Det här året fick vi ta del av Ulla Myhrs erfarenheter av och tankar om 
att arbeta systematiskt med grupphandledning och examination i ett litet lärarlag. SLU:s 
pedagogiska lagpris tilldelades Ulla Myhr och lärarlaget för kandidatexjobbskursen i land-
skapsarkitektur 2015. I motiveringen till priset kunde man läsa att ”Forskningsanknytningen i 
kandidatexjobbskursen är tydlig genom att studenterna arbetar i en forskningsliknande situa-
tion där de tränas i vetenskapligt arbets- och synsätt. Studenterna 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 förutsättningar för lärande eftersom det sker 
genom interaktion och samarbete mellan studenter och lärare.”

Den 4–27 november 2016 arrangerades ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala för femte 
gången. Under evenemanget belystes ett flertal platser i centrala Uppsala. Stråket mellan St. 
Olofsbron och Haglunds bro gestaltades av 51 studenter i årskurs 2 på landskapsarkitekt-
programmet vid SLU.

Kursen de läste är inriktad på att undersöka och förstå hur det går till att samarbeta 
kring ett fritt gestaltningsuppdrag och att förstå konsekvenserna av de estetiska val de 
gör. Syftet är också att förstärka studenternas medvetande och självförtroende som ska-
pande landskapsarkitekter. Samarbetet 2016 initierades från Uppsala kommun/Destination 
Uppsala. För att lösa uppdraget tvingades studenterna att sätta sig in i såväl praktiska och 
tekniska lösningar som avancerade gestaltningsproblem.

Resultatet blev åtta fristående objekt som på olika sätt förhöll sig till ett tema, Rymden, 
som de gemensamt hade beslutat att arbeta utifrån. Kursstart var den 18/10, invigning av 
ljusfestivalen den 4/11 och därefter följde rapportskrivning och reflektion.

helen arvidsson
studierektor grundutbildning

Grundutbildning

Kandidatnivå Landsbygdsutveckling 25

Landskapsarkitektur 40

Masternivå Landsbygdsutveckling 17

Landskapsarkitektur 40

Miljökommunikation (miljövetenskap) 24

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

På institutionen ges forskarutbildning i ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, land-
skapsarkitektur och miljökommunikation. Under 2016 fortsatte arbetet med att förbättra 
doktorandernas psyko-sociala hälsa och arbetsmiljö. Vi höll dessutom en handledarworkshop 
med fokus på utvecklandet av vår handledning på institutionen, ett arbete som kommer att 
fortsätta under kommande år. Vi arbetade även mer ingående med att förbättra våra rutiner 
för slutfasen av avhandlingsskrivandet, en intensiv period ofta är kopplad till mycket stress. 
Den administrativa uppföljningen av doktorandernas uppdatering av individuella studiepla-
nerna (ISP) genomfördes i vanlig ordning, liksom de årliga utvärderingar som genomförs 
gemensamt av doktorander och huvudhandledare. 

Institutionen inledde två SIDA-finansierade samarbeten för kapacitetsutveckling med 
universitet i Tanzania. I det första samarbetet ska institutionen och Ardhi University i Dar 
es Salam gemensamt handleda sex tanzaniska doktorander i en s.k. ’double degree’-över-
enskommelse, där doktoranderna kommer att få en doktorsexamen från både SLU och 
Ardhi University. Det andra forskarutbildningssamarbetet är ett handledarsamarbete som 
kallas ENGAGE, där avdelning för landsbygdsutveckling koordinerar och deltar i samarbe-
tet som berör tre doktorander antagna vid University of Dar es Salam. 

Institutionens forskarutbildningsnämnd, SOLFUN, höll tre möten som framför allt 
handlade om arbetet för förbättring av doktorandernas psyko-sociala arbetsmiljö, för-
tydligandet av doktorandrutiner, samt doktorandernas initiativ till en konferens för 
institutionens doktorander där nio doktorander deltog. 

Under året medverkade följande ordinarie representanter i SOLFUN: Kristina 
Marquardt (studierektor för forskarutbildningen vid institutionen), Elinor Carlbrand 
(utbildningskoordinator), Carin Martiin (ämnesrep. för agrarhistoria), Helena Nordström 
Källström (miljökommunikation), Ulla Myhr och Zeinab Tag-Eldeen (landskapsarkitek-
tur), Flora Hajdu och Emil Sandström (landsbygdsutveckling). Doktorandrepresentanter 
var Patrik Cras, Linda Engström, Karin Hallgren och Na Xiu. 

Under 2016 hölls åtta startseminarier och ett 50% seminarium. Hela 11 doktorander dis-
puterade och en licentiatavhandling presenterades. Tio nya doktorander påbörjade sin 
forskarutbildning under året.

kristina marquardt  
studierektor forskarutbildning

Forskarutbildning

Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Landskapsarkitektur Miljökommunikation

 • Karl Bruno  • Jovita Amurwon  • Roger Elg  • Tadesse Amera

 • Per Frölund  • Stanslaus Butungo  • Eiman Elwidaa  • Elvira Caselunghe

 • Karin Hallgren  • Patrik Cras  • Mlula Happiness  • Erica von Essen

 • Mats Höglund  • Linda Engström  • Viveka Hoff  • Nícia Givá

 • Kristofer Jupiter  • Stefan Granlund  • Mari Kågström  • Per Haglind

 • Olov Karsvall  • Linus Karlsson  • Paola Ledo Espinoza  • Jenny Höckert

 • Gustav Olsson  • Dil Bahadur Khatri  • Kani Ava Lind  • Christina Lundström

 • Katarina Landström  • Lazaro Mngumi  • Stina Powell

 • Joseph Nagoli  • Said Nuhu  • Martin Westin

 • Martin Paju  • Edison Sanga

 • Andrea Petitt  • Maglan Charles Sangenoi

 • Arvid Stiernström  • Na Xiu

 • Lisa Westholm  • Fengping Yang

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 omfattar de fyra 
forskarutbildningsämnena vid institutionen för stad och land; agrarhistoria, landsbygdsut-
veckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Under 2016 var 42 forskarstuderande 
inskrivna vid institutionen, med varierande aktivitetsgrad. Alla är automatiskt medlemmar i 
forskarskolan. 

Under 2016 organiserade forskarskolan sex kurser och en workshop med sammanlagt 
70 deltagare, både från den egna institutionen och externt. Dessutom organiserades en 
workshop för institutionens forskarutbildningshandledare med 21 deltagare. Utvärdering-
arna visar att deltagarna var mycket nöjda med samtliga kurser. 

Forskarskolans styrgrupp bestod under 2016 av tio personer, med en ämnesföreträdare 
och en forskarstuderande från institutionens forskarutbildningsämnen. Dessutom var 
landskapsplanering i Alnarp och SLU:s planeringsenhet representerade. Institutionens stu-
dierektor för forskarutbildning är även adjungerad till styrgruppen. Forskarskolan övergick 
under våren från två till en studierektor som sköter administration, ekonomi och kom-
munikation. Styrgruppen bestod 2016 av: professor Rolf Johansson (landskapsarkitektur, 
Ultuna), från november ersatt av professor Thomas Oles, professor Nadarajah Sriskandara-
jah (miljökommunikation), vakant position sedan november, professor Andrea Nightingale 
(landsbygdsutveckling), universitetslektor Carin Martiin (agrarhistoria), professor Mattias 
Qviström (landskapsarkitektur, Alnarp), avdelningsdirektör Lotta Hansson (planeringsen-
heten, universitetsadministrationen), forskarstuderande Dil Khatri (landsbygdsutveckling), 
Fengping Yang (landskapsarkitektur), Erica von Essen (miljökommunikation), från novem-
ber ersatt av Martin Westin, och Karl Bruno (agrarhistoria), från oktober ersatt av Kristofer 
Jupiter. Fyra styrgruppsmöten, alla protokollförda, hölls och uppgifterna bestod av att 
granska och godkänna kursplaner, att hålla sig informerad om den ekonomiska situationen, 
att utarbeta beslutsrutiner samt att planera långsiktigt för att upprätthålla en bra kvalitet och 
attrahera både interna och externa forskarstuderande. 

