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>> Vi utvecklar kunskapen om  
hur människan kan förvalta och nyttja  
de biologiska naturresurserna  
på ett hållbart sätt. <<

LISA SENNERBY FORSSE
Rektor
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Ett starkt universitet  
med tydlig forskningsprofil

SLU är ett universitet med en unik profil, med verksamhet av hög 
kvalitet inom områden av strategisk betydelse för samhället och den 
gröna sektorn nationellt och internationellt. SLU arbetar med forskning, 
utbildning och fortlöpande miljöanalys för att uppfylla regeringens 
vision om ”att bruka utan att förbruka”. 

SLU är ett av Sveriges mest forskningsintensiva universitet med uppdra-
get att utveckla kunskapen om hur människan kan förvalta och nyttja de 
biologiska naturresurserna på ett hållbart sätt. Utbildning och forskning 
vid universitetet har en spännvidd som sträcker sig från gener och mole-
kyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk, livsmedels-
försörjning, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land 
samt globala fenomen som ett förändrat klimat och dess effekter. 

Den strategi som nu fastställts av styrelsen gäller för tiden 2013–2016 
och ska ses som ett vägvisande och universitetsövergripande dokument. 
Vägledande för framtagandet av föreliggande strategi har varit de mål 
för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys och den vision 
som styrelsen fastlade 2009 vilka framgår av dokumentet. Strategin 
utgör även basen för SLU:s inspel till kommande forskningsproposition 
2012 som ett led i Sveriges forsknings- och utbildningspolitiska arbete.

Denna strategi är också början på ett arbete där fakulteter, institutioner 
och administration engageras i att konkretisera innehållet och bryta ner 
visioner till mål och handlingsplaner. Huvudsyftet är att höja verksam-
hetens kvalitet och nytta vilket innebär ständig utveckling, utvärdering, 
internationalisering och ett fortsatt intensivt samarbete med andra läro-
säten, näringsliv och samhället i stort både i Sverige och internationellt. 

Lisa Sennerby Forsse
Rektor
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SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil med forskning, utbild-
ning och miljöanalys inom områden som har stor strategisk betydelse 
för samhället, både i nationellt och globalt perspektiv. Verksamheten är 
central för flera av de stora framtidsutmaningarna som innebär att på ett 
effektivt och hållbart sätt använda de biologiska naturresurserna för att 
försörja jordens ökande befolkning med föda, foder, fiber, energi och 
material. Den ökade biologiska produktionen ska samtidigt anpassas till 
och motverka pågående klimatförändringar. 

SLU:s styrka är kombinationen av en gedigen nyfikenhetsdriven forsk-
ning och en väl utvecklad verksamhet som relaterar till sektorernas behov 
av kunskap, kompetensförsörjning och innovationer inom jord- och skogs-
bruk, djurhållning, djurhälsa, vattenbruk, fiske, landskapsarkitektur och 
landsbygdsutveckling. SLU:s kompetens spänner över hela värdekedjor och 
omfattar såväl grundvetenskapliga områden som produktions-, kvalitets- 
och miljöaspekter. Under 2013-2016 fokuserar SLU på de övergripande 
områdena En biobaserad ekonomi samt Miljö, hälsa och välbefinnande. 

En genomgripande utvärdering har visat att SLU:s forskning och 
fortlöp ande miljöanalys står sig väl i ett internationellt perspektiv och 
att samhällsnyttan bedöms som stor av intressenterna. Doktorer och 
studenter som examinerats vid SLU är generellt sett efterfrågade och 
uppskattade på arbetsmarknaden. För att förverkliga visionen om att bli 
ett universitet i världsklass inom sin sektor kommer SLU att fortsätta 
strävan att ytterligare höja kvaliteten inom hela verksamheten. 

