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SLU och samverkan, samhällsnytta, relevans…

• Diskussionen om vad samverkan betyder för SLU är äldre än 

universitet!

• SLUs föregångare hade en lång tradition av verksamheter och 

aktiviteter med direkt koppling till skogs- och jordbruk

• Samhällsutvecklingen ger nya förutsättningar och leder till nya 

frågor, diskussioner och samverkansytor



Varför fokus på nytta i
KoN och på samverkan?

• Utvecklar vår verksamhet!

• Stimulerande för oss som arbetar vid 

SLU och för oss som organisation!

• Staten betonar att det är vår uppgift!

• Forskningsfinansiärerna kräver det!

• EU förväntar sig det, styr forsknings-

och innovationsresurser dit!

• Bidra aktivt till de stora samhälls-

omställningar som behövs, bl.a. 

genom att bidra till att uppfylla FN:s 

hållbarhetsmål! 



2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på 

beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.



Varför fokus på
samverkan?

• Hur blir vi relevanta?

• För vem bör vi vara relevanta?

• Hur avväger vi fokus på 

relevans för enskilda 

näringsidkare mot relevans för 

”den gröna sektorns roll i 

samhället?”

• Ska vi lösa andras problem 

eller ska vi formulera nya åt 

oss och andra?



How the different criteria relate to each other

Outcomes

Activities and 
Outputs

Impact
Strategy

Strategy for Scientific
Development

Scientific
quality

Scientific
Environment 

and Leadership

Correlation

coefficient

>0.8

0.5 - 0.6

0.4 - 0.5



En av huvudingredienserna i SLU!

Samverkan



Diskussion i grupper
Hur bygger vi broar mellan akademi och 

andra aktörer?

Vad kan SLU göra för att överbrygga 

hinder för samverkan? 

Hur bidrar samverkan till forskningens 

excellens? 