Studierektorer för forskarskolan var under året universitetslektor Yvonne Gunnars-
dotter (landsbygdsutveckling) och under årets första månader även universitetslektor Ulla 
Myhr (landskapsarkitektur).

yvonne gunnarsdotter  
studierektor forskarskolan

Forskarutbildning

 • Theory of Science and Ethics, 3 hp  
(Rolf Johansson, Sida, Ardhi University i Tanzania, 28 jan-2 feb, 20 deltagare)

 • Modern Research methods, 7,5 hp  
(Kjell Hansen, Örjan Bartholdson, 4-29 april, 7 deltagare)

 • Case study methodology, 4,5 hp  
(Camilo Calderon, 2-20 maj + 10 juni, 10 deltagare)

 • Analytical Reading and Writing, 6 hp  
(Adam Pain, augusti 2016-maj 2017, 6 deltagare)

 • Environmental Governance, 10 hp  
(Andrea Nightingale, 5 sep-28 okt, 11 deltagare)

 • Interdisciplinary research in practice, 5/7,5 hp  
(Stina Powell, Future agriculture SLU, 1 okt-9 dec/30 jan, 12 deltagare)

 • Workshop on EndNote, - hp  
(Linda Engström PhD Student, 8 dec, 4 deltagare)

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

Forskning vid avdelningen för 
agrarhistoria

Under 2016 var 12 personer verksamma vid avdelningen, varav Janken Myrdal som 
professor och ämnesansvarig men professor emeritus från årets slut. Avdelningschef var uni-
versitetslektor Carin Martiin. Under hösten erbjöds professuren till docent Patrick Svensson, 
institutionen för ekonomisk historia, Lunds Universitet, med tillträde 1 maj 2017. Biträdande 
lektor Jesper Larsson var från den 1 augusti gästforskare vid Ostrom Workshop, Indiana Uni-
versity, Bloomington, USA. Eva-Lotta Päiviö och Johanna Wiberg har arbetat som forskare. 
Forskningsassistent Karin Hallgren har arbetat med sin avhandling och viss undervisning. Per 
Lundin, Chalmers, har varit projektanställd inom 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 som handledare och Åsa Ahrland har varit knuten 
till avdelningen under delar av året med ett trädgårdshistoriskt projekt i samarbete med Kung-
liga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA. Under hösten 2016 vistades doktorand Bruno 
Esperante Paramos från Santiago de Compostela (HISTAGRA group) vid avdelningen. 
Övriga doktorander har varit: Karl Bruno, Kristofer Jupiter, Mats Höglund, Per Frölund och 
Gustav Olsson. 

Avdelningen har under året haft sammanlagt sju doktorander varav tre tog sin examen 
under 2016. Den 3 juni försvarade Karl Bruno avhandlingen Exporting agrarian expertise: 
development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009. 
Karl Bruno belönades med Young Scholar’s Award of World association for the History of 
Veterinary Medicine. Karin Hallgren försvarade avhandlingen En kåhltäppa eij att räkna: 
köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem den 14 oktober och Olof Karsvall försvarade den 
3 november avhandlingen Utjordar och ödegårdar: en studie i retrogressiv metod.

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 2016 har sträckt sig 
från medeltid till 1900-tal med teman som:

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

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

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

 • Trädgårdshistoria med inriktning på allmogens trädgårdar samt ett trädgårdshistoriskt översikts- 
verk (Karin Hallgren & Åsa Ahrland)

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

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

I serien Uppsala högre seminarium i agrarhistoria har vi haft sex seminarier, varav ett slut-
seminarium med opponent. Förutom Jesper Larssons forskningsvistelse i USA har professor 
Janken Myrdal vistats vid Göteborgs universitet, Svenska institutet i Paris och Cambridge 
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Forskning vid avdelningen för agrarhistoria

University. Carin Martiin var i mars vid University of Santiago de Compostela (HISTAGRA 
group).

Under 2016 medverkade Karl Bruno vid Development Research Conference 2016 i Stockholm, 
vid 42nd Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine i Wien och vid 
ett seminarium på Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Karin Hallgren medverkade vid 
Måltidsakademiens seminarium i Uppsala och vid Gartnerhistoriska konferensen i Helsing-
borg. Kristofer Jupiter, Anders Wästfelt och Olof Karsvall medverkade vid Permanent European 
Conference for the Study of the Rural Landscape, PECSRL i Innsbruck och Olof Karsvall presen-
terade även ett paper vid Cambridge University. Janken Myrdal höll en högtidsföresläsning 
på Gustav Adolfsakademien. Eva-Lotta Päiviö medverkade vid ett symposium i Jokkmokk 
och vid den internationella workshop som Jesper Larsson anordnade vid avdelningen för 
agrarhistoria i juni. Jesper Larsson medverkade också vid European Regional Conference i Bern. 

carin martiin  
chef vid avdelningen för agrarhistoria

Projekt
Ansvarig vid  
institutionen

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

Finansiär: Vetenskapsrådet

Johanna Widenberg

Ett effektivt jordbrukssystem – tegskiften i Sverige

Finansiär: Jan Wallanders stiftelse, SHB

Anders Wästfelt

Kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps-  
och bebyggelsehistoria

Finansiär: Vitterhetsakademien och rektor

Jesper Larsson

SLU, i sektorns och vetenskapens tjänst

Finansiär: SLU:s fakulteter och rektor

Janken Myrdal

Svensk trädgårdshistoria, bokverk

Finansiär: C F Lundströms stiftelse

Åsa Ahrland & Janken Myrdal

Pågående projekt
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Forskning vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Forskning vid avdelningen för 
landsbygdsutveckling

Ämnet landsbygdsutveckling spänner över flera samhällsvetenskapliga discipliner och beaktar 
också naturvetenskapliga perspektiv. Dagens situation med väntade klimatförändringar och 
en global befolkningsökning som väntas öka efterfrågan på naturresurser ger en ny angelä-
genhet åt landsbygdens förhållanden och nya behov av kunskap om landsbygdssamhällen och 
deras möjligheter. Viktiga forskningsfält vid avdelningen är landsbygdspolitikens effekter, 
markens och naturresursernas användning, sociala, politiska och ekonomiska relationer, sam-
spelet 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, särskilt 
utvecklingsländer. Under 2016 bedrevs förutom studier av nordisk landsbygd också forsk-
ning rörande bland annat Botswana, Brasilien, Lesotho, Malawi, Nepal, Peru, Sydafrika, 
Tanzania och Uganda.

Under året anställdes två forskare på tillsvidaretjänster (Opira Otto och Klara Fischer) 
och fyra forskningsassistenter (Arvid Stiernström, Karolina Wallin-Fernqvist, Lovisa Neik-
ter och Patrick Wennström).  Dessutom rekryterades en postdoktor0 (Noemi Gonda) och 
en biträdande lektor (Harry Fischer). Under året tillkom två nya doktorander (Stanslaus 
Butungo och Katarina Landström). Sammanlagt arbetade vid avdelningen 36 personer 
under året med forskning, varav nio som forskarstuderande och fyra som assistenter i forsk-
ningsprojekt. Dessutom har det tillkommit tre s.k. sandwichdoktorander från University of 
Dar es Salaam (Merezia Wilson, Mesia Ilomo och Mohamed Semkunde) vid avdelningen. 
Vi har även haft gästforskare vid avdelningen. Samtliga disputerade forskare och flera av de 
forskarstuderande 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 forskningsan-
sökningar, artiklar, metodfrågor osv. Även detta år hade vi därför ett forskningsinternat 
för hela personalen för att diskutera forskningsfrågor och enskilda projekt. Denna gång 
kompletterad med en studieresa till Östhammars kommun. 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 (Tisdagsklubben) 
vid vilka medarbetare kan presentera forskningsprojekt och även inbjudna gäster kan 
förekomma. Under 2016 fortsatte det tidigare påbörjade arbetet med att mer systematiskt 
förbättra forskningsansökningarna, det skedde i första hand genom workshops och text-
läsning av ansökningar i organiserade former.

eva stephansson  
chef vid avdelningen för landsbygdsutveckling

.
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Projekt
Ansvarig vid  
institutionen

Betalning för ekosystemtjänster - konsekvenser och alternativ

Finansiär: Vetenskapsrådet

Kristina Marquardt

Conflict, Violence and Environmental Change: Investigating 
resource governance and legitamacy in transitional societies

Finansiär: Vetenskapsrådet

Andrea Nightingale

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushålls-
strategier

Finansiär: Formas

Erik Westholm

En kvalitativ genusanalys av effekterna av introduktionen av 
vitamin A-berikad kassava i Nigeria

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

Johanna Bergman-Lodin

Entreprenörskap, genus och ekonomisk tillväxt: utmaningar för 
genusteori

Finansiär: Vetenskapsrådet

Katarina Pettersson

Framtiden som forskningsfält

Finansiär: Vetenskapsrådet

Erik Westholm

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

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

Johanna Bergman-Lodin

Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in 
Environmental Management

Finansiär: Vetenskapsrådet

Seema Arora-Jonsson

Kan en basinkomst skapa långsiktigt hållbar försörjning på lands-
bygden i fattiga länder: lärdomar från barnbidragets effecter på 
landsbygdsbefolkningens försörjning i Sydafrika

Finansiär: Formas

Flora Hajdu

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

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Camilla Eriksson

Landsbygd i omvandling

Finansiär: Formas

Seema Arora-Jonsson

Social cash transfers, generational relations and youth poverty 
trajectories in rural Lesotho and Malawi

Finansiär: DFID/ESRC (Department for International Develop-
ment och Economic and Social Research Council, Storbritannien)

Flora Hajdu

Storskaliga jordbruksinvesteringar i Afrika – effekter på  
människors tillgång till mark och matsäkerhet

Finansiär: Formas och Vetenskapsrådet

Flora Hajdu

Svenska klimatinitiativ i Uganda: går det att minska koldioxid- 
utsläpp och gynna lokal utveckling samtidigt?