Inom forskningen ska insatser göras för att rekrytera toppforskare samt 
stötta unga forskare. Utveckling av och tillgång till avancerad infra-
struktur har hög prioritet. Förstärkningar ska göras av samhällsveten-
skaplig forskning, samt tvär- och mångvetenskap, och kapaciteten att 
leverera kvalificerade synteser och andra beslutsunderlag. Inom forskar-
utbildningen är vidareutveckling av forskarskolorna en viktig fråga.

Inom den fortlöpande miljöanalysen kommer verksamheten i ökad 
utsträckning att inriktas på fördjupade analyser, synteser och prognoser. 
En annan fråga av hög prioritet är kvalitetsarbete rörande insamling och 
tillgängliggörande av data.

Sammanfattning:

EN UNIK PROFIL 

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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För SLU:s utbildningar på grundläggande och avancerad nivå är fortsatt 
expansion en nödvändighet. Satsningar ska göras för att se över utbudet 
och fokusera innehållet på SLU:s profilområden, samt utveckla forsk-
ningsanknytningen. Utbudet av uppdragsutbildningar ska ökas för att 
möta behoven i omvärlden.

För forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning är ökad inter-
nationalisering angelägen. Detta ska åstadkommas genom exempelvis 
deltagande i universitetsnätverk, internationella samarbetsprojekt och 
infrastruktursatsningar, införande av ”joint degrees” och främjande av 
ökat student- och lärarutbyte. Genom det nyligen bildade ”SLU Global” 
ska SLU samarbeta med utvalda universitet, främst i Afrika, för att bidra 
till långsiktig kapacitetsuppbyggnad inom lantbruk, livsmedelssäkerhet 
och hållbar försörjning i låginkomstländer.

Vidare strävar SLU efter att utveckla rollen som engagerad aktör inom 
samverkan med intressenter utanför den akademiska sfären, bland annat 
genom nya samverkansformer, utbildning i forskningskommunikation 
och satsningar på att bygga upp nya kontaktytor för möten med allmän-
het och skolväsende. Via SLU Holding AB ska innovationsstödet till 
anställda och studenter effektiviseras för att underlätta snabb kommer-
sialisering av forskningsresultat och stimulera entreprenörskap.

Andra prioriterade insatser rör ledarskapsutveckling, karriärsystem, 
jämställdhet och stöd till studenterna.

>> SLU strävar efter att 
utveckla rollen som engagerad 
aktör inom samverkan med 
intressenter utanför den  
akademiska sfären <<

FOTO: JULIO GONZALEZ
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1.1  Syfte 

Syftet med denna strategi är att skapa ett ramverk som ska fungera som 
utgångspunkt för strategisk och operativ planering vid SLU under de 
närmaste fyra åren. Strategin ska avspeglas i fakultetsvisa strategier, 
handlingsplaner och andra styrande dokument som tas fram inom olika 
organ vid SLU. Strategin ska ses som en riktningsangivelse och vägled-
ning för beslut om den framtida verksamhetens utformning.

Strategin ska även utgöra en referensram att utgå ifrån när SLU kom-
municerar sin verksamhet till omvärlden, genom att den tydliggör vilka 
SLU:s långsiktiga mål och ambitioner är, liksom dagens styrkeområden.

1.2  SLU:s verksamhetsidé, vision  
och övergripande strategiska mål 

SLU:s verksamhetsidé, vision och mål fastställdes av styrelsen under 2009. 

Verksamhetsidé 

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna1 och  
människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. 

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan 
med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. 

1. Inledning

RAMVERK FÖR PLANERING

1 Biologisk resurs innefattar genetiska resurser, organismer eller delar av dessa, populationer eller varje annan 

levande komponent hos ekosystem med faktisk eller potentiell användning eller värde för mänskligheten. 

