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Verksamheten
Under år 2021 har pandemin med Covid-19 fortsatt att prägla verksamheten. Det har under
året varit olika beslut och ändringar allt eftersom smittläget har förändrats. Under våren
2021 hölls i princip all undervisning på distans och alla fältkurser var inställda.
Från och med sommaren öppnade universitet successivt upp och under höstens första
halva hölls alla kurser i hybridform, dvs på plats men med möjlighet att delta även på distans. Vissa övningar i fält kunde också genomföras. Under höstens andra del övergick
undervisning till campusundervisning och endast större föreläsningar kunde planerat följas
på distans. Såväl distans- som hybridundervisning innebar ökad arbetsbelastning för lärare
och även en viss påfrestning på studenterna som, särskilt under distansperioden, hade
mindre kontakt med kurskamrater och endast distanskontakt med lärare. Många såg fram
emot att återgå till campusundervisning även om vissa fördelar med distans- eller hybridundervisning har kunnat identifieras. Den tekniska utrustningen i salarna fungerar bra för
distansundervisning. I slutet av året skärptes restriktionerna ånyo och universitetets anställda uppmanades att arbeta från hemmet när så var möjligt.
En ny administrativ chef, Ulrika Palm, anställdes den 1 april 2021 och en gedigen hantering
av ekonomin har därmed säkerställts. Den 1 augusti tillträdde en ny prefekt, Marianne Abramsson, då Ulf Jansson lämnade sitt uppdrag (Figur 1). Bo Malmberg fortsätter som ställföreträdande prefekt under perioden augusti 2021 till och med juli 2024.

Figur 1. Ulf Jansson avgår som prefekt efter sex år men finns fortsatt kvar i verksamheten.
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Två doktorander antogs under året, Sofi Johansson som började i maj och Neha Arora som
var på plats i augusti.
Under året har en forskare, Onyanta Adama-Ajonye och en lektor, Lukas Smas, antagits som
docenter av fakulteten.
En ny institutionsstyrelse tillträdde vid årsskiftet för perioden 2021–2023. Det första styrelsemötet hölls i februari. Styrelsen utgörs av prefekt, ställföreträdande prefekt samt följande
representanter för lärargruppen Eva Andersson, Dominic Power, Anders Wästfelt, Marianne Abramsson, Andrew Byerley (suppl), Natasha Webster (suppl); för teknisk/administrativ personal Stefan Ene, Veronica Hohl (suppl), för doktoranderna Tove Henriksson (ord
fr o m ht-2021) och Oscar Jacobsson (ord vt-21, suppl fr om ht-21), samt studentrepresentant Märta Fröjd (vt-21) och Astrid Flygare Floderer (fr o m ht-21). Efter prefektbytet hölls i
oktober-november ett fyllnadsval för att ersätta Marianne Abramssons styrelseplats. Vid
valet utsågs Ulf Jansson som ny representant för lärargruppen i styrelsen.
En medarbetare, Peter Kinlund, gick efter knappt 25 år som anställd vid instituionen i pension i augusti.

Medarbetare
Under året har ca 50 personer varit anställda vid institutionen motsvarande knappt 40
helårsanställda (Tabell 1).
Tabell 1. Årsarbetskraften vid Kulturgeografiska institutionen 2020 och 2021 (Källa ivs.su.se)

Antal forskarstuderande***
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Ekonomi
Året avslutades med ett positivt resultat, ett överskott på 3,7 miljoner kronor (Tabell 3). Av
dessa genererades 1,1 mkr av överskott på UGA där vi överpresterade och fick viss ersättning för detta samt genom att inga fältkurser genomfördes vilket innebar lägre kostnader
än vanligt för vissa kurser. FUF/Studiestöd genererade 2,6 mkr i överskott.
I förhållande till budget (Tabell 3) var personalkostnaderna för 2021 betydligt lägre främst
inom bidragsprojekten men även p g a föräldraledigheter. Under 2021 har avsevärt mer
semester tagits ut vilket speglas i negativ kostnad, dvs bidrar till ett bättre resultat. Avseende driftskostnader har konferenser och fältkurser inte genomförts i samma utsträckning
på grund av Covid-19-pandemin. Fältkurser inom UGA uppskattas till en kostnad på ca 600
tkr. En stor del av budgeten för drift avser bidragsprojekt. Lämnade medel avser personal
från andra lärosäten i våra bidragsprojekt som faktureras till SU. Fler projekt än vad som
budgeterats för har haft sådana kostnader.
Tabell 3. Bokslut för 2021. Året slutade med ett överskott på 3,7 mkr.
Utfall
per
31 dec 2020