Finansiär: Vetenskapsrådet

Flora Hajdu

Pågående projekt
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Projekt
Ansvarig vid 
institutionen

Access to Land Resources Vulnerability and HIV/AIDS – 
SIDA Bilateral Capacity Building Programme (Tanzania)

Finansiär: Sida

Linley Chiwona-Karltun

Bending the Curve – Africa’s Unfolding Agrifood System  
and Diet Transformation

SIANI - SLU Global - Uppsala Health Summit (UHS) Global

Finansiär:  SIANI, SLU Global

Linley Chiwona-Karltun

ENGAGE Engendering Agribusiness Entrepreneurship – 
SIDA Bilateral Capacity Building Programme (Tanzania) 
(samarbete med Institutionen för ekonomi, SLU)

Finansiär: Sida

Linley Chiwona-Karltun

”Grön omsorg” på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på 
entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat  
(samarbete med Linné universitetet)

Finansiär:  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte)

Katarina Pettersson

Insects for Food and Health in South-eastern Africa –  
enhancing nutrition and rural livelihoods   
(Botswana, DR Congo, Malawi, Zimbabwe) AgroFose (SLU)

Finansiär: Sida, SLU Global

Linley Chiwona-Karltun

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?  
(samarbete med Jönköpings universitet, Linnéuniversitetet,  
Linköpings och Stockholms universitet)

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Katarina Pettersson

Nycklar till en levande landsbygd – olika former av  
entreprenörskap i samspel med omgivningen  
(samarbete med Institutionen för ekonomi, SLU)

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Thomas Norrby &  
Katarina Pettersson

Nya projekt
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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. Avdelningens forskare arbetar dels med 
landskapsarkitekturens vetenskapliga förankring (substantive theory) men också med dess 
tillämningar och metoder (procedural theory).

Verksamheten på avdelningen landskapsarkitektur präglas fortfarande till viss del av vår 
sedan 2014 nya fakultetstillhörighet, LTV-fakulteten. Vår fakultet har delvis andra rutiner 
än NJ-fakulteten, bl a vad gäller fördelningen av statsanslag, rutiner för forskarutbildning 
och rutiner för tillsättning av högre tjänster. Under 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) och under 2016 utlystes ett lektorat i miljöbedömning/
MKB. Ämnesstödet till MKB togs bort under 2016 och MKB tillhör numera ämnet fysisk 
planering. Samtidigt har ett nytt litet ämnesstöd i ämnet landskapsarkitektur med inrikt-
ning mot förvaltning inrättats.

Under 2016 tillsatte vi två högre tjänster; en professur i landskapsarkitektur med inrikt-
ning mot designteori samt ett biträdande lektorat i landskapsarkitektur med inriktning mot 
kulturmiljöplanering. I november 2016 höll Madeleine Granvik sin docentföreläsning.

Vid avdelningen arbetade under året 23 personer med forskning, varav sju som fors-
karstuderande. 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. Mari Kågström disputerade i januari med avhandlingen Strengthening the 
practitioner focus in environmental assessment.

Sedan många år har vi arbetat med långsiktiga SIDA-finansierade kapacitetsbyggnads-
program tillsammans med universitet i låginkomstländer. Under 2015 fick avdelningen (Rolf 
Johansson och Zeinab Tag-Eldeen) medel från Sida för ett flerårigt kapacitetsbyggnadspro-
gram vid Ardhi University i Dar es Salaam, Tanzania. Fem forskarstuderande ingår under ett 
”double degree agreement”, och registrerades som forskarstuderande 2016. För närvarande 
har vi genom Rolf Johansson 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 engagerade i forskarutbildningskurser vid våra partneruniversitet.

Avdelningen (Gunilla Lindholm) avslutade avslutade under året ERASMUS+ Strategic 
Partnership Meeting Place: Music Theatre Landscape (koordinator Stockholms Konstnärliga 
Högskolor) tillsammans med SKH samt Winchester University och ESMAE (Escola Supe-
rior de Música e Artes do Espetáculo) i Porto.

Två Formasfinansierade projekt avslutades under 2016; Gräsmattan som ekologiskt och kul-
turellt fenomen, med projektledare Maria Ignatieva, där kollegor vid institutionen för mark 
och miljö, institutionen för ekologi, Artdatabanken, Centrum för biologisk mångfald samt 
Jordbrukstekniska institutet ingått, och Införande av ett landskapsperspektiv i svensk rumslig 
planering – behov av en relationell ansats med Sylvia Dovlén som forskarassistent.

Forskning vid avdelningen för landskapsarkitektur
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Två FOMA-projekt (fortlöpande miljöanalys) som pågått vid avdelningen under året 
är Barnkartor 2016 inom programområdet Bebyggd Miljö med Kerstin Nordin och Functional 
Density – Implementation med Per G Berg, Madeleine Granvik och Fredrik Eriksson. 

Maria Ignatieva tilldelades medel från Klimatfonden vid SLU för att arbeta med att 
ersätta traditionella gräsmattor med klimatsmarta och mångfaldsrika grönytor i projektet 
Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna 
Campus.

En ny framtidsplattform, SLU framtidens städer, startar under 2017 och bygger vidare på 
framtidsplattformen FUSE som avslutades 31/12 2016. Avdelningen representerades här av 
Madeleine Granvik, Gunilla Lindholm, Daniel Bergquist och Per G Berg. FUSE har varit 
engagerade i nätverket UERA (Urban Europe Research Alliance) som är ett initiativ inom 
JPI ( Joint Programming Initiatives) Urban Europe. Madeleine Granvik från avdelningen 
finns nu med i styrgruppen som Sveriges enda representant. Arbetet inom UERA har lett 
till flera partnerskapsmöjligheter och initiativ till ansökningar av EU-medel. FUSE plane-
rade och genomförde också en internationell konferens (ca 200 deltagare från både akademi 
och praktik) under 2016: Beyond Ism – the landscape of landscape urbanism med Gunilla Lind-
holm som projektledare.

Maria Ignatieva och Per G Berg organiserade tillsammans med St. Petersburg Admi-
nistration och St. Petersburg State Forest Technical University konferensen International 
Conference ICON-LA Open urban space and landscape architecture: searching for new solutions, i St. 
Petersburg i juni (120 deltagare från 13 länder). Per G Berg var även med och arrangerade 
och ledde den f järde nationella förtätningskonferensen Förtätning av staden, i Stockholm i 
december.

Gunilla Lindholm initierade och medverkade i dels en tvådagars workshop, Planning 
in becoming – Becoming in planning, för doktorander och yngre forskare, tillsammans med 
Kungliga tekniska högskolan, KTH, i juni och dels en forskarutbildningskurs (tillsammans 
med LAPF (institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och University 
of British Colombia) Ecotone Thinking.

Rolf Johansson var kursansvarig för och/eller medverkade i forskarutbildningskurserna: 
Philosophy of Science (Ultuna), Ethics and Philosophy of Science (Umeå), Ethics and Philosophy 
of Science (Alnarp), Case Study Methodology (Ultuna) och Theory of Science and Ethics (Dar es 
Salaam). 

Professor emeritus Clas Florgård utsågs till och verkade som universitetets representant 
i CG Adelswärds forskningsstiftelse

Ett specialnummer i Nordisk Arkitekturforskning med temat Governance and green urban 
areas (28:3) publicerades där chefredaktör var Madeleine Granvik.

Per G Berg erhöll i januari Kungliga Skogs-och Lantbruksakademiens belöning för 
föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. Tuula Eriksson tilldelades i 
september Lifetime achievements award från ECLAS (European Council of Landscape 
Architecture Schools).

bruno santesson  
chef vid avdelningen för landskapsarkitektur



Verksamhetsberättelse 2016 • Institutionen för stad och land  15

Forskning vid avdelningen för landskapsarkitektur

Projekt
Ansvarig vid  
institutionen

Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 2)

Finansiär: Vinnova

Susan Paget

Funktionell täthet – En kritisk studie om förtätning som  
uthållighetsstrategi i vanliga svenska urbana områden

Finansiär: Formas

Per G Berg

Landskapet som gick upp i rök – Branden i Västmanland

(Ingrid Sarlöv-Herlin, projektägare vid LAPF, Alnarp)

Finansiär: Formas

Andew Butler

SPEAK Sustainable Planning and Environmental Assessment 
Knowledge

(Berit Brokking Balfors, projektägare vid KTH)

Finansiär: Naturvårdsverket

Antoienette Wärnbäck

Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet 
(samarbete med avdelningen för miljökommunikation)

Finansiär: Formas

Daniel Bergquist

Pågående projekt

Projekt
Ansvarig vid  
institutionen

DECODE - Community Design for Conflicting Desires

Finansiär: Vinnova

Mari Kågström

Den lokala cirkulära livsmedelskedjan – drivkraft för hållbar  
samhällsutveckling

Finansiär: Vinnova

Madeleine Granvik

Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 3)

Finansiär: Vinnova

Susan Paget

Miljömålens relevans i svenska MKB- och tillståndsprocesser

Finansiär: Naturvårdsverket

Antoienette Wärnbäck

Vertikal förtätning – En utmaning för funktionellt täta städer

Finansiär: Formas

Per G Berg

Nya projekt
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Forskning vid avdelningen för 
miljökommunikation

