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Inbjudan 

Med glädje och spänst  
i den gröna sektorns tjänst? 

Om SLU-forskningens kvalitet och nytta 

Seminarium tisdagen den 19 januari 2010 kl 13.00–17.00 
IVA, Wallenbergssalen, Grev Turegatan 16, Stockholm 

 
 
 
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har flera forskargrupper i den absoluta världseliten och 
många områden med stor potential. Men också forskningsfält som måste förstärkas och en dialog 
med omvärlden som kan förbättras. SLU får, kort sagt, både ris och ros i slutsatserna av den 
genomgripande Kvalitets- och Nyttoutvärdering (KoN) som håller på att avslutas. 
 
Detta är första gången som ett svenskt universitet låtit granska inte bara den vetenskapliga 
kvaliteten, utan också den nytta verksamheten har för samhället i stort och för intressenterna. 
Utvärderingen är ett pionjärarbete som väntas få många efterföljare i högskolevärlden. 
Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten har genomförts av internationella expertpaneler, 
efter mönster från andra universitet (Uppsala, KTH och Lund med flera) medan den upplevda 
nyttan bedömts av ett antal intressentpaneler. Rapporten i sin helhet, liksom en sammanfattning, 
kommer att kunna hämtas från www.slu.se/KON från den 17 december 2009. 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) inbjuder nu alla intresserade till seminarium om 
KoN, utvärderingen av SLU:s verksamhet och framtid. Inbjudan riktar sig särskilt till företrädare 
för den gröna sektorn och andra med intresse för SLU:s verksamhet, men även till universitet, 
myndigheter och andra med tankar på liknande utvärderingar. 
 
Vid seminariet presenteras de viktigaste slutsatserna från KoN varpå olika intressenter ger sin bild 
av verksamheten vid SLU. Universitetskansler Anders Flodström talar om kvalitetsarbete i 
universitetsvärlden mer generellt. Företrädare för SLU berättar om hur utvärderingen kommer att 
användas som ett verktyg för att öka kvaliteten i forskningen och forskningskommunikationen i 
framtiden. Sammantaget borgar programmet för en mångsidig och berikande eftermiddag. 
 
  
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
Björn Sundell 
Ordf., KSLA:s kommitté för forskningspolitik 

 
 
Detta seminarium finansieras av Carl-Fredrik von Horns fond . 
Program och praktiska upplysningar, sid 2. 
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Med glädje och spänst  
i den gröna sektorns tjänst? 

Om SLU-forskningens kvalitet och nytta 

Seminarium tisdagen den 19 januari 2010 kl 13.00–17.00 
 

 

Moderator: Eva Krutmeijer 
 

Program 
13.00 Välkomstord 

Sara von Arnold, Preses, KSLA 
14.50 Kaffe 

13.05 Varför är SLU:s KoN-projekt viktigt 
för KSLA? 
Björn Sundell, Ordförande i KSLA:s 
forskningspolitiska kommitté 

15.20 Ett ”nyttigt” universitet  
– vad är det och för vem? 
Anders Flodström, Universitetskansler 

13.15 Är SLU nyttigt? 
Roland von Bothmer, SLU 
 

15.40 Detta tar vi tag i på SLU! 
Lisa Sennerby Forsse, Rektor SLU 

13.35 SLU på vetenskapens världsarena 
Johan Schnürer, SLU 
 

16.00 Röster från golvet  
– Diskussion 
 

13.55 5 synpunkter på 5 minuter  
Ola Kårén, Holmen Skog AB 
Christina Nordin, Jordbruksdepartementet 
Lars-Erik Nyström, GE Healthcare 
Bengt Persson, LRF:s förbundsstyrelse 
Ingrid Pettersson, AstraZeneca 
Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket  
 

17.00 
 

Avslutning 
– därefter mingel, samtal och tilltugg  
 
 

 
Med reservation för ev. 

programändringar 

 
    

 

Tid Tisdag 19 januari kl. 13.00–17.00. Därefter mingel med tilltugg 

Plats IVA, Wallenbergssalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.  
Tunnelbana till Östermalmstorg 

Anmälan Senast den 12 januari via vår hemsida, www.ksla.se eller via denna direktlänk. 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 

Kostnad Seminariet är kostnadsfritt. Ev avbokning måste dock göras senast 12 januari till 
Gun Askerö, annars faktureras 500 kr. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, Eva.Ronquist@ksla.se 
Anmälan: Gun Askerö, Gun.Askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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