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Curriculum Vitae 

Mats Gyllin (1959–05–17) 

SLU Alnarp, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM), Box 88, 230 53 
Alnarp. Tel: 040–415537. 

Utbildning 
Forskarutbildning vid SLU, 1997–2004. Filosofie doktor vid institutionen för landskapsplanering 
Alnarp, SLU, 2004. Avhandling: Biological Diversity in Urban Environments - Positions, values and 
estimation methods. Handledare: Professor Patrik Grahn, SLU Alnarp. 

Pedagogiska kurser vid SLU: 

• Kurs för att bli basgruppshandledare, 2 p (SLU), 1997. 
• Pedagogisk grundkurs, 5 p (SLU), 2000. 
• Betygskurs, 3 arbetsdagar (SLU), 2008. 
• Fortsättningskurs i universitetspedagogik, 2 veckor (SLU), 2009. 
• Hållbart ledarskap, 4 x 2 seminariedagar, plus hemarbete (SLU), 2010. 
• Course in doctoral supervision, 3 veckor (SLU), 2013. 

Kandidatexamen vid biologlinjen, Lunds universitet, 1984. 

Litteraturvetenskap, 40 p (=60 hp). Lunds universitet, 1990. 

Nuvarande och tidigare anställningar 
Forskare FLK vid SLU sedan 2006. Tjänsten omfattar forskning (15%), undervisning (55%) och 
administrativa uppdrag (30%) 

Forskningsassistent (från början som ’försöksassistent’) vid SLU 1993–2006. Tjänstledig 1997–2004 
för en doktorandtjänst vid SLU. 

Tidsbegränsade anställningar vid Lunds universitet som forskningsassistent, amanuens och 
timanställningar vid växtekologiska institutionen 1985–1993. 

Nuvarande och tidigare uppdrag vid SLU 
• LTV-fakultetens ledamot i programnämnd Skog (PN-S), 2019– 
• Biträdande prefekt med ansvar för GU, AEM, 2019– 
• AEM:s representant i Alnarps miljögrupp, 2012– 
• Ledamot i Alnarps stipendiekommitté, 2013– 
• Skyddsombud på Slottet i Alnarp, 2012– 
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• Vicedekan GU på LTV-fakulteten, inklusive ordförandeskap i programnämnden för 
utbildningar inom landskap och trädgård (PN–LT), adjungerad i UN, 2016–2019 

• Programstudierektor för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling 2008–2016, 
masterprogrammet Landscape Architecture 2013–2016 + vt-2019, masterprogrammet 
Outdoor Environments for Health and Well-being 2015–2016, magisterprogrammet Natur, 
hälsa och trädgård 2008–2015, landskapsingenjörsprogrammet 2008–2013, 
landskapsarkitektprogrammet Alnarp vt 2008 och delar av vt-2019. 

• GU-ansvarig (’institutionsstudierektor’) på AEM, 2010–2013 
• Ställföreträdande områdeschef (motsv. ställföreträdande prefekt) vid AEM 2006–2010 
• Webbredaktör på AEM, i omgångar sedan 2010 och delvis fortfarande 2020 
• Ledamot i fakultetens valberedning inför fakultetsnämndsvalet 2009 

Undervisning 

I dagsläget 

Kursledare under läsåret 2019–2020 för masterkurserna Environmental Perception and Experience, 
15 hp och Research Methods for People and Environment Studies, 15 hp, båda på AEM. Insatser på 
kurser inom institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF), nämligen 
Stadens utmaningar, Explorations into landscape architecture, Studio 3, Kyrkogårdsförvaltning och 
Biologiska system i landskapet, plus mindre insatser (föreläsningar och seminarier) i andra kurser. 

Genom åren har jag handlett och examinerat ett stort antal master- och kandidatarbeten, främst inom 
program med landskapsarkitektur som huvudområde, men även i viss mån inom trädgårdssektorn, 
främst biologi. För närvarande är jag handledare åt nio aktiva studenter på masternivå (varav fyra 
arbetar i par) och sex på kandidatnivå (varav två arbetar i par). 

Tidigare undervisningsinsatser 

Ansvar för två av 15 hp-kurserna på det nu nerlagda magisterprogrammet Natur, Hälsa och Trädgård, 
den ena 2010–2014, den andra 2013–2015. Jag har också i två omgångar (2010 resp. 2016) ansvarat 
för 15 hp-masterkursen People and Environment. Jag var med och startade upp botanikundervisningen 
på landskapsarkitektprogrammet Alnarp i mitten av 90-talet och ansvarade för denna fram till 2008. 
Examinator för trädgårdsterapikursen 2008–2011. Kursledare för det självständiga arbetet på 
masterprogrammet Hållbar stadsutveckling 2008–2014. 

Forskarutbildning 
Biträdande handledare 2009–2012 åt Anna Adevi, som disputerade 2012. 

Reserv i betygskommittén för Elsa Grip, vid hennes licentiatseminarium, SLU Alnarp, maj 2013. 

Medlem i betygskommittén för Martin Odgaard, som disputerade med sin doktorsavhandling i 
Aarhus, Danmark, maj 2014. 

Forskning 
Deltar i EU-projektet BIOESSHealth, ett internationellt samarbete som bland annat innebär studier av 
hälsoeffekter av vistelse i gröna miljöer. Projektledare Tord Snäll, SLU Ultuna. 



Public perception of local biodiversity conservation measures – 2008–2012. Formas. Samarbete med 
Lunds universitet. Projektledare Maria Johansson, LTH. 

Multifunctional greenways as a tool for strategic landscape planning – 2008–2012. Formas. 
Samarbete med forskare på LAPF, Alnarp. Projektledare Mats Gyllin. 

Mångfald i närnatur – Arrieprojektet – 2006–2008. Sparbanksstiftelsen. Tvärdisciplinärt samarbete 
med forskare från Lunds universitet och dåvarande Malmö högskola. Projektledare Per Hillbur. 

Grösnstrukturprojektet – 1997–2005. Tvärdisciplinärt doktorandprojekt med flera finansiärer, främst 
Formas. Projektledare Patrik Grahn/Gunilla Lindholm. 

Inledde SLU-karriären som assistent åt Mårten Hammer inom projekten Biologisk mångfald i 
tätortsmiljö – 1995–1998. SJFR. Toftanäs våtmarkspark – avslutades 1996. Stadsbryn – avslutades 
1995.  

Före 1995 var jag involverad i olika projekt i Lund avseende skogsskadeforskning och 
miljöövervakning inom skogsekologigruppen vid växtekologiska institutionen, med Bengt Nihlgård 
som projektledare. 

Referee 
Jag har under de senaste femton åren varit referee åt främst Journal of Environmental Psychology, 
men också åt bl.a. AMBIO, Landscape Research, Urban Forestry & Urban Greening och Journal of 
Environmental Planning & Management. 
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