2016 var disputationernas år på institutionen och så också på avdelningen för miljökom-
munikation. Fyra avhandlingar försvarades; Stina Powell i mars, Gender Equality and 
Meritocracy. Contradicting discourses in the Academy, Erica von Essen i september, In the gap 
between legality and legitimacy: illegal hunting in Sweden as a crime of dissent, Tadesse Amera 
Sahilu i oktober, Stewardship towards responsible management of pesticides: the case of Ethiopian 
agriculture och slutligen försvarade Nícia Giviá sin avhandling Parks with People? Action Rese-
arch in Bridging Conservation and Livelihoods in Limpopo National Park, Mozambique i november. 
Utöver dessa fyra doktorsavhandlingar presenterades också i oktober en licentiatavhandling 
av Christina Lundström, Cognition and Decision-Making in Adoption of Agricultural Decision 
Support Systems. De här fem akademiska arbetena ger en bild av bredden inom ämnet mil-
jökommunikation både teoretiskt, metodologiskt och geografiskt. De sträcker sig från 
studier av kunskapsorganisationer för att belysa frågor om jämställd kunskapsutveckling 
ur och illegal jakt i Sverige som civil olydnad, till studier av förutsättningar för minskad 
bekämpningsmedelsanvändning i jordbruket i Etiopien. Nícia’s avhandling är en gedigen 
aktionsforskningsstudie av konsekvenser av nationalparksetableringar på de människor som 
lever inom parkens område och licenciatprojektet återknyter till avdelningens ursprung i 
lantbruksrådgivning och undersöker lantbrukares beslutsfattande i samband med introduk-
tion av ny teknik. 

Miljökommunikation undersöker de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, utifrån 
en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande. En gemensam 
utgångspunkt inom forskningen är att betrakta kommunikation från såväl ett konstituerande 
som ett instrumentellt perspektiv. Kommunikation är därmed det som bygger upp naturre-
sursförvaltningens roll, normer, institutionella ramar, organisationer och tillvägagångssätt. 
Samtidigt är kommunikation ett instrument för att hantera miljökonflikter, skapa utrymme 
för deliberativa processer och möjliggöra lärande för gemensamt handlande och förändring. 

Vid avdelningen för miljökommunikation arbetade under året totalt 25 personer. Två 
gästprofessorer rekryterades till avdelningen i början av året som en välkommen förstärk-
ning för gruppens forskningsstrategiska utveckling: Steffen Boehm och Shiv Ganesh. 
Boehm är professor inom Organisation and Sustainability vid University of Exeter, UK. 
Professor Ganesh är Head of School of Communication, Journalism and Marketing vid 
Massey University, Nya Zealand. Miljökommunikation står inför processen att nyrekry-
tera professor. Professor Nadarajah Sriskandarajah pensionerades sent 2015 och blev under 
2016 professor emeritus och ämnesansvarig. Boehm och Ganesh har under 2016 bidragit 
med bland annat stöd i forskningsansökningar och publicering av vetenskapliga artiklar, 
till avdelningens framåtriktade verksamhet och var centrala vid strategidagarna vid Noors 
slott i oktober. Forskaren Hans Peter Hansen (del av gruppen sedan 2008) avtackades i 
december då han återvände till Danmark och Aarhus universitet. Två nya postdok-projekt 
startade under hösten 2016. Som en del av NJ-fakultetens satsning på postdoktorer rekryte-
rades Erica von Essen, Moderna utmaningar för den nordiska jaktetiken. Postdoktor Sofie Joosse 
finansieras av Formas i projektet Fisk i staden. Forskningen sker i samarbete med Rutgers 
University och under hösten bedrev Sofie Joosse f ältarbete i USA. 

På det internationella planet har vi själva bedrivit eller medverkat i forskning i Bolivia, 
Chile, Etiopien, Moçambique, USA och Nicaragua. De internationella gäster som besökt 
enheten har under året främst besökt oss som opponenter och medlemmar i betygsnämnder 
vid disputationer. 
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År 2013 anordnade avdelningen den tolfte internationella IECA-konferensen Internatio-
nal Conference on Communication and Environment, COCE och under 2016 utkom en bok som 
ett resultat av den konferensen: Environmental Communication and Community: Constructive 
and destructive dynamics of social transformation (Routledge). Flera av avdelningens medarbe-
tare medverkar som redaktörer och författare. Avdelningen har även varit drivande i ett 
bokprojekt med fokus på aktionsforskning: Commons, Sustainability, Democratization: Action 
research and the Basic Renewal of Society (Routledge). 

Tre av våra större forskningsprojekt slutrapporterades under året. Planering av kulturarv-
sinterpretation har finansierats av Riksantikvarieämbetet och genomförts i samarbete med 
Centrum för naturvägledning. Forskningsprojektet Kommunikativ kapacitet avslutades och 
resultaten presenterades till exempel i en pod-sändning där olika aktörer i f jällförvalt-
ningen samt Lars Hallgren deltog. I slutet av året beviljades en ansökan om att fortsätta 
denna forskning med fokus på den kommunikativa kapaciteten i dialogprocesser kring 
omstridd förvaltning av naturresurser. Forskningsprojektet Utmaningar för den politiska 
legitimiteten inom svensk naturresurförvaltning - fallet den illegala jakten har resulterat i många 
vetenskapliga publikationer, mediauppmärksamhet och uppdrag att facilitera i frågor med 
koppling till illegal jakt. Projektet avslutades med ett symposium 30 november–1 december 
med 45 praktiker och internationella forskare. 

Vi har under 2016 fortsatt vara representerade i IECA:s (International Environmental 
Communication Association) styrelse. Kaisa Raito är medlem i Naturvårdverkets miljö-
forskningsråd.

Enhetens forskare deltog i ett antal konferenser under året. Elin Ångman deltog och 
presenterade på konferensen IAPS i Lund och Alnarp, juni-juli. Kaisa Raito var keynote på 
Integrated governance of natural resources i Ilomantsi, Finland, i juni. Camilo Calderon deltog i 
Nordic Ruralities på Island i maj och Landscape Values: Place and Praxis, på Irland i juni. Christina 
Lundström presenterade på IFSA-symposiet i Newport, Shropshire, UK i juli och på The 13th 
International Conference on Precision Agriculture (ICPA), Missouri, USA, 31 juli-31augusti. Stina 
Powell höll en presentation på konferensen Undisciplined Environments i Stockholm i mars och 
Erica von Essen presenterade på symposiet Animals Wild and Tame på Turku University Fin-
land i maj. Lars Hallgren och Lotten Westberg presenterade forskning på Naturvårdsverkets 
forskningskonferens Storslagen fjällmiljö. 

I samband med disputationerna uppmärksammades avdelningens forskning i medierna. 
Bland annat i ETC-tidningen (intervju med Powell), i P4 (intervjuer med von Essen), i 
tidningen Curie (intervju med Powell), i Uppsala nya tidning (debattinlägg Essen), Svensk 
jakt (Essen) och i SLU:s personaltidning Resurs (Powell). Två av enhetens forskare (Calde-
ron och Westin) var medförfattare till en debattartikel i Dagens Samhälle: Medborgardialog 
kräver kvalificerad styrning. 

Inom masterprogrammet i miljökommunikation antogs 22 studenter hösten 2016 och 
under hösten har kurserna Introduction to environmental communication och Field course in col-
laboration and learning in natural resource management getts för förstaårsstudenterna medan 
andraårsstudenterna bland annat har introducerats i masteruppsatsarbetet. Många studenter 
går även kurser som ges i programmet utan att vara programstudenter. 

I juni avslutade andraårsstudenterna sin utbildning och totalt examinerades 16 master-
uppsatser under året. 

Två av våra forskare var också kursansvariga för doktorandkurser under året. Camilo 
Calderon ansvarade för kursen Case Study Methodology (4,5 hp) och Stina Powell för 
doktorandkursen Interdisciplinary Research in Practice (7,5 hp) som hölls inom ramen för forsk-
ningsplattformen Framtidens lantbruk.

stina powell  
chef vid avdelningen för miljökommunikation

.
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Forskning vid avdelningen för miljökommunikation

Projekt
Ansvarig vid 
institutionen

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

Finansiär: Formas

Sofie Joosse

Moderna utmaningar för den nordiska jaktetiken

Finansiär: Fakultetsfinansierad postdok (2016-2018)

Erica von Essen

Systemlandskap - en kritisk systemansats till urban hållbarhet

(samarbete med avdelningen för landskapsarkitektur) 

Finansiär: Formas

Sofie Joosse 
(Daniel Bergquist)

Nya projekt

Projekt
Ansvarig vid 
institutionen

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

Finansiär: Formas

Hans Peter Hansen

Constructivity and destructivity in NRM conflicts: An analytical  
framework and methodology for understanding the role of  
communication and institutions in transforming conflict

Finansiär: Formas

Kaisa Raitio

Mining in Sapmi

Finansiär: Formas

Kaisa Raitio

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

Naturresurshanteringens legitimitetskris (Blindspot)

Finansiär: Formas

Hans Peter Hansen

Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och  
systemtänkande. (samarbete med CNV)

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Lars Hallgren

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

Pågående projekt



Verksamhetsberättelse 2016 • Institutionen för stad och land  19

Samverkan

Samverkan

Vid institutionen bedrivs ett omfattande 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. 

