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ALNARP

SLU Partnerskap Alnarp startade 2004 
som en samverkansorganisation vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att 
stärka konkurrenskraften inom svenskt jord-
bruk, skogsbruk och trädgårdsnäring, samt 
bidra till forskning och utbildning av hög 
klass vid universitetet. För närvarande har 
samverkansorganisationen cirka 90 partners, 
allt från små företag till stora företag och 
myndigheter, inklusive de inom skogsindu-
strin. Verksamheten består av FoU-projekt 
som finansieras gemensamt av universitetet 
och partners; mötesplatser såsom seminarier, 
workshops och exkursioner; studentuppsats-
projekt; och mentorprogram. Målet är att 
sammanföra människor med olika bakgrun-
der och initiera samarbete mellan SLU, in-
dustri och samhälle.

I en alltmer komplex värld är tillgång 
till kunskap, nätverk och samarbeten en 
strategi för överlevnad och framgång 
[1, 2]. SLU Partnerskap Alnarp, som 
hädanefter benämns samverkansorgani-
sationen, sammanlänkar SLU:s forska-
re, lärare och studenter med industrin 
och samhället. Det ger flera fördelar för 
dess ägare (SLU), dess partners och de 
individer som berörs av verksamheten. 
Exempelvis möjliggör informations-
flödet i och runt samverkansorganisa-
tionen att både forskare och partners 
kan sända ut och ta emot information 
om deras intresseområden, vilket ökar 
förståelsen och kunskapen mellan oli-
ka aktörer. De olika mötesaktiviteterna 
möjliggör nätverkande och individuell 
kontakt, ibland med specifikt stöd från 
samverkansorganisationens personal för 
match-making. Detta ger upphov till 
nya idéer och öppnar nya forsknings-
områden, där möjligheten att finansie-
ra tidiga steg är särskilt värdefull. Det 

Fig. 1. Strukturen för samverkansorganisationen med universitetet och dess partners, styrelse, 
arbetsutskott och ämnesgrupper. 

förbättrar också kopplingen mellan ut-
bildning och arbetsliv genom att skapa 
meningsfulla samarbeten mellan lärare, 
studenter, industri och samhälle. Sam-
verkansorganisationens aktiviteter har 
bidragit till att stärka SLU:s position 
och kontakt med samhället, exempelvis 
genom ökad närvaro i branschmedia. 
För industrin och samhället möjliggör 
samverkansorganisationen tillgång till 
kunskap, forskning och enskilda forska-
re, och till studenter som är deras fram-
tida kollegor, leverantörer och kunder.

Nätverksförmedling och inbju-
dan till samarbete
Samverkansorganisationens huvud-
funktion är att bearbeta nätverk, sam-
manföra personer med olika bakgrund 

och initiera samarbete mellan SLU, in-
dustri och samhälle. Den första utvär-
deringen av samverkansorganisationen, 
utförd av SLU:s tidigare rektor Mårten 
Carlsson, konstaterade att det var ”en 
framgångshistoria, med saker att för-
bättra” [3]. Carlsson framhöll att sam-
verkansorganisationen som mötesplats 
är en stor tillgång för regionen. Synen på 
samverkansorganisationen från Alnarps 
perspektiv, dvs avdelningschefer, forska-
re och lärare, rapporterades vara posi-
tiv, och fördelarna med samverkansor-
ganisationen ansågs vara att SLU görs 
mer allmänt känt. Carlsson betonade att 
ledningen av samverkansorganisationen 
inte kan nöja sig med de positiva recen-
sionerna, snarare är samarbete i sam-
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verkansorganisationen som kärlek, den 
måste underhållas och förnyas kontinu-
erligt [3]. En nyligen färdigställd utvär-
dering anger att ömsesidighet inte bara 
kan tas för givet, och att det finns ett 
behov av att arbeta kontinuerligt med 
båda sidor, till exempel genom förbätt-
rad match-making mellan forskare och 
partners [4]. Utvärderarna konstaterar 
att samverkansorganisationen hade en 
imponerande meritlista över tid och re-
kommenderade en försiktig utveckling 
med mild hand [4].

Ämnesgrupper, styrelse och
arbetsutskott
Samverkansorganisationen består av en 
styrelse, ett arbetsutskott med en verk-
samhetsledare och ämnesgrupper, se fi-
gur 1. 

Syftet med ämnesgrupperna är att ut-
göra en mötesplats och ett diskussions-
forum mellan samverkansorganisatio-
nens partners och forskare vid SLU. 
Samverkansorganisationens 90 partners 
är indelade i ämnesgrupper baserade 
på deras egna intressen; Trädgård, Väx-
todling, Biobaserade Industriråvaror, 
Animalieproduktion, Marknad & Ma-
nagement, Skog och Kommunikation. 
Ämnesgruppens ordförande kommer 

från partnerorganisationer, medan äm-
nesgruppernas sekreterare är universi-
tetsmedarbetare.

Ämnesgruppernas uppgift är att 
initiera aktiviteter som seminarier, 
workshops och exkursioner och att 
prioritera projektansökningar. Målet 
för ämnesgrupperna är att initiera sam-
arbete mellan akademin och samver-
kansorganisationens partners. Varje äm-
nesgrupp har sina egna fokusområden 
och aktivitetsmål. Kommunikations-
gruppen har i uppdrag att lyfta fram 
och klargöra samverkansorganisatio-
nens grundläggande budskap, mål och 
aktiviteter, samt stödja ämnesgrupperna 
och enskilda projektledare och forskare 
i deras kommunikation av projekt och 
resultat.
Samverkansorganisationens styrelse be-
står av alla ämnesgruppens ordförande, 
plus de två fakultetsdekanerna som ord-
förande och vice ordförande. Fakulteten 
för landskapsarkitektur, trädgårdsodling 
och växtproduktionsvetenskap grundade 
samverkansorganisationen år 2004, och 
år 2015 anslöt sig Fakulteten för skogsve-
tenskap. Fakulteterna bidrar med medel 
för FoU-projekt, verksamhetsledare och 
administrativ personal.