Budget innevarande år

Utfall per dec
2021

31 724,00

33 391,00

34 420,20

1 471,00

501,50

622,50

Bidrag

22 809,00

30 579,80

23 712,60

Övriga

351,00

Alla belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Anslag
Uppdrag

Summa intäkter

87,60

56 355,00

64 472,30

58 842,90

-34 372,00

-43 264,30

-36 967,60

-464,00

-130,00

201,70

Lokalkostnader

-5 637,00

-5 178,80

-5 138,60

Driftskostnader

-2 194,00

-6 123,20

-2 208,90

OH-faktura och fördelning indirekta kostnader

-7 873,00

-8 566,60

-8 566,90

Lämnade medel

-2 978,00

-1 500,00

-2 437,20

-53 517,00

-64 762,90

-55 117,50

290,50

3 725,50

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Förändr.semskuld inkl.lkp

Summa kostnader
Årets kapitalförändring
Kapitalförändring sedan tidigare år
Summa kapitalförändring

8 119,20
8 119,00

290,50

11 844,70

Studiestödet för doktorander har minskat för tredje året i rad, från en högsta nivå på SEK
2,6 miljoner 2018 till 2,1 miljoner 2021. Kapital från FUF-medlen har gått in för att stödja
denna del av verksamheten.
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En jämförelse av resultatet över tid, 2017–2021 visar att anslags- och i än högre grad bidragsintäkterna har ökat (Tabell 4). Som en konsekvens av ökade bidrag har personalkostnaderna stigit då fler har kunnat anställas. De minskade driftskostnader som ses i tabellen
är huvudsakligen pandemirelaterade då viss verksamhet, som t ex fältkurser, konferensresor o dyl inte har kunnat genomföras. Overheadkostnader (OH) från universitetet centralt
samt från fakulteten har ökat. Lokalkostnaderna har ökat men relativt måttligt då institutionen frånträtt vissa lokaler under perioden.
Tabell 4. Resultat 2017–2021.
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Utbildning
Under året genomfördes flertalet kurser enligt de nya program som introducerades 2019.
Många av kurserna fick dock genomföras utifrån de restriktioner som rådde under året på
grund av pandemin.

Undervisning och pandemin
Beslutet att stänga ner all verksamhet kom från centralt håll och beslut fattades vanligtvis i
tioveckorsperioder inför den fortsatta utvecklingen. Under vårterminen gick all undervisning on-line. Nedan redovisas beslut som fattades på institutionen och som är kopplade till
pandemin samt information som meddelades studenterna. Det första beslutet gällde våren
2021 (se även föregående årsredovisning).
Vårterminen 2021
Undervisning on-line på Kulturgeografiska Institutionen vårterminen 2021 (2021-02-12)
De första 10 veckorna av vårterminen har tidigare beslutats att ske on-line (Institutionsstyrelsen 20201119). Med anledning av det allmänna läget och fortsatta skärpta restriktioner (allmänna råd) behöver vår undervisning fortsatt ske on-line
en period. Med anledning av Regeringens förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (2020-11-16). Universitetet har gått ut (20210204) med följande information:
”Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021.
Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får inte samla fler än åtta personer; inga salstentor ges. Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av respektive institution.” Regeringen har (20210121) beslutat att fram
till 31 maj 2021 ska statliga myndigheter säkerställa att endast de arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att
kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Resten ska jobba hemifrån.
Beslutas att all undervisning ska genomföras on-line på våra pågående kurser resten av vårterminens inklusive de sista 10
veckor. Om förhållandena ändras under terminen kan vi erbjuda hybridundervisning om man bibehåller Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt regeringsbeslut kring avstånd och antal personer m.m. Observera att detta beslut enbart gäller
undervisning som genomförs på kurser som bestäms av vår styrelse. Alla institutioner fattar egna beslut i frågan. Om
lokala restriktioner för Region Stockholm lättar under perioden finns möjlighet att ompröva beslutet. Detta kan ske genom
separat prefektbeslut.
Detta betyder inte att personal och studenter inte får vistas på campus eller i våra lokaler, bibliotek, läsplatser, datasalar
m.m.
Studentrepresentanter har beretts möjlighet att ha synpunkter på beslutet.

Höstterminen 2021
Undervisning on-line på Kulturgeografiska Institutionen höstterminen 2021 (2021-04-15)
De första 10 veckorna av höstterminen 2021 kommer att genomföras on-line i linje med att Rektor har fattat ett beslut
20210415
”Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om planering av verksamheten för första delen av höstterminen 2021”

Covid-19 kommer att fortsätta påverka universitetets verksamhet även under höstterminen 2021.