Avdelningen för agrarhistoria samverkade under året med Nordiska museets herrgårds-
anläggning Julita i Södermanland och med kulturreservatet Linnés Hammarby utanför 
Uppsala, bland annat genom undervisning där. Avdelningen har också genom forskning 
och forskarutbildning samverkat med Riksarkivet, Carolinabibilioteket och Upplandsmu-
seet. Vidare har avdelningen samverkat med Vitterhetsakademien och Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien KSLA, där flera av avdelningens medarbetare är aktiva.

Avdelningen för landsbygdsutveckling har under året samarbetat med aktörer på alla 
nivåer, från lokala aktörer över kommuner till länsstyrelser, olika verk, departement och 
regering, men även haft olika samarbeten gentemot European Network for Rural Deve-
lopment, ENRD, i Bryssel. 

Under 2016 deltog forskaren Helena Nordström Källström, vid avdelningen för mil-
jökommunikation, i ett Vinnova-finansierat mobilitetsprojekt som kallas AkUt, där SLU 
tillsammans med 11 andra universitet och högskolor startat en ny typ av samverkan med 
ett antal strategiska samarbetspartners inom respektive område. SLU valde Boverket, 
Hushållningssällskapens förbund och Livsmedelsföretagen. Helena Nordström Källström 
tillbringade en dag i veckan under årets första sex månader på olika hushållningssällskap i 
hela Sverige där syftet var att bygga nätverk. Utbytet följdes och utvärderades av en fors-
kargrupp på KTH. Inom ramen för projektet har Helena också gjort ett antal intervjuer 
omkring samverkan och kopplingen mellan hushållningssällskapens verksamhet och aka-
demin som under 2017 kommer att resultera i vetenskaplig publikation.

Samarbetet med institutionen för ekonomi har utvecklats med såväl gemensamma 
forskningsprojekt som en nära samverkan i utbildningen, båda med nära koppling till 
samarbetsprojekt med lokala utvecklingsgrupper och kommuner, under 2016 främst i 
Nynäshamn, Östhammar och Uppsala.

I maj genomförde avdelningen ett bilateralt ”Ruralab” tillsammans med Finlands och 
Sveriges landsbygdsnätverk och ministerier på Åland. Eftersom det var mycket uppskattat 
planeras ett nytt Ruralab 2018 och då utökat med Estland. I maj var avdelningen för lands-
bygdsutveckling en av de drivande parterna vid Landsbygdsriksdagen i Visby och på Gotland.

På initiativ av en grupp turistföretagare i Tiveden initierades ett långsiktigt samar-
betsprojekt med Sveaskog och Laxå kommun kring hyggesfritt och besöksvänlig skog. Här 
medverkar även forskare från SLU i Skinnskatteberg.

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 
vid KSLA. Yvonne Gunnarsdotter representerar SLU i RUSA (Regionförbundets i Upp-
sala plattform för forskningssamverkan med Uppsala Universitet och SLU). Lars Johansson 
sitter i styrelsen för FSS (Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare). Eva Sandberg i sty-
relsen för NAMSA (Naturhistoriska museers samarbetsorganisation).
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Institutionen har en lång tradition av nära samarbete med våra olika näringar i under-
visningen. 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. 

Kursen Projektledning och kommunikation för agronomer ges vid institutionen sedan 2013 
och är ett obligatoriskt inslag för alla inriktningar inom agronomprogrammet, oftast under 
årskurs 4. Ett dominerande moment på kursen är ett projektarbete, med projektidéer från 
olika organisationer och företag inom agronombranschen, som studenterna gör i inrikt-
ningsblandade grupper. Under varje hösttermin genomförs mellan 23 och 25 sådana projekt 
och det innebär en viktig kontaktyta med branschen både för studenterna, men också för 
kursledningen och de SLU-handledare som deltar. Med start 2016 har en ny hemsida börjat 
ta form för att bättre sprida resultaten från projektarbetena och för att inspirera till nya idéer 
inför nästa år. Kursledningen består av Helena Nordström Källström och Hanna Bergeå. 
Ellen Stolpe Nordin var amanuens under 2016.

Centrum för naturvägledning CNV
Centrum för naturvägledning (CNV) har under året varit aktiva i arbetet med utveckling 
av naturvägledning som kunskapsfält och profession. Både i Sverige och utomlands, i forsk-
ning och praktik samt i samverkan mellan natur- och kulturmiljövård.  CNV:s samarbete 
med Riksantikvarieämbetet genom uppdraget att genomföra och testa interpretationspla-
nering för ett antal platser i Bergslagen slutfördes under året. Arbetet var del av ämbetets 
regeringsuppdrag om kulturarv i gruvmiljöer. En metodhandledning för interpretations-
planering utifrån erfarenheterna i projektet producerades.  

Den nordiska samverkansgruppen för naturvägledning genomförde en workshop 
vid Köpenhamns universitet, sökte och beviljades medel från Nordiska ministerrådet för 
produktion av en nordisk lärobok i naturvägledning (från 2017). CNV har deltagit i orga-
nisationen Interpret Europes arbete med utveckling av interpretation i Europa genom 
deltagande i en arbetsgrupp som stärker naturarvsperspektivet i organisationens arbete. 
CNV har också deltagit i utvecklingen av organisationens kursverksamhet. 

EU-projektet Inherit avslutades, en kompetensprofil enligt EU:s utbildningskvalitets-
system (EQF), manualer samt instruktions- och idéskrifter om interpretation togs fram som 
resultat av projektet. CNV höll också i en nationell kurs om att ”utveckla guidning med 
interpretation” inom ramen för projektet samt i en workshop vid projektets slutkonferens 
i Belgien. CNV:s föreståndare Eva Sandberg var inbjuden till en nationell nationalparks-
konferens i Italien för att tala om centrets arbete som kompetensnod mellan myndigheten 
och universitetet.

Centret arrangerade en gemensam studieresa mellan Svenska och Norska naturum och 
besökscenter.  En rapport på tema ny teknik för naturupplevelser togs fram på uppdrag av 
Naturvårdsverket.  CNV deltog och samordnade Sveriges insatser i form av en enkät och 
deltagande i en workshop i det nordiska projektet ORIGIN på tema Friluftsliv, naturväg-
ledning och integration. Centret gav också ut ett nummer av naturvägledaren på samma 
tema och genomförde en särskild enkät om naturvägledning och integration tillsammans 
med Sveriges naturum vilken redovisades vid naturums årliga träff.  

CNV har deltagit i planering av och genomförande av den nationella konferensen 
Tankesmedja för friluftsliv, vid möte med länsstyrelserna nya nätverk av friluftssamord-
nare samt med samordning av och träffar för organisationerna inom nätverket Naturens år.  
CNV bidrog och deltog också vid Naturvårdsverkets stora konferens Mötesplats skyddad 
natur med flera workshops bland annat på tema dialog och ny digital teknik för naturväg-
ledning samt med en utställning. CNV har också deltagit i arbetet med Naturvårdsverkets 
kommunikationssatsning om skyddad natur och en särskild tävling med läromedel för sko-
lor som lanseras tidigt 2017. CNV har representerat SLU i Landsbygdsnätverkets nationella 
naturturismgrupp. 
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Institutionens samverkansgrupp
För att ytterligare stärka det samverkansarbete som sker vid institutionen finns institutionens 
samverkansgrupp. 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.  
Gruppen har koppling till institutionens ledningsgrupp, prefektgrupp och samverkansnämn-
den som finns vid NJ-fakulteten. På så sätt har samverkansfrågan lyfts till institutionsnivå.

Under 2016 anordnade samverkansgruppen fyra frukostar för medarbetarna:
3 mars: Presentation av kartläggningen av samverkan på institutionen som genomför-

des från hösten 2015. Daniel Bergquist presenterade det nya projektet om samverkan kring 
hållbar stadsutveckling.

14 april: Tema vatten: Hans Peter Hansen berättade om Water forum. Staffan Lund 
från Grants Office och Hans-Olof Stålgren från Jordbruksverket berättade om Östersjöpro-
grammet.

19 maj: Helena Nordström Källström berättade om Vinnovas AKUT-bidrag
1 december: Exempel på samverkan i undervisningen på institutionen. Presentation av 

kartläggningen av institutionens samverkan i undervisningen.
Dessutom bjöds Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan, in för att presentera universi-

tetets strategiska samverkansarbete vid institutionens onsdagsinfo den 16 november. 
Terminen avslutades med ett öppet möte och samverkansglögg den 20 december. 
Den allmänna kartläggning av samverkan genom enkäten hösten 2015 följdes hösten 

2016 upp med en särskild kartläggning av hur institutionen samverkar med omvärlden inom 
utbildningen. Samtliga kursansvariga kontaktades och även om bilden vi får inte är komplett 
speglar den både bredd, kreativitet och intensitet i den samverkan som bedrivs inom utbild-
ningen. 