[Källa: Konventionen om biologisk mångfald, artikel 2]

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM
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Strategiska mål

SLU:s gemensamma mål är att 

•	 verksamheten	 är	 av	 högsta	 internationella	 klass	 och	 kännetecknas	 
av en stark koppling mellan utbildning och forskning 

•	 forskning,	utbildning	och	fortlöpande	miljöanalys	bedrivs	i	samverkan	
med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt 

•	 forskningens	resultat	är	kända	och	nyttjas	i	samhället	

•	 ha	en	stark	 internationell	dimension,	bland	annat	genom	strategisk	
samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut 

•	 stärka	Sveriges	ställning	som	kunskapsnation	och	bidra	till	utveckling	
av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser 

•	 studenter	och	personal	har	en	arbetsmiljö	och	arbetsförutsättningar	
som tillhör de mest attraktiva 

•	 organisationen	 är	 väl	 fungerande	med	ett	 tydligt	 ledarskap	och	 en	
effektiv resursanvändning 

•	 jämställdhets-	och	mångfaldsperspektivet	har	en	stark	ställning	i	hela	
verksamheten 

•	 personal	och	studenter	är	våra	bästa	ambassadörer

>> En stark internationell  
dimension, bland annat genom 
strategisk samverkan med  
utländska universitet och  
forskningsinstitut. <<

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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SLU har sina rötter i institutioner som grundades för att bidra med svaren 
till sin tids största strategiska samhällsfråga; reformeringen av skogs- och 
jordbruket för att klara försvar och folkförsörjning. I den begynnande 
industrialismens tid var det tydligt att Sveriges framtid var beroende av 
att både skogs- och jordbruket förändrades med hjälp av ny kunskap 
samt ny teknik. I vår tid är det återigen tydligt att det krävs omfattande 
och snabba förändringar av hur de biologiska naturresurserna förvaltas 
och att detta är en avgörande strategisk samhällsfråga. 

År 2050 beräknas jordens befolkning överstiga nio miljarder. Det kom-
mer att ställa mycket höga krav på skogens, jordens och de fotosyn-
tetiska organismernas förmåga att förvandla jord, sol, luft, vatten till 
föda, foder, fiber, energi och material till ytterligare minst två miljarder 
människor. Vår tids ödesfråga är hur detta ska kunna uppnås utan någon 
ny mark att bruka, utan ohållbara ekologiska konsekvenser samtidigt 
som vi återställer och nyskapar förlorade naturvärden – allt under en pågående 
klimatförändring. SLU anser att uppgiften bara kan klaras genom för-
djupade vetenskapliga kunskaper om jord och skog, djur och natur – 
om livets grundläggande villkor – och omsättning av den kunskapen i 
praktisk handling.

2.1 Viktiga utmaningar 

SLU:s områden är centrala för flera av de stora samhällsutmaningarna. 
Inom EU såväl som i andra sammanhang sätts de ”Grand Challenges” 
alltmer i fokus2. Dessa, och andra viktiga utmaningar som har relevans 
för SLU:s verksamhet, listas nedan:

•	 livsmedelsförsörjning	för	en	växande	global	befolkning
•	 långsiktig	produktivitetsutveckling	inom	jord-	och	skogsbruk
•	 konkurrens	 om	 mark	 (livsmedel,	 fiber,	 bränsle,	 foder,	 bebyggelse,	

sociala värden)
•	 utarmning	av	genetiska	resurser

2. SLU:S PROFIL 
OCH FRAMTIDA ROLL

2 The Lund Declaration, EU 2009

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM
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publicerar inom dessa tre områden hamnar SLU på plats 15 i världen  
(4	 i	 Europa)	 vad	 avser	 produktion	 och	 kvalitet7. Inget annat svenskt 
universitet rankas så högt då de jämförs med andra lärosäten inom sina 
respektive universitetskategorier.

Utvärderingar har också visat att SLU framgångsrikt lyckas kombinera 
nyfikenhetsbaserad och behovsstyrd forskning. SLU har initierat flera 
breda forskningsprogram i samverkan med intressenter och/eller andra 
lärosäten, med omfattande extern finansiering, som fått toppbetyg vid 
internationell granskning, till exempel Berzelii Centre for Forest Biotechno-
logy vid Umeå Plant Science Center. 

