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Litteraturlista  

 

Ekonomi 
Skärvad, P-H, Olsson, J, 2015. Företagsekonomi 100, Liber, Malmö. 

Endast boken ”Företagsekonomi 100” behöver införskaffas (lånas, köpas, eller delas 

kurskamrater emellan). Den senaste upplagan är 18, men även tidigare upplagor går bra. 

Övrigt material är länkat; detaljer rörande vilken litteratur som ska läsas till vilken föreläsning 

kommuniceras på Canvas. 

 

Mark o Växt 
Föreläsningspresentationer kommer att användas som kurslitteratur 

Bra att läsa i förväg: 

Material från Lantbrukarnas Riksförbund LRF: 

Året på gården 

Det svenska lantbruket Del 1 

Det svenska lantbruket Del 2 

Från Lantmännen: 

Hur jag blir mjöl 

För den intresserade: 

Klimatförändringars effekter på jordbrukets växtproduktion i Sverige – scenarier och 

beräkningssystem 

Eckersten, H. och Korner, A. 
 

Husdjur 
Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från 

dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.  

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, 

Nötkreatur: 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker-

9/djurskyddsbestammelser/index.html 

http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/Aret_pa_garden.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/LRF_BOK1_091014_ny.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/LRF_BOK2_091014_ny.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/Hur_jag_blir_mjol_Lantmannen.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/eckersten_h_120208.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30193.1819/kursfiler/LB0105/30112.1819/eckersten_h_120208.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker-9/djurskyddsbestammelser/index.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker-9/djurskyddsbestammelser/index.html


Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: 

 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.695b9c5715ce6e19dbba82cd/1498727472323/K

apitel%206%20Husdjur.pdf 

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material 

om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas: 

 

Livsmedelsvetenskap 
Föreläsningshandouts kommer att användas istället för kurslitteratur 

Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander  

9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra 

upplagan 

 

Landsbygdsutveckling 
 

Huvudlitteratur 

Ekman, A. Utvecklingsbegreppet. I Ekman, A. Hansen, K. & Waldenström, C. (red.): 

Perspektiv på landsbygdsutveckling. Uppsala: SLU.  

– Se utdrag i Canvas.   

Hajdu, F. C. Eriksson, C. Waldenström, E. Westholm (2020). Sveriges förändrade lantbruk. 

Future Foods Reports 11. Uppsala: SLU 

– https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-

reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf 

Syssner, Josefina (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden.  Boxholm: Linnefors förlag.  

Kapitel 1 + Ett urval av kapitel efter eget intresse. – 

– https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf 

 

Litteraturförslag för fördjupning 

Bygdell, C. (2014). Avsnittet ”Perspektiv på landsbygd” (s. 17-28) i C. Bygdell: Omsorgsfylld 

landsbygd: rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden, 

Upplands fornminnesförenings tidskrift, Nr. 56.  

– https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770264/FULLTEXT01.pdf 

Cras, P. (2018).  Service i framtidens landsbygdssamhällen. I J. Syssner (red.): Nya Visioner 

för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag.  

– https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.695b9c5715ce6e19dbba82cd/1498727472323/Kapitel%206%20Husdjur.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.695b9c5715ce6e19dbba82cd/1498727472323/Kapitel%206%20Husdjur.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf


Eriksson, C. (2016). Jordbrukspolitik. I D. Silander & M. Öhlén (red.) Svensk politik och EU: 

hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus.  

– Se utdrag i Canvas.  

Hajdu, F. (2014). Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra 

Afrika. I S. Hagberg & G. Körling (red.): Resurser och politik i Afrika, Svenska Sällskapet 

för Antropologi och Geografi, YMER, s. 69-85 

– http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf 

Martiin, C. (2011). Genom landskapet i kornas spår (S.189-206.). I H. Antonson och U. 

Jansson (red): Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Skogs- och 

lantbrukshistoriska meddelanden nr 53. Stockholm: Kungliga skogs- och lantbruksakademin.  

– Se utdrag i Canvas.   

Sandström, E. Allmänningarnas återupplivande: Om makt och identitet i kampen för 

utvecklingen av ett lokalt förvaltarskap Utkast till bokkapitel.  

– Se utdrag i Canvas.   

Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2016). Åtgärder för en mer klimatvänlig 

animaliekonsumtion.  

– http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-

klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf 

Westholm, E. (2019). Klimatfrågan en joker i landsbygdsdebatten. 

– Se utdrag i Canvas.  

http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf
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