
Samverkan inom SLU
Forskningskommuner

Urban Research-seminarium
Mistra Urban Futures Göteborg

Samverkanslektor Bengt Persson
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

2017-09-26



Alnarp campus och 
SLUs egendom



Uppsala

Skara

Umeå

Alnarp

SLU's main campuses with research and 
education are located at Alnarp, Skara, 
Uppsala and Umeå.

Research activities and environmental 
monitoring and assessment are carried 
out throughout the country.

SLU’s locations in Sweden

Faculty of Landscape Architecture, 
Horticulture and Crop Production Sciences

Faculty of Forest Sciences

Faculty of Natural Resources 
and Agricultural Sciences

Faculty of Veterinary Medicine 
and Animal Science





• Beslutades 2011 i SLUs ledning
• 18 samverkanslektorer
• Är placerade ute på institutionerna
• Finansieras till 40-50 % av universitetet centralt
• Ska huvudsakligen bedriva egen forskning på 

den del som inte är samverkan och ha begränsat 
med undervisning och administration

• Koordineras av vicerektor för samverkan

Samverkanslektorsatsningen
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• Enheten för hippologutbildning
• Enheten för skoglig fältforskning
• Institutionen för akvatiska resurser
• Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
• Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och 

miljöpsykologi (AEM)
• Institutionen för biomedicin och veterinär 

folkhälsovetenskap
• Institutionen för biosystem och teknologi
• Institutionen för ekologi
• Institutionen för ekonomi
• Institutionen för energi och teknik
• Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
• Institutionen för husdjurens utfodring och vård
• Institutionen för husdjursgenetik
• Institutionen för kliniska vetenskaper
• Institutionen för landskapsarkitektur, planering och 

förvaltning
• Institutionen för mark och miljö
• Institutionen för molekylära vetenskaper

• Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
• Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, 

SBT
• Institutionen för skogens ekologi och skötsel
• Institutionen för skogens produkter
• Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
• Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
• Institutionen för skoglig resurshushållning
• Institutionen för skogsekonomi
• Institutionen för stad och land
• Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
• Institutionen för vatten och miljö
• Institutionen för vilt, fisk och miljö
• Institutionen för växtbiologi
• Institutionen för växtförädling
• Institutionen för växtproduktionsekologi
• Institutionen för växtskyddsbiologi
• Skogsmästarskolan

SLUs institutioner

Röd text = Institutioner i Alnarp inom LTV-fakulteten



Fakulteten för landskapsarkitektur, 
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Arbetsvetenskap, 
ekonomi och 

miljöpsykologi

Biosystem och 
teknologi

Landskapsarkitektur, 
planering och 

förvaltning

Växtförädling Växtskydd

Samverkan och utveckling

Partnerskap 
Alnarp

Tillväxt 
trädgård

Movium

Företag
Myndigheter

Organisationer

SLU centralt

Samverkanslektorer

Framtidens 
städer

Framtidens 
mat

Framtidens 
djur

Framtidens 
skog

Samverkan inom LTV-fakulteten (≈Alnarp)



Arbetsuppgifter för samverkan
Utveckla samverkan med nationella, regional och lokala myndigheter, 
kommuner, branschorganisationer, företag, civilsamhälle och andra
aktörer
• Föra ut forskningen i samhället till exempel genom utveckling av

gemensamma idéer om forskning, utveckling och innovation och
finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

• Föra in yrkeslivet i utbildningarna och förbättra kontakten mellan
yrkesverksamhet och studenter

• Folkbildning baserad på forskningskunskap



Utbildningsansvar SLU Landskap

5 år 60 studenter 
varje år i Alnarp 
och i Ultuna

3 år 25 studenter 
varje år i Alnarp

3 år 60 studenter 
varje år i Alnarp

Design

200 studenter per år på yrkesprogram och ytterligare 50 studenter på andra program. 
Sammanlagt i alla årskurser finns 500 studenter inom SLU Landskap i Alnarp och 300 i Ultuna





Forskningskommun inom 
miljö och samhällsbyggnad en 
skånsk idé

• Lanserades vid en tankesmedja inom 
Kommunförbundet Skåne 2011

• Få träffar på begreppet i Libris, SKL:s hemsida, 
Google etc. De flesta kommer från KFSK:s initiativ.

• I Finland, Norge och i Lessebo används begreppet 
om kommuner som det bedrivs forskning om.

• Inom Kommunförbundet Skåne menas en 
kommun som själv är aktiv i forskning och 
utveckling och andvänder det som del i sin 
strategiska utveckling och kompetensutveckling 
av personal och organisation



De 5 sentrene for omsorgsforskning i Norge har etablert et 
panel av omsorgsforskningskommuner. Målet med 
omsorgsforskningskommunene er å etablere et gjensidig 
samarbeid der kommunene deltar i forskningsprosjekter og 
får forskningsformidling og veiledning tilbake.



Tor Inge Romǿren 2011-02-02
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• Att Skånes kommuner använder engagemang 
och medverkan i forskning inom miljö och 
samhällsbyggnad som ett strategiskt redskap i 
sin utveckling av verksamhet och personal

• Att alla Skånes kommuner kvalificerar som 
forskningskommuner inom miljö och 
samhällsbyggnad. 

• Att samtliga lärosäten i Skåne bidrar till att 
utveckla idén.



Skåne 33 kommuner 1 252 933 inv



De 33 kommunerna är olika stora
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Skånes 33 kommuner och 4 lärosäten

Kristianstads högskola

Lunds universitet

SLU Alnarp

Malmö högskola

Lunds universitet
Campus Helsingborg

Advisory Board inom Kommunförbundet Skåne representerar alla lärosäten och ett antal kommuner



Skånes fyra lärosäten
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Ansvariga från alla lärosäten

• Kontaktpersoner inom miljö och 
samhällsplanering från alla lärosäten slussar 
kontakter till och från lärosätena och medverkar 
vid lokala samtal med kommunerna:
- Kristianstads högskola: Prorektor Agneta Ljung 
Djärf
- Malmö högskola: Prefekt Urbana studier Sandra 
Jönsson
- Lunds universitet: Forskningskoordinator vid 
klimatforskningsenheten CEC Anna Ekberg
- SLU Alnarp: Samverkanslektor Bengt Persson



• Advisory Board sammansatt av Skånes fyra 
lärosäten, kommunchefer i stora och små 
kommuner, Region Skåne och näringslivet.

• Ansökan görs till Kommunförbundet Skåne. 

KFSK:s Advisory Board är 
certifieringsorgan



• Alltid minst en kommundoktorand/licentiand 
pågående

• Aktiv medverkan i ansökningar om forsknings- och 
utvecklingsprojekt

• Alltid pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i 
kommunen

• Minst en forskningsansvarig inom kommunen som 
ansvarar för samverkan med 
högskolorna/universiteten

• Kommunen medverkar vid minst en aktivitet varje år 
för presentation och diskussion av FoU-resultaten och 
FoU-verksamheten

Fem kriterier
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• Bra om mindre kommuner samverkar för 
certifiering. 

• Man kan genom aktiv samverkan tillsammans 
uppfylla något av de svåruppnådda kriterierna 
som man rimligen inte har resurser att 
uppfylla på egen hand. 

• De kriterier som går ska respektive kommun 
uppfylla. 

Den lilla forskningskommunen



Processen från kommunal 
utmaning till 
kommundoktorand
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• Forskningsansökan till utlysningen Hållbart 
samhällsbyggande inom forskningsrådet Formas 19/2 2015. 

• Krav på minst 40 % medfinansiering
• Gemensam ansökan för fyra forskningskommuner och tre 

av Skånes lärosäten med två forskningsnivåer.
• Kommundoktorander ingå som delprojekt med delvis 

finansiering från Formas och i övrigt som medfinansiering. 
Biträdande handledare från kommunen.

• Övergripande forskningsdel med inriktning på att utveckla 
goda former för kunskapsförsörjning och 
kompetensutveckling i kommunerna.

Forskningsansökan till 
Formas 19/2 2015



bengt.persson@slu.se