Genom den nya satsningen på fakultetsöverskridande framtidsplattfor-
mar har SLU skapat strukturer för att angripa komplexa frågeställningar 
utifrån en helhetssyn. Inom plattformarna Framtidens skog, Framtidens 
jordbruk, Framtidens djurhälsa och välfärd samt Människan i framtidens 
miljöer, arbetar naturvetare, samhällsvetare, humanister och designve-
tare för att tillsammans med sektorsföreträdare identifiera forskningsbe-
hov, samt göra tvärvetenskapliga analyser och synteser.

Utbildning 

SLU har ett flertal yrkesprogram som är unika i landet, bland andra 
agronom, jägmästare, landskapsarkitekt, veterinär, lantmästare, skogs-
mästare, djursjukskötare, varav flera tillhör de mest sökta av landets 
högskoleutbildningar med fler än tio förstahandssökande per utbild-
ningsplats. Kompetensen hos SLU:s studenter efterfrågas av arbetsgi-
varna och arbetsmarknaden är mycket god, särskilt för studenter från 
yrkesprogrammen.

7 Higher Education, Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), 2011 

>> Making positive changes to the global food crisis 
by redesigning agricultural food policy. <<

 
TESFAYE BERHANU
Student, Agricultural Food and Environmental Policy Analysis

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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SLU:s utbildningar kännetecknas av hög lärartäthet och nära anknyt-
ning till forskning och arbetsmarknad. Detta bidrar till att SLU är ett 
av de tre främsta lärosätena i de nationella rankinglistor8 som publice-
rats under senare år. Studenterna är, enligt återkommande studiesociala 
enkäter, överlag nöjda och upplever ett positivt studieklimat, med brett 
kontaktnät och närhet till lärarna.

SLU har ett väl utbyggt system med forskarskolor och majoriteten av 
de forskarstuderande tillhör en tematisk forskarskola. Majoriteten av de 
forskarstuderande är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen och en 
hög	andel	(90	procent)	av	de	som	examinerats	får	relevanta	arbeten.

Huvuddelen av undervisningen på avancerad nivå sker på engelska vilket 
bidrar till att SLU har en hög andel inkommande utbytesstudenter 
jämfört	med	andra	universitet	i	landet	(14	procent	mot	genomsnittligt	
9 procent9). SLU deltar också i ett antal Erasmus Mundus-samarbeten, 
varav fem gemensamma masterprogram, två forskarutbildningsprogram 
och två regionala utbytesprogram. Engagemanget i MFS10-projekt är 
stort	(10	promille	av	studenterna	deltar,	jämfört	med	rikssnittet	2	pro-
mille). Det internationella inslaget är stort inom forskarutbildningen, 
där en tredjedel av studenterna har utländsk grundexamen.

Fortlöpande miljöanalys

SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys, vilket 
innebär att SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, fjäll, hav 
och sötvatten samt arter, och kontinuerligt analyserar miljöutveckling 
och resurstillgångar. 

Genom den fortlöpande miljöanalysen förfogar SLU över unika data-
serier, vissa av dem i mycket långa tidsserier, till exempel skog, mark, 
vatten och fisk. Detta material utgör en mycket värdefull resurs för 
myndigheternas arbete med riksdagens miljökvalitetsmål, olika inter-
nationella åtaganden, samt samhällets övergripande målsättning om en 
långsiktigt hållbar utveckling. De långa dataserierna utgör också en vär-
defull resurs för forskningen, såväl inom som utanför SLU. 

SLU har ett annat viktigt styrkeområde i utveckling och tillämpning av 
modeller, med vars hjälp miljöanalysdata kan användas för bland annat 
scenarieanalyser och prognoser. Modellresultat används också för inter-
nationell rapportering, inom exempelvis luft- och vattenområdet.