Undervisning och examination kommer därför att under åtminstone första halvan av höstterminen, fram till och
med den 31 oktober 2021, i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar
att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med
anledning av sjukdomen covid-19
Beslut
Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under första delen
av höstterminen, fram till och med den 31 oktober 2021, och i linje med de former som gäller enligt tidigare
rektorsbeslut. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än
åtta personer och att inga salstentor ges.
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Institutionerna ska utarbeta en närmare planering för undervisningen under första delen av höstterminen. Planeringen ska meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 15 maj 2021.”
Beslutas att undervisningen på Kulturgeografiska institutionen ska genomföras on-line de första tio veckorna underhöstterminen 2021. Om förhållandena ändras innan 31 oktober kan vi erbjuda hybridundervisning om man bibehåller då
gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt regeringsbeslut kring avstånd och antal personer m.m. Detta betyder
inte att personal och studenter inte får vistas på campus eller i våra lokaler, bibliotek, läsplatser, datasalar m.m. Vi planerar
för att åter genomföra huvuddelen av vår undervisning i Frescati.
Studentrepresentanter har beretts möjlighet att ha synpunkter på beslutet.
Anpassade undervisningsformer ht 2021, Kulturgeografiska institutionen (2021-06-09)
Universitetet har beslutat att öppna sin verksamhetunder hösten2021, enligt rektors beslut . Detta betyder i huvudsak,
vilket kommuniceras på universitetets hemsida 20210607 ”Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på
plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.” Tentamensservice, dvs möjligheten till salstentamina
öppnar i månadsskiftet september oktober. I huvudsak har alla gällanderestriktioner lättat för universitetet från 1 juni
2021.Detta beslut ersätter tidigare prefektbeslut om hösten 2021 Dnr SU-304-0011-21 (2021-04-15).
Vi välkomnar alla studenter att komma till Frescati på våra kurser och inriktningen är att normala förhållanden vad gäller
undervisning på campus ska genomföras under hösten 2021. Vi vill dock att vi gör detta på ett säkert sätt och kommer
erbjuda möjlighet att följa kurser på webben och i några fall begränsa antalet studenter vid vissa moment.
Avancerad nivå
För att underlätta för internationella studenter som följer masterkurser samt kurser som ges på engelska beslutas att
dessa ges både på web och på campus första 10 veckorna på terminen, liksom de fristående kurserna i GIS (KG1304) och
Swedish Geography (KG1208). Det ska som student gå att följa kurserna i sin helhet via web.
Grundnivå
På Kulturgeografiska institutionen beslutas att introduktionskurserna på alla program på grundnivåinledningsvis ska
kunna genomföras båda på campus och via web. Det kan dock förekomma obligatoriska moment på campusför vissa
kurser, såsom examination, exkursioner, övningar och salstenta. Det innebär att de första kurserna, fem veckor på kandidataprogrammen (kurskoder KG1306 och KG1301). De första tio veckorna på termin fem i Samhällsplanering och kulturgeografi (KG331S, KG332S) och kulturgeografi (KG3300) ges i hybridformat, dvs on-line och på campus.
Som student eller lärare ska man följa regelverket som gäller under hösten. Om regeln att man ska stanna hemma om
man uppvisar symptom är kvar så ska man självfallet stanna hemma. Det ska då gå att följa kursen ändå. Vi behöver en
flexibilitet i dessa tider. Om det finns regler kring avstånd så ska dessa vidmakthållas.
Kursinnehållet kan på flera punkter behöva anpassas. Att hålla bussexkursioner med många studenter liksom stora salstentor kommer sannolikt bli begränsat i början av terminen. Större grupper i föreläsningssalar kommer också troligen bli
svåra att genomföra beroende på hur regelverket ser ut. Det kan då bli aktuellt att dela in grupperna så en del får följa
det på video (zoom).
Om regelverk och förhållandena ändras så är vi beredda att ompröva beslutet.
Studentrådet Kultär har informerats om beslutet och har getts möjlighet att yttra sig