Samverkan sker till stor del genom studiebesök, gästföreläsningar, handledning samt 
medverkan vid kritik och examination. Men den sker också mer integrerat genom att stu-
denter jobbar med praktikfall eller projektarbeten som utvecklats tillsammans med externa 
parter och genom att studenter får arbeta med exempelvis en plats, leda en process, inter-
vjua människor eller medverka i organisationers evenemang. 

Parter som nämns är knappt 100 och framför allt myndigheter (Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, Tillväxtverket, Länsstyrelser), kommuner (främst Uppsala), företag och 
enskilda företagare (främst inom landskapsarkitektur och landsbygdsutveckling), muséer, 
men också intresseorganisationer där några av de återkommande exemplen är Hushåll-
ningssällskapet, LRF, regionförbund över hela landet samt Leaderområden.

Hanna Bergeå som ansvarat för att samordna samverkansarbetet vid institutionen blev 
2016 utsedd till vicedekan för samverkan vid NJ-fakulteten.

eva sandberg  
föreståndare vid centrum för naturvägledning  

ledningsgruppsrepresentant i samverkansgruppen

Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar
Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar assisterar Sida i att integrera miljöperspek-
tiv i svenskt biståndssamarbete. Helpdesken är ett samarbete mellan SLU och Göteborgs 
universitet och ger råd och strategisk vägledning om miljöintegrering på policy-, program- 
och projektnivå. Den stöder också kapacitetsutveckling, utveckling av verktyg och metoder 
för miljöintegrering samt dialog i miljöfrågor. Sida har avsatt 12 miljoner per år för denna 
verksamhet. Det nya myndighetssamarbetet mellan Sida och SLU/GU omfattar perioden 
2016-2019, denna gång med SLU som avtalstecknare. Läs gärna mer om helpdeskens arbete 
på www.sidaenvironmenthelpdesk.se.

eva stephansson  
verksamhetsansvarig vid sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar



▲ ANDREA PETITT WOMEN’S CATTLE OWNERSHIP 
IN BOTSWANA: REBRANDING GENDER RELATIONS? 
DOKTORSAVHANDLING I LANDSBYGDSUTVECKLING.

◄ MARTIN PAJU HÄLSINGEGÅRDEN I OMVAND-
LING: EN STUDIE AV VÄRLDSARVSPROCESSEN I 
HÄLSINGLAND, DOKTORSAVHANDLING I LANDS-
BYGDSUTVECKLING.

▲ OLOV KARSVALL UTJORDAR OCH ÖDEGÅRDAR: EN STUDIE I RETROGRESSIV METOD, DOKTORSAVHANDLING 

I AGRARHISTORIA.

▼ CHRISTINA LUNDSTRÖM COGNITION AND DECISION-MAKING IN ADOPTION OF AGRICULTURAL DECISION 

SUPPORT SYSTEMS: THE CASE OF PRECISION AGRICULTURE, LICENTIATAVHANDLING I MILJÖKOMMUNIKATION.

▲ KARIN HALLGREN EN KÅHLTÄPPA EIJ AT RÄKNA: 
KÖKSVÄXTODLINGEN I 1700-TALETS JORDBRUKS-
SYSTEM , DOKTORSAVHANDLING I AGRARHISTORIA.

▲ JOSEPH NAGOLI (TILL HÖGER) A LAKE WITHOUT WATER: LIVELIHOOD COPING STRATEGIES 
DURING THE LAKE CHILWA WATER RECESSIONS IN MALAWI, DOKTORSAVHANDLING I LANDS-
BYGDSUTVECKLING. ÖVERLÄMNAR HÄR EXEMPLAR TILL SLU-BIBLIOTEKET I ULTUNA.

▲ TADESSE AMERA SAHILU (TREDJE FRÅN VÄNSTER)  STEWARDSHIP TOWARDS RESPONSIBLE MANAGEMENT OF 
PESTICIDES: THE CASE OF ETHIOPIAN AGRICULTURE,   DOKTORSAVHANDLING I MILJÖKOMMUNIKATION. HÄR MED 
HANDLEDARE OCH LEDAMÖTER I BETYGSNÄMNDEN.

▲ KARL BRUNO EXPORTING AGRARIAN EXPERTISE: 
DEVELOPMENT AID AT THE SWEDISH UNIVERSITY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES AND ITS PREDECESSORS, 
1950–2009, DOKTORSAVHANDLING I AGRARHISTORIA.

▲ MARI KÅGSTRÖM  STRENGTHENING THE PRACTITIONER 
FOCUS IN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, DOKTORSAVHAND-
LING I LANDSKAPSPLANERING.

▲ STINA POWELL GENDER EQUALITY AND MERITOCRACY: CONTRADICTORY DISCOURSES IN THE 

ACADEMY, DOKTORSAVHANDLING I MILJÖKOMMUNIKATION.

▼ NÍCIA GIVÁ PARKS WITH PEOPLE?: ACTION RESEARCH IN BRIDGING CONSERVATION AND 

LIVELIHOODS IN LIMPOPO NATIONAL PARK, MOZAMBIQUE, DOKTORSAVHANDLING I MILJÖ- 

KOMMUNIKATION.

▲ ERICA VON ESSEN IN THE GAP BETWEEN LEGALITY AND 
LEGITIMACY: ILLEGAL HUNTING IN SWEDEN AS A CRIME OF 
DISSENT, DOKTORSAVHANDLING I MILJÖKOMMUNIKATION.
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15 dec Land.se, Ny forskning: Så många räcker den svenska maten till, Camilla Eriksson.

14 dec Landets Fria, Svenska gårdar beroende av importerad diesel, Camilla Eriksson.

14 dec Fria Tidningen, Svenska gårdar beroende av importerad diesel, Camilla Eriksson.

14 dec ATL Lantbrukets Affärstidning, Lantbrukets krisförmåga uppmärksammas stort, 
Camilla Eriksson.

13 dec Norrköpings Tidningar, Naivitet och låtsaspengar, Camilla Eriksson.

12 dec SVT Nyheter, Så länge räcker maten om det blir krig, Camilla Eriksson.

12 dec P4 Blekinge - Sveriges Radio, Lantbruket slås ut vid långvarig kris, Camilla Eriksson.

12 dec Ekot - Sveriges Radio, Svenskt jordbruk skulle slås ut av långvarig kris, Camilla Eriksson.

12 dec Ekonomi - Sveriges Radio, Svenskt jordbruk skulle slås ut av långvarig kris, Camilla 
Eriksson.

08 dec Lantbruk och Skogsland, Pesten slog hårt mot svenska lantbruket, Olof Karsvall.

08 dec Svensk Jakt, Varg forskare: Att förstå är inte att ursäkta, Erica von Essen.

07 dec Vetenskap & Miljö - Sveriges Radio, Digerdöden spåras i ödelagda marker, Olov Karsvall.

07 dec Forskning.se, Spår av digerdöden på 1600-talets lantmäterikartor, Olov Karsvall.

06 dec Svensk Jakt, WWF: ”Vi fick ingen inbjudan”, Hans Peter Hansen & Erica von Essen.

21 nov Extrakt, Lantbrukare inte redo för nationell krissituation, Camilla Eriksson.

18 nov Upsala Nya Tidning, Flaggan måste hissas högre, Akademiförvaltningen, Erik Westholm.

18 nov Uppgång, Flaggan måste hissas högre, Akademiförvaltningen, Erik Westholm.

18 nov Lärarnas Nyheter, Skogens aktörer satsar miljoner på skolan, Märta Berg.

08 nov Jordbruksaktuellt, Kris skulle slå hårt mot Sveriges lantbruk, Camilla Eriksson.

07 nov Lantbruk och Skogsland, Forskare: Planera för en krigssituation är helt nytt, Camilla 
Eriksson.

04 nov Öst - SVT Nyheter, Jordbruket sårbart vid kris, Camilla Eriksson.

02 nov Jönköping - SVT Nyheter, Forskning: Jordbruk sårbart vid kris, Camilla Eriksson.

28 okt Lärarnas Nyheter, Fokus på grönare gårdar, Petter Åkerblom.

16 okt Upsala Nya Tidning, Höströjning återskapar Linnés beteshage, Karin Hallgren.

16 okt Uppgång, Höströjning återskapar Linnés beteshage, Karin Hallgren.

15 okt Upsala Nya Tidning, Konstfull tunnel får Stadsmiljöpriset, Lars Johansson.

13 okt Forskning.se, Odlingstrick från 1700-talets köksträdgårdar, Karin Hallgren.

10 0kt DN, Sverige måste kraftsamla för att stoppa barnfetman, Linley Chiwona Karltun.

30 sep Norran, Ny chans till utmärkelse för Stadsparken, Thorbjörn Andersson.

18 sep Dala-Demokraten, Allt snabbare tågtrafik i Mälarregionen - allt långsammare på Dala-
banan, Erik Westholm.

16 sep Sameradion & SVT Sápmi - Sveriges Radio, Forskare: Den illegala rovdjursjakten kan 
ses som en form av civil olydnad, Erica von Essen.

14 sep Lärarnas Nyheter, Nya råd för bättre gårdar, Petter Åkerblom.

13 sep Skånska Dagbladet, Fokus på vikten av gröna skolgårdar, Petter Åkerblom.

02 sep Ölandsbladet, Kohandeln löste jordbrukskrisen, Carin Martiin.

30 aug Sametinget, Förvalta naturresurser på lokal nivå, Hans Peter Hansen, Thomas Norrby 
& Emil Sandström.

28 aug Upsala Nya Tidning, Rosendal ska bli grön föregångare, Daniel Bergquist.

24 aug Dala-Demokraten, Konferens om storregioner: Vi kan inte stå kvar på perrongen när tåget 
går, Erik Westholm.



Verksamhetsberättelse 2016 • Institutionen för stad och land  25

Stad och land i medierna

07 aug Hallands Nyheter, Ny grön våg på frammarsch, Emil Sandström.

28 jun P4 Uppland - Sveriges Radio, Lekplatsen förr och nu, Ulla Berglund.

20 jun SvD, Krig och mat, Camilla Eriksson

31 maj Dala-Demokraten, OA-utställning om fäbodliv och fäbodväsendets betydelse, Jesper 
Larsson.

30 maj Officerstidningen, Finns det någon mat om det blir krig? Camilla Eriksson.

29 maj Upsala Nya Tidning, För tät förtätning, Per G Berg.

28 maj Uppgång, För tät förtätning, Per G Berg.

25 maj Upsala Nya Tidning, Lite för mycket och lite för trångt, Per G Berg.

24 maj Byggindustrin, Konsulterna är en maktfaktor, Mari Kågström.

11 maj Sveriges Kungahus, Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 
50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, Elin Slätmo.

11 maj Jordbruksaktuellt, Istället för gräsmatta, Maria Ignatieva.

06 maj Upsala Nya Tidning, Boende startar Facebookprotest mot bygge, Per G Berg.

05 maj SVT Uppsala, De planterar alternativ gräsmatta, Maria Ignatieva.

02 maj P4 Uppland - Sveriges Radio, SLU får blommatta: Vanliga gräsmattor är som asfalt, 
Maria Ignatieva.

18 apr P4 Västmanland - Sveriges Radio, Kommuner kan komma runt lagen - för att få mer 
lokal mat, Madeleine Granvik.

18 apr Gefle Dagblad, Invandringen sätter nytt ljus på landsbygden, Erik Westholm.

18 apr Sundsvalls Tidning, Invandringen sätter nytt ljus på landsbygden, Erik Westholm.

18 apr Helahälsingland.se, Invandringen sätter nytt ljus på landsbygden, Erik Westholm.

16 apr ATL Lantbrukets Affärstidning, Nya professorer på SLU, Andrea Nightingale.

15 apr Upsala Nya Tidning, Fyra professorer installerades, Andrea Nightingale.

07 apr Branschkanalen.se, Tyréns får spetskompetens inom MKB med ny doktorsavhandling, 
Mari Kågström.

07 apr Produktaktuellt, Tyréns får spetskompetens inom MKB med ny doktorsavhandling, Mari 
Kågström.

06 apr Svt.se, Grön våg inom konsten, Andrea Nightingale

21 mar ETC, Universiteten – fortfarande männens värld, Stina Powell

20 mar Gefle Dagblad, Mörk bild av Hofors och Storvik i folktroskräck från Gästrikland, Erik 
Westholm

11 mar Arbetet, En resurs på väg bort, Ulla Berglund.

10 mar Dalarnas Tidningar, Professor välkomnar nya storregionerna, Erik Westholm.

03 mar Curie, Rekrytering ur ett genusperspektiv: När kvinnor låter bli att söka, Stina Powell.

01 mar Forskning.se, Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden, 
Stina Powell.

17 feb Omkonst, Om landskapsarkitektur, Thorbjörn Andersson.

22 jan Lantbruk och Skogsland, Dags att miljörörelsen lär av historien, Clas Tollin.

20 jan Dagens Samhälle, Medborgardialog kräver kvalificerad styrning, Camilo Calderon & 
Martin Westin.

03 jan Upsala Nya Tidning, Klimatsmarta rätter där du kan gömma rester, Lovisa Neikter.
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Representation inom SLU
institutionens representation i slu:s nämnder och 
kommittéer samt medarbetare med uppdrag inom slu

Prorektor: Karin Holmgren

Rektors forskarråd: Erik Westholm

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

SLU:s utbildningsnämnd (UN): Gunilla Lindholm (ordinarie ledamot),  
Yvonne Gunnarsdotter (suppleant)

SLU:s samverkansråd (SAR): Hanna Ljunggren Bergeå

SLU:s urvalskommitté för Minor Field Studies (MFS) stipendier: Rolf Johansson

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom

NJ-fakultetens Vice dekan för samverkan (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): 
Hanna Ljunggren Bergeå.

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Carin Martiin

NJ-fakultetens programnämnd: Lotten Westberg

NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd: Carin Martiin, Kjell Hansen (gruppsuppleanter)

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Flora Hajdu

NJ-fakultetens docentnämnd: Seema Arora-Jonsson

NJ-fakultetens valberedning: Cecilia Waldenström

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Andrea Nightingale

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor: Ylva Dahlman

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor: Marlén Tälleklint

NJ-fakultetens representant i styrelsen för CSD (Centrum för Hållbar Utveckling): 
Flora Hajdu

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

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Kerstin Nordin

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr

LTV-fakultetens lärarförslagsnämnd: Gunilla Lindholm

LTV-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Maria Ignatieva (adjungerad)

Moviums ledningsråd: Lars Johansson
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nity development: a case study in Västerfärnebo, Sweden.

Musoma, Richwell Tryson. Understanding poverty-environment interactions: the political ecology 
of smallholder tobacco production in Marondera District, Eastern Zimbabwe.
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Neikter, Lovisa. You are a widow and you will die, so why should you plant trees?: intersectionality 
in local development activities in connection with a carbon forestry plantation in Kachung, Uganda.  

Okafor, Nnenna Christiana. Empowered rural women cooperatives: a sustainable strategy for rural 
development and change in the Niger Delta region of Nigeria.

Rogö, Lovisa. Tidernas möjlighet?: om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds 
kommun.  

Sollén Norrlin, Sofia. Farming in case of crisis: farmers’ political trust and the social contract for food 
security in Sweden. 

Stigson, Emma. En ny grön våg?: en studie om Community Supported Agriculture i Sverige. 

Svensson, Carin. Kronobergs län - ur ett livsmedelsperspektiv: en förstudie till Kronobergs läns 
livsmedelsstrategi.  

Thorgren, Clara. Att planera för lokal utveckling: en genomgång av 22 Leaderområdens strategier.  

Wennström, Patrick. Developing land cover change methodology by combining remote sensing obser-
vations and pastoralist understandings: a case study in southern Tamil Nadu, India.

Vilhelmsson, Isabella. Mjölkföretag i deras närmiljö: en uppsats om relationen mellan mjölkföreta-
gare och deras kommuner.   

Masterarbeten i landskapsarkitektur
Angergård, Hannes & Nordlund, Johanna. Plats för cykeln: en studie av cykelparkeringen och 

dess plats i den täta staden.  

Ask, Emma & Marschall, Hannah. theatRUM - scener för alla: ett gestaltningsförslag för möten i 
en naturpark i Ulleråker.  

Axi, Karin & Lindström, Elin. Msimbazi Wetland Park: restoration of an urban flood plain in 
Dar es Salaam, Tanzania.  

Backman, Kristoffer. Parkeringens naturliga plats: ett gestaltningsförslag för Boländerna handels- 
centrums parkeringslandskap. 

Bååth, Sofia. Begravningsplatsens servicestationer: gestaltning för funktion, estetik och användarvän-
lighet.  

Christoffersson, Evelina. Kronandalen: gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå.  

Edström, Malin. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer: ett gestaltningsförslag för en ny rastgård 
på Saltviks anstalt i Härnösand.  

Eriksson, Kristina. Stadslivet på Skärholmstorget: en aktivitetsanalys.  

Erlandsson, Kristjan & Lindström, Petter. Inramad biodiversitet: en gestaltningsstrategi för Lötens 
sand- och grustäkt.  

Fält, Jenny & Rådberg, Louise. A place to embrace: a design proposal for Mkamasini, a public space 
in Old Ng’ambo, Zanzibar.  

Gronow, Anna. Från rum till rum: gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg.  

Gustafsson, Malin & Olsson, Matilda. Metropolitan foodscapes with multi-functional land use: a 
design proposal for a peri-urban area in the Metropolitan region of Rotterdam - The Hague.  

Gustafsson, Stina. Var med och utveckla Smedstuguplan!: ett examensarbete om medborgarmedverkan 
i ett parkprojekt i Norrköping.  

Holmbom, Diana & Wildheim, Erik. Folds of remembrance: att gestalta en minnesplats.  

Holmqvist, Kajsa. Väsmans strandband: gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitets-
park i Ludvika.  

Hultman, Amanda & Svahn, Johanna. Greening Potosí: making use of green infrastructure in a 
dense, informal settlement of Bogotá.  

Jacobsson, Johan & Soldemo, Svante. Erasing borders at Teltow Canal Berlin: an approach towards 
small-scale interventions, flexible urban planning and interim use. 

Landrö, Gabriella. Närmare naturen: kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på 
Smedsudden.  

Larsson, Amanda & Sunnefeldt Nyberg, Anna. Design for social innovation: a case study of 
Human Centered Design in Khayelitsha.  

Lindblom Ågren, Hedvig. En plats i Paradiset: gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård. 
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Malm, Emelie. Vill ha mer grönt!: att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper.  

Mellegård, Oskar & Lizell, Henrik. Jordbruksteatern: från jordbruket till människan.

Nerman, Cecilia. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge.  

Pind, Martina. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden: ett gestaltningsförslag för 
Ängsklockans äldreboende.  

Pravitz, Tobias. BiodiverCity: urban ecological design.  

Randhem, Linnéa & De Wolfe, Fanny. Liv & rörelse: ett arbete om hållbar och slitagetålig gestalt-
ning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning.  

Ruth, Elin. Med kroppen som referens: en upplevelsestudie av närmiljön vid tre höga byggnader.  

Rydeman, Sara & Scharin, Ellinor. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för 
Ekebydalen som landskapspark.  

Santesson, Bruno. Självförklarande gator: en relation mellan utformning och hastighet. 

Sarakinis, Dafni & Uvenberg, Emma. Skriv ihop Göteborg!: en gestaltning av en pop-up park på 
Avenyn i Göteborg som uppmuntrar till diskussion om en aktuell samhällsfråga.  

Sjöberg, Carolin. Från produktion till rekreation: ett gestaltningsförslag för strandpromenaden i 
Ulvsunda industriområde.  

Sjöstrand Härlin, Rebecca & Ögren, Carolina. BI-EFFEKT: ett tävlingsförslag för Selmas park 
i Backa, Göteborg. 

Sonesson, Cecilia. Program för nya bostadsgårdar: exemplet Stockholmshem.  

Staflin, Peter. Stadsliv vid vatten: ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad.  

Sundström, Isabel. Storstad och dagvatten i samspel: ett gestaltningsförslag med hållbar dagvatten-
hantering i Ulleråker, Uppsala.  

Södergren, Kristofer. Värtans strandpromenad i Täby kommun: hur vattennära stråk kan ges högre 
rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare.  

Yngvesson, Josephine. Expedition Fermansbo: ett idéförslag till en besöks- och informationsplats.  

Åström, Matilda. Landskapsarkitektens landskapspreferenser.  

Östlund, Andreas. Möten, mat och odling: gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas 
visioner.  

Östrin, Elin. Ett attraktivt cykelstråk. 

Masterarbeten i miljökommunikation  
(miljövetenskap)
Anderson, Sara. Animal ethics between theory and praxis: exploring differential ethical standards 

toward wildlife.  

Appeltofft, Ellen. Making sense of sustainability: a study on how sustainability ambitions affect 
sustainability performance in a retail company.  

Devane, Denis John. The Aarhus Convention and the experience of public participation in environ-
mental impact assessments: a case study of an onshore wind farm in the Republic of Ireland.  

Devine, Stewart. Investigating communication and participatory processes in decision making: a 
study of the Swedish Forest Agency.    

Di, Hao. Through interpretation, understanding.  

Engbladh, Henrik. The Swedish Hunters Association: a friend or a foe of the Swedish wolf ?  

Etengeneng, Dickson. The experiences of environmental inspectors and company representatives 
during environmental inspection meetings: case study in some municipalities of Skaraborg County 
Sweden.  

Gabrielsson, Ida. “We do this for the environment to feel good”: children’s perspectives of environ-
mental education.  

Garrido Espinosa, Sara. Constructing and anticipating conflict: how Madrid prepares for wolves. 

Isakson, Alberto. A critical perspective on ecological unequal exchange, dependency and development: 
the case of Chile.

Johansson, Karin. How integrated are women and gender in Integrated Water Resource Management?: 
a discourse analysis.
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Lehne, Annabell. A bloggers’ perspective on responsibility in sustainable lifestyle blogs.  

Lindstam, Ulrika. Internal communication and its effects on the environmental CSR commitments 
of organisations: the employees’ perspective.  

Mossiagina, Maria. The Paris Climate Agreement in online media: what comes to the fore?  

Müller, Sophie. Intercultural obstacles and resistance in decision-making processes about water and 
sanitation solutions: experiences of NGOs dealing with sanitation solutions.  

Naess, Camilla. The practice of blogging: slow fashion and sustainable consumption.  

Neeme, Maris. The future of the Estonian energy sector in relation to EU 2050 low carbon economy 
roadmap. 

Nordahl Bäcklund, Viktor. Conceptualising ’communication’ in environmental communication 
campaigns: shedding new light on common traditions.  

Schaap Nynke, Catharina E. Power use in water distribution under Islamic State: testing the 
Framework of Hydro-Hegemony on the case of Manbij, Syria.  

Siachiyako, Clive Mutame. Forbidden spaces?: public participation in solid waste management in 
Lusaka.  

Söderlund, Christoffer. Meaning making in service of power at the climate change negotiations: a 
critical discourse analysis of the speeches held by Xi Jinping and Barack Obama at the opening 
ceremony of COP21.  

Tickle, Lara. An exploration of hunting in modern society: can hunting transcend alienation?  

Wendl, Sarah. The social construction of nature: an explorative investigation of the constructed meaning 
of nature within four national park exhibitions in Austria and Germany.  

Ågren, Ida Maria (Mia). Why the whiteness in Swedish outdoor recreation?: a discourse analysis of 
gender and ethnicity in Swedish environmental policy and practice.  

.  
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Kristján Erlandsson och Petter Lindström, båda 
studenter på landskapsarkitektprogrammet Uppsala, 
vann tredje pris i den internationella studenttävlingen 
Quarry Life Award för sitt examensarbete Inramad 
biodiversitet - en gestaltningsstrategi för lötens 
sand- och grustäkt/Biodiversity framed - a biological 
design strategy with synergy-values. Post-industrial 
biotopes re-imagined, a design proposal for Löten 
quarry, Sweden. Priset utlyses vartannat år av 
HeidelbergCement och är i form av ett stipendium 
ur Janne Kempes Stipendiefond som delas ut av 
Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- 
och metallproducenter i Sverige. 

I bilden ovan syns en vy över brytningsområdet Södra 
brottet. Foto: Kristján Erlandsson. 

Bilden till höger är tagen av Niclas Kindvall vid en 
intervju för branschtidningen Stenbrottet.

Rebecka Olsson och Linn Svahn, även de studenter 
på landskapsarkitektprogrammet Uppsala, tilldelades 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares 
examensarbetspris 2016 för arbetet Gröna stråk 
i Rotebro - en socioekologisk stadsutveckling. 
Motiveringen löd: ”Rebecka och Linn fick priset för 
att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt visat 
på hur en stadsdel kan bli mer hållbar ur ekologiska 
och sociala perspektiv genom en välgenomtänkt 
och sammanhängande grönstruktur. Ämnet är 
synnerligen aktuellt och visar på nödvändigheten att 
i arbetet med grönstruktur tänka i olika skalor. Samt 
att små insatser kan ge stor effekt både på specifika 
platser och i det större perspektivet”.  
Foto: Lars Johansson.
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2015 2016
Omsättning 110 mkr 127 mkr

Varav statsanslag 73 mkr 77 mkr

Största finansiärerna

Formas

Naturvårdsverket

Sida

Vetenskapsrådet

Anställda

Helårsarbetskrafter 82,4 92

Anställda totalt 125 120

Anställda per avdelning

Avdelningen för agrarhistoria 10 8

Avdelningen för landsbygdsutveckling 39 33

Avdelningen för landskapsarkitektur 36 40

Avdelningen för miljökommunikation 19 17

Centrum för naturvägledning 5 5

Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar (7) (7)

Teknik och administration 9 10

Helårsstudenter

Grundutbildning 439 431

Forskarutbildning 35 42

Disputationer 2016 3 11

Publikationer

Självständiga arbeten; kandidat-, magister och masternivå 123 134

Doktors- och licentiatavhandlingar 3 12

Referee-granskade vetenskapliga artiklar 35 60

Böcker 2 6

Referee-granskade bokkapitel 10 34

Rapporter 5 9

Populärvetenskapliga artiklar/bokkapitel 15 3

Referee-granskade konferensbidrag 8 11

BOKSLUT 2016

Siffror och fakta



Ansvarig utgivare: Lars Johansson
© institutionen för stad och land, 2017
Tryck:  Repro SLU, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Institutionen för stad och land
Postadress: Box 7012, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27 
Leveransadress: Ulls gränd 1
Telefon: 018-67 10 00 vxl
E-post: sol@slu.se
www.slu.se/sol