8 Urank respektive Sydsvenska industri- och handelskammaren  
9 HSV rapport 2011 
10 ”Minor Field Study”; Sida-finansierade projekt i biståndsländer
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SLU tror på en fortsatt stark roll som ett sammanhållet, nationellt 
sektorsuniversitet. Genom samverkan med sektorsinstituten Skogforsk 
och SVA13, samt JTI och SIK inom SP14, kan kompletterande verksam-
het inom forskning och utveckling länkas ihop i hela värdekedjan så att 
sektorernas behov lättare tillgodoses. SLU ser därför en förstärkt och 
fördjupad samverkan med instituten som mycket angelägen. Genom att 
gemensamt formulera problem, identifiera kunskapsbehov och genom-
föra projekt och kunskapssammanställningar kopplas forsknings- och 
utvecklingsprocessen till innovation, i bemärkelsen användning av 
resultat. 

SLU har en utökad sektorsroll inom de branscher där det saknas insti-
tut. Det gäller till exempel planering och utveckling av stadens ute-
miljö, där SLU erbjuder institutsfunktioner genom centrumbildningen 
MOVIUM, samt trädgårdsnäringen.

13 Statens veterinärmedicinska anstalt 
14 Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 

 respektive Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

FOTO: VIKTOR WRANGE
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3.1  Utgångsläge  

SLU har en för Sverige unik, fokuserad profil med forskning, utbildning 
och fortlöpande miljöanalys inom områden som har hög relevans för 
samhället. Detta gäller både i nationellt och globalt perspektiv. När det 
gäller forskning, fortlöpande miljöanalys och samverkan har den utvär-
dering	av	kvalitet	och	nytta	 som	genomfördes	under	2009	 (KoN	09)	
gett ett värdefullt underlag för beslut om prioriteringar. 

Trots ett gott utgångsläge finns ett antal utmaningar som SLU måste 
möta för att förverkliga visionen om att bli ett universitet i världsklass. 
För att ta del av, och bidra till, den internationella vetenskapliga utveck-
lingen krävs att SLU fortsatt är en attraktiv samarbetspartner. Ett ökat 
politiskt fokus på naturresurser och livsmedelsförsörjning innebär att 
konkurrensen från andra universitet ökar. På den internationella arenan 
utvecklas universiteten i de växande ekonomierna, till exempel Kina, 
mycket snabbt. En förutsättning för att SLU ska kunna stärka sin posi-
tion ytterligare är att forskningen inom såväl grundläggande som mer 
sektorsnära områden håller högsta klass och att SLU lyckas behålla och 
rekrytera toppforskare. För att bedriva excellent forskning krävs även 
tillgång till avancerad infrastruktur, vilket innebär ett ökat behov av 
externa medel.

SLU måste effektivt utnyttja sin breda kompetens inom såväl forsk-
ning som resurs- och miljöanalys för att kunna erbjuda kvalificerad 
synteskapacitet. Komplexiteten i centrala frågeställningar rörande till 
exempel markanvändning och hållbarhetsproblem kräver fungerande 
mång- och tvärvetenskapliga plattformar. Den samhällsvetenskapliga 
forskningen behöver förstärkas och fokuseras på områden som är viktiga 
för SLU:s verksamhetsidé. Samtidigt är den ”storskaliga systembiolo-
gin”, som inkluderar framstående biologisk grundforskning, fundamen-
tet i universitetets verksamhet. 

De ökade krav som samhället idag ställer på nyutexaminerade doktorer 
innebär att ämneskompetens måste kombineras med förmåga att ana-
lysera och kommunicera forskningsresultat, liksom förmåga att värdera 

3. STRATEGIER 
FÖR 2013–2016

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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och förhålla sig till forskningsetiska frågor. Detta måste beaktas för att 
forskarutbildningen vid SLU fortsatt skahålla hög kvalitet. 

För SLU:s utbildning på grundläggande nivå är fortsatt expansion, lik-
som förstärkt internationalisering, en nödvändighet. Utbildningarna på 
grund- och avancerad nivå måste hela tiden utvecklas så att de även 
i framtiden är efterfrågade och ger studenterna hög kompetens och 
anställningsbarhet.
 