Inför terminsstart, höstterminen 2021
Undervisning vid terminsstart
Under rubriken Utbildning under pandemin kan ni läsa hur undervisningen kommer att gå till vid kulturgeografiska institutionen i höst. Det gäller förutsatt att inga ändringar sker i rekommendationer från Stockholms universitet eller Folkhälsomyndigheten. Ni kommer att få vidare information om hur er kurs läggs upp av kursansvarig lärare, t ex kan ni komma
att delas upp i mindre grupper där ni växelvis deltar på plats och på zoom.
Det är viktigt att ni är uppmärksamma på eventuella ändringar som annonseras på denna hemsida eller via lärplattformen
Athena där ni får information om eventuella förändringar som gäller er kurs. Observera att förändringar kan ske med kort
varsel beroende på hur pandemiläget utvecklas.
För att upprätthålla säkert avstånd är det tills vidare låst in till kulturgeografiska institutionens korridor där t ex studerandeexpeditionen och studievägledare finns, ni når dessa per e-post eller telefon.
Genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avstånd, handhygien och vaccination så hoppas vi
att universitet kan hållas öppet framöver.
Vi ser fram emot att välkomna er till kulturgeografiska institutionen i höst!
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Andra delen av höstterminen 2021
Prefektbeslut avseende: Undervisning vid kulturgeografiska institutionen under höstterminens andra del, fr o m 1 november 2021 (2021-10–12)
Universitetets beslut att öppna sin verksamhet under hösten 2021 kvarstår. Det betyder att vi återgår till campusundervisning då alla tidigare gällande restriktioner har hävts.
Vid kulturgeografiska institutionen kommer vi under höstens andra del att fortsätta med viss hybridundervisning, men i
begränsad utsträckning, t ex kommer större föreläsningar att ges parallellt på campus och online. Alla kurser kommer att
ha obligatoriska moment som kräver närvaro på campus, såsom övningar, seminarier, exkursioner och tentamen. Det
gäller kurser på såväl grund- som avancerad nivå.
Från och med 1 november kommer det således inte längre att vara möjligt att helt följa kurser på avancerad nivå online
såsom under terminens första del. Istället krävs närvaro på campus.
Beslutet gäller förutsatt att inga ändringar sker i rekommendationer från Stockholms universitet eller Folkhälsomyndigheten. Ni kommer att få vidare information om hur er kurs läggs upp av kursansvarig lärare, t ex kan ni för vissa moment
fortsatt komma att delas upp i mindre grupper där ni växelvis deltar på plats och på zoom.
Det är viktigt att ni är uppmärksamma på eventuella ändringar som annonseras på denna hemsida eller via lärplattformen
Athena där ni får information om eventuella förändringar som gäller er kurs. Observera att förändringar kan ske med kort
varsel beroende på hur pandemiläget utvecklas.
Genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukfrånvaro, handhygien och vaccination så hoppas vi att universitet fortsättningsvis kan hållas öppet.
Studentrådet Kultär har getts möjlighet att yttra sig om beslutet.
Återgång till campusundervisning (meddelande i Athena till studenter och anställda vid institutionen)
Från och med den 1 november 2021, kommer undervisningen vid Kulturgeografiska institutionen att helt återgå till campusundervisning. Endast föreläsningar för större grupper, fler än 60 studenter, kommer då att ges i hybridform, dvs på
plats och online. Föreläsningar i mindre grupper (färre än 60), övningar, seminarier och tentamenstillfällen (undantaget
hemtentamen) kommer då att förläggas enbart till campus. Ytterligare information finns på institutionens hemsida. Från
med 1 oktober 2021, öppnar korridoren till Kulturgeografiska institutionen. Då kan ni t ex besöka studievägledningen
under den öppna mottagningen. Vi uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens råd om sjukfrånvaro, handhygien samt
vaccination. Väl mött på campus!

Återgången till on-lineundervisning som inleddes redan under hösten 2020 och som fortsatte under hela vårterminen gav lärarna en hel del merarbete men kunde ändå genomföras på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt. Precis som året innan löste personal och studenter de problem som uppstod och nu fanns en annan vana vid on-lineundervisning, särskilt för de kurser som gavs under vårterminens sista hälft då dessa getts på
samma sätt året innan. Inte heller detta år kunde fältkurser som innebar resor till andra
platser genomföras på vanligt sätt utan anpassningar gjordes.
Hösttermin inleddes med hybridundervisning på de flesta kurser. Tack vare den videokonferensutrustning som köptes in året innan fungerade detta relativt smidigt för såväl lärare
som studenter. De exkursioner som tidigare år genomförts i buss gick i år istället till fots
med undantag av en kurs där en bussexkursion med en mindre grupp studenter kunde genomföras i Stockholm.
Under terminens andra del återgick undervisningen i allt större utsträckning till campus
men de större kurserna fortsatte att erbjuda hybridundervisning för att undvika stora grupper i salarna. Vissa studenter fick då följa undervisningen on-line och andra kunde följa föreläsningen på olats.
De växlingar mellan undervisning helt på plats på campus, i hybridform eller helt on-line
som ägde rum under året, ofta med kort varsel, hanterades med stort tålamod av vår personal som därmed gjorde en fantastisk insats. Även studenterna uppvisade stort tålamod
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och genomförde sina kurser under extraordinära omständigheter. De studenter som tog sin
kandidatexamen under våren 2021 fick ett särskilt diplom av prefekten.

Figur 8. Diplom utdelat av prefekten till studenter som tog sin kandidatexamen vårterminen 2021.