Arbetsutskottet sammanträder varje 

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2020

månad och fatta löpande mindre beslut 
gällande verksamheten i samverkansor-
ganisationen, exempelvis ansökningar 
om medel till att arrangera mötesplatser 
och kostnader för examensarbeten.

Utvärderingar visar att partnerorganisa-
tionerna värdesätter möjligheten att delta 
i ämnesgrupperna [4, 5]. Parternas antal 
och heterogenitet ger en dynamik som 
skulle kunna tas tillvara ännu bättre i äm-
nesgrupperna, kanske genom nya typer av 
arrangemang och mötesformer [4].
 

Lantmästardagen på loftet, Alnarp. Foto: Annamia Olvmyr

SLU Partnerskap Alnarp
och grundutbildningskur-
ser 

År 2008 startades «Projektkurs 
Trädgård» med hjälp av sam-
verkansorganisationen. Syftet 
var att stärka kopplingen mel-
lan trädgårdsutbildningarna vid 
SLU och industrin. Studenter-
na genomför en projektstudie i 
nära samarbete med ett företag 
som rör ett särskilt problem 
som företaget står inför.

I andra grundutbildningar, 
såsom ekonomi och mark-
nadsföring, uppmanas samver-
kansorganisationens partners 
att bidra med affärs-case och 
andra typer av case som  stu-
denterna kan sätta tänderna i. 
Detta bidrar till att universitetet 
kan erbjuda utbildningar i kon-
takt med framtida arbetslivssi-
tuationer och gör det möjligt 
för lärare att hålla sig uppda-
terade på branschtrender. Part-
ners välkomnar möjligheten att 
få en specifik fråga undersökt 
och lära känna studenter.



Seminarier, workshops och
utflykter
Samverkansorganisationen arrangerar 
ett stort antal seminarier, workshops 
och exkursioner varje år. Dessa utgör 
viktiga mötesplatser mellan akademi, 
industri och samhälle, och de ger möj-
lighet att diskutera aktuella frågor över 
organisatoriska gränser. Vid många till-
fällen har idéer på gränsöverskridande 
samarbeten föreslagits och konkretise-
rats till följd av dessa möten. Utvärde-
ringar visar att partners tycker att dessa 
mötesplatser är mycket värdefulla [5]..
 
Grundutbildning, examens-
arbeten och mentorprogram
Inrättandet av samverkansorganisatio-
nen har ökat grundutbildningarnas 
och kursledares kontakter med exter-
na organisationer genom till exempel 
tillgång till gästföreläsare, platser för 
studiebesök och fallstudiematerial från 
partners. Samverkansorganisationen 
erbjuder finansiering för SLU-studen-
ters examensarbeten, som genomförs i 
samarbete med partners under hand-
ledning av lärare vid SLU Alnarp. Ett 
årligt mentorprogram anordnas för 
studenter vid SLU Alnarp, där mento-
rerna kommer från partnerna i sam-
verkansorganisationen.

Studenter uppskattar samverkansorga-
nisationen som ett sätt att skapa kontakt 

Forsknings- och utvecklings-
projekt
Forskare vid SLU kan tillsammans med 
partnerna i samverkansorganisationen 
ansöka om finansiering för FoU-pro-
jekt. Ansökningarna prioriteras först i ett 
ämnesgruppsmöte och sedan fattas ett 
beslut av styrelsen cirka 6–8 veckor efter 
ansökningsdatum. Hälften av projekt-
kostnaderna kan ansökas från samver-
kansorganisationen, och den andra hälf-
ten tillförs av partners. Partnerna uppger 
att forskningsprojekten är värdefulla och 
besvarar frågor som är viktiga för dem 
[3, 4]. Det finns dock en potential att 
engagera partners ännu mer tillsammans 
med forskare, och tvärtom, till exem-
pel genom att initiera uppföljningar av 
forskningsprojekten över tid med både 
partners och forskare [4].

med industrin och samhället, och part-
ners välkomnar möjligheterna till stu-
dentkontakter [3, 4]. Utvärderingar re-
kommenderar att öka engagemanget för 
grundkursansvariga och studenter med 
samverkansorganisationens partners, till-
sammans med SLU:s samverkanslekto-
rer [4].
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Äppelodling i Trädgårdslaboratoriet vid SLU i Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner.
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SLU Partnership Alnarp 
lägger grunden för Till-
växt Trädgård och Kom-
petenscentrum Företags-
ledning 

Under samverkansorganisa-
tionens tidiga år pågick en 
dialog om utvecklingen av 
den svenska trädgårdsnäring-
en. Tillsammans med ett antal 
intressenter startade projektet 
Tillväxt Trädgård i syfte att 
hållbart fördubbla omsätt-
ningen i svensk trädgårdsin-
dustri. Från 2008 till 2017 fi-
nansierades och genomfördes 
ett stort antal projekt med 
fokus på hållbar tillväxt.

Dialogen med partnerna 
i samverkansorganisationen 
resulterade också i skapandet 
av Kompetenscentrum Fö-
retagsledning år 2015, med 
målet att utveckla både forsk-
ning och praxis inom före-
tagsledning, samt att bidra 
till framgångsrika, lönsamma 
och hållbara företag i sektorn.