Inom den fortlöpande miljöanalysen måste SLU fortsatt vara i den 
internationella frontlinjen för att bidra till lösningar inom ramen för 
internationella konventioner och EU:s olika arbetsgrupper. Datain-
samling inom alla områden kräver långsiktig planering och ansvarsfull 
hantering så att denna värdefulla informationsbank lätt kan utnyttjas 
av olika användare. SLU:s nya uppdrag inom övervakning av akvatiska 
resurser bör integreras på ett genomtänkt sätt med redan pågående, rela-
terad verksamhet.

Vidare bör SLU ta tillvara sitt goda utgångsläge för att utveckla rollen 
som engagerad aktör inom samverkan, entreprenörskap och innovatio-
ner inom sin sektor.

3.2 Prioriterade områden

 
I avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 beskrivs ett antal områden där SLU, genom 
forskning, utbildning och miljöanalys, förväntas kunna bidra till lös-
ningar på viktiga samhällsproblem i form av ny kunskap, innovationer 
baserade på forskningsresultat samt höjd kompetens. Områdena har 
samlats under två huvudrubriker, En biobaserad ekonomi respektive 
Miljö, hälsa och välbefinnande. Dessa områden ger också en bild av 
SLU:s unika vetenskapliga profil jämfört med andra lärosäten i landet.

Satsningar inom dessa problemorienterade områden måste baseras på en 
stark biologisk grundforskning. Grundläggande biovetenskap, system-
biologi och kemi har därför mycket hög prioritet för SLU. Genom 
denna forskning ökas den grundläggande kunskapen om växter, djur 
och mikroorganismer, från molekyl- till organism- och populations-
nivå. En fördjupad förståelse för vilka faktorer som styr olika funktioner 
och egenskaper skapar nödvändiga förutsättningar för att utnyttja 
potentialen hos de genetiska resurserna och hantera biologiska system 
på ett effektivt och hållbart sätt.

>> Områdena En biobaserad 
ekonomi respektive Miljö, hälsa  
och välbefinnande ger en bild 
av SLU:s unika vetenskapliga 
profil jämfört med andra  
lärosäten i landet. <<

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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3.2.1  En biobaserad ekonomi 

Begreppet biobaserad samhällsekonomi avser ett samlat grepp för att 
möta flera av de utmaningar som beskrivs i kap. 2.1. Biobaserad eko-
nomi omfattar all industri och alla ekonomiska sektorer där biologiska 
resurser produceras, förvaltas eller på annat sätt utnyttjas. 

Inom EU har biobaserad ekonomi förts fram som ett centralt område16, 
som också är prioriterat i kommande ramprogram för forskning, utveck-
ling och innovation17. Flera europeiska länder har gjort nationella sats-
ningar och den svenska regeringen har beställt en nationell strategi för 
utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveck-
ling som ska redovisas under 2012.

Satsningen på omställning till en biobaserad ekonomi bygger på insikten 
att ett ökat nyttjande av de biologiska råvarorna och produktionssyste-
men är en nyckel för att minska beroendet av fossila råvaror och minska 
utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. En ökad, innovativ 
användning och förädling av förnybar biomassa från jord- och skogs-
bruk samt akvatiska organismer bidrar också till tillväxt, ökad lönsam-
het och konkurrenskraft för biobaserade industrier, samt utveckling av 
landsbygds- och kustområden.

16 EU:s tillväxtstrategi ”EU 2020”  
17 Horizon 2020
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3.2.2  Miljö, hälsa och livskvalitet

De biologiska resurserna har stor betydelse för samhället på fler sätt 
än de som beskrivs i avsnitt 3.2.1. Vår existens är i grunden beroende av 
ekosystemens funktion och tillståndet i miljön. Natur och djur påverkar 
människans hälsa och välbefinnande, såväl direkt som indirekt. SLU:s 
verksamhetsidé handlar om de biologiska resurserna och samspelet mel-
lan dessa och människan. SLU har därmed en viktig roll när det gäller 
att öka kunskapen om och förståelsen av samband och processer som 
ingår i detta samspel. 