Forskning och forskarutbildning
Forskningen inom institutionen är i dagsläget organiserad i fyra forskningsprofiler. Dessa
benämns Urbana Afrika, SURE, Befolkningsgeografi, migration och GIS samt Historisk geografi och landskapsstudier.

Forskningsprofiler
Befolkningsgeografi, migration och GIS
Befolkningsgeografi är ett forskningsfält där samhällsförändringar ses som ett resultat av
mänskligt handlande i tid och rum. Befolkningsgeografisk forskning använder kvalitativ och
kvantitativ metodik för att förstå hur människors livsbanor formas i grannskap och för att
analysera hur individuella livsbanor påverkar lokala och regionala utvecklingsmönster.
Forskningsprofilen uppmärksammar särskilt den roll som migrationen och bostadsförhållandena spelar i människors liv. Forskningen baseras på intervjuer i kombination med GIS-

Kulturgeografiska institutionen
ÅRSREDOVISNING 2021

7

baserad analys av longitudinella befolkningsdatabaser. Under 2021 var två doktorander
knutna till profilen varav en antogs under året.
Forskningen bedrivs inom tre överlappande områden: (1) Befolkningsgeografi (2) Migrationsstudier (3) Geografi och digitala resurser.

Historisk geografi och landskapsstudier (FamLandS)
Forskningsinriktningen är ett ledande forskningsområde inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Kunskaper om odlingssystem, äganderätter och arrenden
i olika tider har varit en nyckel till fördjupad förståelse om institutioners roll i förändringar
av markanvändning. Tillsammans med studier av finansmarknaders intresse för jordbruk
och globaliseringens effekter har en teoretisk fördjupning påbörjats som pekar på hur den
geografiska lokaliseringen, skala och avstånd skall förstås i en ny tid. Lantbruksarbetets organisering samt jordbrukets bidrag till att skapa förutsättningar för framtida hållbar livsmedelsförsörjning är nu i fokus. Forskarna är särskilt intresserade av; jordbruk som en praktik
inklusive jordbrukarens kunskap och arbete, landskapet som en mötesplats mellan natur
och kultur, dess historia samt frågor om plats och rum och samhället där bland annat politisk ekonomi och ekologi blir belyst. Genom att relatera platser och geografiska förändringsförlopp till varandra och kritiska analyser till dessa, studeras och jämförs jordbruksregimer.
Dessa studier har också tillämpningar i analyser av arter, skogsbruk, naturvård, samt inom
kulturvård. Vid sidan av globala synteser och projekt i Europa genomförs just nu studier i
Sverige, Israel, Italien, Etiopien och Tanzania. Till forskningsprofilen var under 2021 tre doktorander knutna.

The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE)
SURE är den akademiska hemvisten för ett antal internationellt framgångsrika forskare som
arbetar tillsammans i forskningsprojekt relaterade till samtida sociala och rumsliga processer. Empiriskt rör projekten utmaningar i urbana och regionala sammanhang i framförallt
Sverige och Europa. Fyra doktorander var under 2021 knutna till profilen varav en disputerade i juni.

Urbana Afrika
Forskningsgruppen undersöker hur sociala, ekonomiska och politiska processer formar städer i Afrika, i mötet mellan det globala och det lokala. Forskningen belyser hur urbana ideal
tar sig uttryck och implementeras samt hur medborgarna skapar möjligheter i staden. Tematiska områden inkluderar: informell försörjning, de sociala effekterna av COVID-19, storskaliga infrastrukturprojekt, tillgång till grundläggande tjänster och till bostäder, omvandling av offentligt rum och markanvändning, och stadsplanerings praktik idag och under kolonialstyrning. Gruppen har för närvarande fem externt finansierade forskningsprojekt och
under 2021 bedrevs två doktorandprojekt. En doktorand inom forskningsprofilen disputerade i december och den andra rekryterades under året. Under 2021 bestod gruppen av sju
medarbetare.

Beviljade externa bidrag
Under 2021 har särskilt profilerna Urbana Afrika, SURE och Historisk Geografi och landskapsstudier dragit in rådsfinansierade projekt som kommer vara aktiva under den
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närmaste treårsperioden. Även forskningsprofilen Befolkningsgeografi, migration och GIS
har ett flertal projekt som löper på under kommande år. Sammanlagt erhöll forskarna vid
institutionens olika forskningsprofiler 16 527 000 kronor i externa bidrag från de olika forskningsråden (Tabell 2). I figur2 visas hur mycket medel i externa bidrag som erhållits per år
och över tid.
Tabell 2. Beviljade externa bidrag 2020 och 2021 (tkr).

Beviljade externa bidrag (tkr)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd (Forte)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet (VR)
Totalt

2020

2021

4 800

4 996

2 989

2 148
433
8 950
16 527

1 081
8 870

Externa bidrag 2008–2021, tkr
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figur 2. Externa bidrag 2008–2021 (tkr). De årligen beviljade beloppen varierar, med en topp 2018
då ett programbidrag beviljades.

Pågående forskningsprojekt
Befolkningsgeografi, migration och GIS
Doktorandprojekt
The educational trajectory of immigrants in Sweden: how it leads to residential sorting and
labor market, Samaneh Khaef.
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Gendered feelings of unsafety in the urban environment - A quantitative feminist approach,
Sofi Johansson.
Beviljade projekt under 2021
Vilda bär i förändring: Hållbar omställning och diversifierade ekonomier i rural glesbygd.
Formas 2022–2024. Charlotta Hedberg, Umeå universitet (projektledare). Linn Axelsson
medverkar.
Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet
som asylskäl? Forte, 2022–2024. Thomas Wimark, Uppsala universitet (projektledare), Danielle Drozdzewski medverkar.
Beviljade projekt under 2020
Spatial integration and segregation: Disadvantaged groups in Sweden in the 2000s. Forte
2021–202, SEK 4 800 000. Eva Andersson (projektledare), Ida Borg och Bo Malmberg.
Utsatthet i longitudinella data: ett geografiskt perspektiv. VR 2021–2023, SEK 1 081 000.
Eva Andersson (projektledare) och Jennie Gustafsson.
Divorce in old age: Predictors and consequences of late life divorce, Forte 2021–2023, SEK
4 800 000. Linda Kridahl (projektledare), Institutionen för sociologi. Marianne Abramsson,
medverkar.
Beviljade projekt under 2019
Integration Delivered? Formas, 2020–2023. Natasha Webster (projektledare) och Qian
Zhang.
Beviljade projekt under 2018
Programstöd: Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens
Sverige. Riksbanken jubileumsfond (RJ), SEK 42 000 000. Bo Malmberg (projektledare).
Beviljade projekt under 2017
Mellanhänder i migrationens tid: en jämförande studie av förmedlingen av internationell
arbetskraft i tre arbetsmarknadssektorer. Vetenskapsrådet (VR), 2018–2020. Linn Axelsson
(projektledare) och Charlotta Hedberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia,
Umeå universitet.
Beviljade projekt under 2016
Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige
1990–2016. Forte, 2017–2022. Bo Malmberg (projektledare).

Historisk geografi och landskapsstudier
How the East was won: Towards an environmental history of the Eurasian steppe, Mats
Widgren och Ivan Moysiyenko.
Linking Public-Private Partnership to Secure Sustainable Water Resources Management in
the Kilombero-River Basin (Sida Project 1170072-2239). Steve Lyon, Lowe Börjeson, Johan
Berg, Victor Mbande.
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Doktorandprojekt
Inclusive, Pro-poor growth and Social Differentiation in Smallholders’ Irrigation Investment
in Kilombero River Valley, Victor Mbande.
Land use practice of the Israeli Bedouin and a changing desert environment, Johanna
Adolfsson.
Många bäckar små – markanvändning och översvämning i södra Sverige 1000–1940. Oscar
Jacobsson.
Beviljade projekt under 2018
Bevara skogen och behålla barnen i skolan – en analys av barnarbete bland småbrukare i
Etiopiens kaffesektor. FORMAS, 2019–2022. Tola Gemechu Ango (projektledare).
Beviljade projekt under 2021
Svensk kolinlagring, samverkan inom matsystemet för ökad kolinlagring i jordbruksmark.
Vinnova, SEK 433 000. Miljömatematik, Malmö AB (koordinator), Anders Wästfelt medverkar.
Lantbruksarbete: en kartläggning av arbetsprocesser, segmenteringsmönster och hållbarhetsvisioner inom svenskt lantbruk. Forte, 2021–2024, SEK 4 996 000 kr. Lowe Börjeson
(projektledare). Medverkar i projektet gör Brian Kuns, SLU.

SURE
Doktorandprojekt
Gendered Performances in Swedish Forestry: Negotiating Subjectivities in Women-Only
Networks, Emmeline Laszlo Ambjörnsson (disputation 2021-06-10).
“Pretty mean, pretty shrivelled rights” –A comparative study of mobility, urban citizenship
and the right to beg in Stockholm and Kampala, Joshua Levy.
The Socio-Economic Effects of and Discursive Conditions for the Renovations of the Million
Homes Programme in Sweden, Jennie Gustafsson.
Doktorandprojekt inom CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network, Tove Henriksson
Beviljade projekt under 2021
Planerare som agenter för omställning till hållbara städer och regioner – implikationer för
framtida behov inom expertis och utbildning (PLANTS). Formas, 2021–2025. Dick Magnusson, Linköpings universitet (projektledare). Peter Schmitt och Anders Rickegård medverkar.
Beviljade projekt under 2020
“LABOUR: Tacking informal employment in Asia: building post-COVID19 solutions to precariousness through case-study based evidence on Bhutan, Laos, Maldives, Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam”. Horizon 2020, MSCA-RISE, 2022–2025. Thomas Borén,
Dominic Power, Ilda Lindell.
The Marie Skłodowska-Curie actions-Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
programme within Horizon 2020 (2021–2024). Projektet involverar institutioner från
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Estland, Irland, Moldavien, Sverige, Portugal, Lettland och Turkiet. Det administreras från
Tallinn. Ansvarig är för kulturgeografi är Thomas Borén.
Beviljade projekt under 2019
Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate
transformation (DEMOCLIM) med Oslo Metropolitan University, University of Oslo, Stockholm University and University of Bergen 2020–2023. Projektledare: Hege Hofstad, OsloMet. Ansvarig på Kulturgeografiska institutionen är Lukas Smas.
Beviljade projekt under 2018
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network. Horizon 2020, 2019–
2023. Dominic Power och Thomas Borén.
Beviljade projekt under 2017
Stockholms universitet fick ett uppdrag från Stockholms läns Landsting att genomföra en
utredning kring projektet att bygga sjukhuset Nya Karolinska. I projektet har Lukas Smas
deltagit. Övriga parter var SCORE, statsvetenskap och företagsekonomi.

Urbana Afrika
Doktorandprojekt
Governing street and market vending in Kitwe, Zambia: Shifting rationalities and vendors’
individual and collective agency, Lennert Jongh (disputation 2021-12-03).
‘Informal Trading: Infrastructural practices and policy in Dar es Salaam, Tanzania’, Neha
Arora
Beviljade projekt under 2021
Arbetet bakom nya storskaliga infrastrukturprojekt i afrikanska städer. Vetenskapsrådet,
2022–2024, SEK 4 479 456. Lena Fält (projektledare), Ilda Lindell, Lennert Jongh, Colman
Msoka.
Informellt arbete i kontexten av COVID-19 pandemin i det urbana Afrika: utsikter för återhämtning och politiskt erkännande. Vetenskapsrådet 2022–2024, SEK 4 470 500,. Ilda Lindell (projektledare), Lena Fält, Lennert Jongh, Colman Msoka.
Beviljade projekt under 2020
Emergent “world-class” transport infrastructures: urban visions and infrastructural spaces
in African cities. Formas 2021–2024, SEK 7,8 milj. Ilda Lindell (projektledare), Gabriella
Körling, Lena Fält, Colman Msoka.
Beviljade projekt under 2018
Infrastrukturens roll i tillhandahållandet av service i städer: insikter från kommunal avfallshantering i afrikanska städer. 2019–2021, Formas. Onyanta Ayonje (projektledare).
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Forskarutbildning
Under 2021 genomfördes flera seminarier och två disputationer. Den första disputationen,
den 10 juni genomfördes helt on-line, medan den senare, den 3 december, genomfördes
på campus.

Disputationer
Emmeline Laszlo Ambjörnsson
Den 10 juni, 2021, försvarade Emmeline Laszlo Ambjörnsson framgångsrikt sin avhandling
”Gendered Performances in Swedish Forestry: Negotiating Subjectivities in Women-Only
Networks” vid en offentlig disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med inriktning
mot kulturgeografi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Opponent: Professor Maureen Reed, School of Environment and Sustainability, University
of Saskatchewan.
Huvudhandledare: Professor Anna Storm, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
Handledare: Professor emerita Gunnel Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och forskare Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Ordförande vid disputationen: Professor Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet.
Betygsnämndens ledamöter: Professor Seema Arora-Jonsson, Institutionen för stad och
land, Sveriges lantbruksuniversitet, professor Olof Stjernström, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, och professor Karin Berglund, Företagsekonomiska institutionen,
Stockholms universitet. Suppleant: Docent Lowe Börjeson Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet.
Abstract
Environmental resource use is intimately intertwined with gendered power relations. Overarching ideals, governance and management are shaped by the negotiation and performance of gendered subjectivities. This thesis identifies and analyses key features of such
negotiations and performances in the context of contemporary Swedish forestry. More specifically, I examine the gendered performances of women forest owners engaged in
women-only forestry networks. The study draws on qualitative methods, including semistructured interviews, participant observations, and textual analysis. From the perspective
of feminist geography, the study builds on a poststructural feminist understanding of gender as relational, spatial, intersectional, and performative processes that influence people’s
relationships with the environment. The thesis consists of a comprehensive summary and
three papers in which different aspects of women forest owners’ gendered performances
are addressed. In Paper I, I show how the women forest owners perform both femininities
and female masculinities in ways that both challenge and endorse hegemonic forestry masculinities. In Paper II, I analyse how Swedish forest policy and governance are realised in the
social domain through the negotiations and performances of the masculinist policy
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construct ‘the active forest owner’. Being ‘active’ mainly entailed an orientation towards
industrial timber production but was also challenged in the women-only network spaces to
also include feminine-coded social and/or environmental values based on an ethics of care.
In Paper III, I focus on the tension around the framing of women-only networks as feminist
and/or gender equality projects. I argue that the women’s reluctance to politicise their collective action are gendered performances based on a postfeminist sensibility, articulated,
and maintained through various discursive moves. Throughout the papers, I also show how
the women’s performances are permeated by spatialities and spatial power relations in different ways. The findings contribute to the overlapping fields of feminist geography, gender
studies, environmental (forest) governance, and rural studies.

Figur 3. Emmeline Laszlo Ambjörnssons avhandling.

Lennert Jongh
Den 3 december, 2021, försvarade Lennert Jongh framgångsrikt sin avhandling ”Governing
street and market vending in Kitwe, Zambia: Shifting rationalities and vendors' individual
and collective agency” vid en offentlig disputation för filosofie doktorsexamen i geografi
med inriktning mot kulturgeografi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Kulturgeografiska institutionen
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Opponent: Universitetslektor Amin Kamete, School of Social & Political Sciences, University
of Glasgow.
Huvudhandledare: Docent Ilda Lourenco Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare: Universitetslektor Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Ordförande vid disputationen: Docent Danielle Drozdzewski, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Betygsnämndens ledamöter: Professor Kanchana Ruwanpura, Institutionen för ekonomi
och samhälle, Göteborgs universitet, professor Agnes Andersson Djurfeldt, Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, docent Thaïs Machado Borges,
Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. Suppleant: Docent Lowe Börjeson Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Figur 4. Lennert Jonghs avhandling.
Abstract
This thesis studies the governing of street and market vending in the Zambian city of Kitwe.
Street and market vending has often been studied in relation to neoliberal urban developments. Such studies have shown how governing practices are driven by ambitions to create
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“world-class cities” and to attract (international) investment. This study aims to deepen the
current understanding of governing street and market vending by studying (i) how multiple
rationalities within government shape diverse governing practices over time, (ii) how entanglements between vendors associations and government influence the governing of
street and market vending, and (iii) how vendors’ agency stretches across national and international space. The study makes use of a qualitative research methodology consisting
primarily of interviews with street and market vendors, their associations’ representatives,
and government. The interview material has been supplemented by observations and
(online) documents, such as reports in the media.
Paper I studies the governing of street vending between 2013 and 2018 in the city of Kitwe.
The paper illustrates that the multiple rationalities of the national and local governments
and entanglements with vendors and their associations have influenced governing practices. They have contributed to changes in governing modes over time and a variety of compromises.
Paper II investigates how government’s selective enforcement of regulations has positioned
market vendors and their associations in “gray spaces” between legality and illegality. Results highlight how these developments have strengthened the bonds between some associations and the ruling political party, and have sidelined other associations from market
spaces. Possibilities of a more autonomous organizing of market vendors is thereby jeopardized.
Paper III examines the agency of vendors by exploring how they have used associational
activities as platforms to establish relationships with other vendors located in other localities. Through the use of mobile phones, these connections have become part of vendors’
everyday lives. Governing practices are also impacted by these connections as vendors’ discussions include propositions pertaining to their access to central city spaces.
Taken together, the papers uncover how the governing of street and market vending is influenced by divisions within government and by complex relationships between vendors
and the government. The papers also illustrate the agency of vendors and their associations, particularly the practices through which they seek to influence how they are governed and shape solidarities that stretch across space.
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Figur 5. Doktorand Lennert Jongh försvarar sin avhandling i DeGeersalen, 3 dec 2021.

Figur 6. Universitetslektor Amin Kamete, opponent, 3 dec 2021.
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Publikationer
Publiceringarna har under 2021 varit något högre förra året. Antalet sakkunniggranskade
publikationer var 2021 det högsta absoluta antalet någonsin (Figur 7) och citeringsgraden
har ökat över tid med en kraftigare ökning sedan 2014.

Figur 7. Antalet publikationer i Diva från personer vid Kulturgeografiska institutionen 2012–2021.
Antalet refereegranskade publiceringar har ökat påtagligt över tid. Antalet publikationer liksom antalet sakkunniggranskade var 2021 det högsta antalet någonsin.

Figur 8. Antal publikationer och citeringsgrad 1998–2021.
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