SLU bidrar till kunskapsutvecklingen inom miljö, hälsa och livskvalitet 
inom följande områden18 (utan	inbördes	prioritet):

Ekosystem, miljö och klimat

SLU är en ledande nationell aktör i arbetet med att nå de svenska miljö-
kvalitetsmålen och deltar aktivt i utveckling av, och rapportering enligt, 
olika EU-direktiv och internationella konventioner. Den kompetens 
och omfattande verksamhet inom terrestra och akvatiska ekosystem som 
finns vid SLU bidrar till ökad förståelse av ekosystemens grundläggande 
funktioner, liksom av effekter av miljöförändringar, till exempel klimatet, 
på ekosystemtjänster.

>> De positiva effekterna av 
djur och natur på människans 
fysiska och psykiska hälsa får 
allt mer uppmärksamhet. <<

18 Anmärkning: Vissa av de aspekter som tas upp i detta kapitel tangerar biobaserad ekonomi (kap. 2.3.1) genom att de  

 även har rent ekonomiska värden; till exempel är hästnäringen den femte största inkomstkällan för svenskt jordbruk

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM
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Urbana miljöer och landskapsarkitektur

Mer än halva jordens befolkning bor idag i urbana områden. Sverige hör 
till de länder i Europa som har störst areal hårdgjorda ytor och annan 
infrastruktur per capita. SLU:s forskning om hur förtätning påverkar 
social hållbarhet, estetiska kvaliteter och annat ger underlag för innova-
tiva planeringslösningar som gör att urbana miljöer kan utvecklas på ett 
hållbart sätt, också med hänsyn till klimatförändringar, demografiska 
förändringar och omställning till en post-industriell ekonomi.

Djurhälsa och djurvälfärd 

Djuren har för många människor fått ett nytt värde som inte är pri-
märt förknippat med livsmedelsproduktion. Samtidigt har djurägarna 
inte alltid tillräcklig kunskap om djurhållning för att leva upp till djur-
skyddslagstiftningens krav. SLU har en viktig uppgift här att bidra med 
metoder för att mäta djurvälfärd liksom att utveckla underlag för bättre 
diagnos, behandling och förbyggande åtgärder av skador och sjukdo-
mar hos såväl sport- och sällskapsdjur som livsmedelsproducerande djur, 
inklusive fisk.

Samverkan mellan veterinärmedicin och humanmedicin

Djur – både vilda och tama – och människor utsätts i stor utsträckning 
för samma sjukdomsframkallande mikroorganismer. Inom temat ”En 
värld – En hälsa” arbetar SLU för att ge underlag för en förbättrad folk- 
och djurhälsa i ett brett, globalt perspektiv, i samarbete med humanme-
dicin. Frågor som berörs är infektionsbiologi, diagnos, spridning och 
bekämpning	av	zoonoser	samt	ansvarsfull	antibiotikaanvändning.	SLU:s	
forskning inom komparativ medicin, där djur fungerar som modeller 
inom bland annat fysiologi, medicin och nutrition, ger viktig kunskap 
om både djuren och människan. Ett exempel är att våra sport- och säll-
skapsdjur allt oftare drabbas av livsstilssjukdomar som har sin direkta 
motsvarighet hos människan.

Betydelsen av djur och natur för människans hälsa och välbefinnande

De positiva effekterna av djur och natur på människans fysiska och psykiska 
hälsa får allt mer uppmärksamhet. Naturbaserad vård och rehabilitering 
har utvecklats till en framgångsrik behandlingsmetod vid till exempel 
utmattningssyndrom och djur används i ökad utsträckning inom vården 
och i terapeutiska sammanhang. Forskningen om utemiljöers betydelse för 
barns och vuxnas hälsa och välbefinnande bidrar till bättre utformning 
av bebyggelse och verksamhet inom skola, omsorg med mera. SLU driver 
utvecklingen av området, i samarbete med expertis inom beteendeveten-
skap och humanmedicin, för att öka kunskapen om effekter och orsaks-
samband. 
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3.3 Forskning inklusive forskarutbildning  

3.3.1 Forskning

SLU:s mål för forskningen är att 

•	 fokusera	på	områden	av	strategisk	betydelse	för	SLU:s	verksamhets-
idé och utbildningsuppdrag 

•	 den	 är	 av	 högsta	 kvalitet	 och	 internationellt	 ledande	 inom	 sådana	
strategiska områden

•	 erbjuda	 miljöer	 som	 främjar	 och	 stimulerar	 nydanande	 excellent	
forskning 

Den övergripande strategin är att fortsätta att utveckla excellent, 
konkurrenskraftig och samhällsnyttig forskning inom ramen för de 
prioriterade	 områdena	 (se	 3.2).	 Den	 inriktning	 som	 fastställts	 baserat	
på resultaten i utvärderingen KoN 09 ska följas, vilket innebär att SLU 
bygger verksamheten på utveckling av redan starka områden och pre-
mierar excellent forskning. Samtidigt stöttas mindre utvecklade forsk-
ningsområden som är viktiga för SLU:s utbildningar och samverkan 
med intressenter. För att följa upp åtgärderna kommer en ny utvärdering 
av	forskningens	kvalitet	och	nytta	att	genomföras	under	2014	(KoN	II).

Enligt de internationella utvärderarna i KoN 09 har forskningen vid 
SLU generellt sett hög kvalitet och samhällsrelevans. Nivån behöver dock 
höjas ytterligare så att fler forskargrupper når upp till nivån ”världsle-
dande”. Den vetenskapliga publiceringen har utvecklats starkt och visar 
en uppåtgående trend. För en fortsatt positiv utveckling krävs insatser 
för att höja kvaliteten ytterligare och öka den externa finansieringen. 
Vidare bör SLU:s internationella närvaro förstärkas.

>> Den vetenskapliga publiceringen har utvecklats starkt  
och visar en uppåtgående trend. << FOTO: ISTOCKPHOTO.COM
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3.4  Utbildning på grund- och avancerad nivå 

3.4.1 Grund- och avancerad nivå 

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att 

•	 utbildningen	uppfyller	såväl	högt	ställda	vetenskapliga	och	pedago-
giska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s 
utbildningsområden 

•	 den	är	attraktiv	och	konkurrenskraftig	både	i	ett	nationellt	och	inter-
nationellt perspektiv

•	 utbildningsvolymen	är	större	än	år	2009,	med	en	stor	andel	studenter	
på avancerad nivå 

En fortsatt expansion av utbildningens omfattning är angelägen av flera 
skäl. SLU:s kompetens berör samhällsviktiga frågor och kommer att 
vara avgörande för flertalet av framtidens utmaningar i såväl Sverige som 
globalt. Det finns en stor efterfrågan från både näringslivet och offentlig 
sektor på studenter utbildade vid SLU, och söktrycket är högt till många 
av SLU:s utbildningsprogram. Utbildningen är även en viktig kompo-
nent i universitetets inre liv, som skapar dynamik och underlag för fram-
tidens forskare. Dessutom behövs en tillräckligt stor utbildningsvolym 
för att generera resurser till gemensamma stödfunktioner för studenter 
och lärare. Flertalet av SLU:s utbildningsprogram har relativt få stu-
denter och dessutom stora infrastrukturkostnader. Utbildningsutbudet 
behöver därför samordnas för att uppnå en större resurseffektivitet.

>> Jag vill öka förståelsen för missförstådda djur. <<
 
SABINA AHLGREN
Student, etologi- och djurskyddsprogrammet

FOTO: CARLA KARLSSON
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>> Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad  
om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas  
för en växande befolkning. <<

 
SOFIA BOQVIST 
Samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER














