
Världen behöver fler SLU-studenter

Vi på SLU vårdar kritiskt tänkande, öppenhet och 
objektivitet och vi producerar forskning i världsklass. 
Vi ger därmed våra studenter goda förutsättningar 
att göra stor nytta i samhället. Våra kunskaper och 
perspektiv har en fundamental betydelse för en hållbar 
utveckling på alla nivåer. 

Närmare en miljard människor på jorden lever nära 
svältgränsen och klimatförändringarna går allt fortare. 
Världens växande befolkning och det omfattande nyttjan-
det av naturresurser är i förlängningen allas problem, som 
vi på SLU vill vara med om att lösa. 

Studenter med examen från SLU är väl rustade att möta 
dagens och framtidens utmaningar, både lokalt och 
globalt. De behövs i samhället. SLU har därför en vision 
om att utveckla programutbudet och att öka antalet 
studenter kraftigt – studenter som ställer stora frågor  
om djuren, naturen och livet, och som ger de svar vi 
alla behöver för att bygga en bra värld.

Vår planet är fantastisk. Under årtusenden har mänskligheten  
utvecklats i samspel med naturen och lärt sig att ta tillvara de 

resurser och tillgångar som jorden ger. Idag står vi inför helt nya 
utmaningar – klimatförändringar som leder till global uppvärmning 

och stigande havsnivåer blir alltmer påtagliga. Vi måste tillsammans 
skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

SLU är ett universitet i internationell toppklass som fokuserar på 
själva grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, 
uthållig matproduktion, god djuromsorg och hållbara städer. Hos oss 

samlas människor med olika perspektiv, men med ett och samma 
mål: att skapa de bästa livsvillkoren för allt levande på vår planet.

För att lyckas måste vi våga ifrågasätta och utmana. Vi måste söka 
nya vägar och vara öppna för nya lösningar. Genom att se saker ingen 

tidigare sett och tänka tankar som ingen tidigare tänkt, bidrar vi till 
verklig förändring. Med utbildning, forskning och miljöanalys skapar vi 

förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.
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SLU vill utveckla programutbudet  
och antalet studenter under  

en tioårsperiod.

OmSLU-6siding2020_svenska_kvick-na-mk-na.indd   1OmSLU-6siding2020_svenska_kvick-na-mk-na.indd   1 2020-02-06   15:552020-02-06   15:55



I en värld med stigande koldioxidhalter och ett alltmer föränderligt klimat är 
våra områden mer aktuella än någonsin. Vi fokuserar på själva grundstenarna 
för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig matproduktion, god 
djuromsorg, hållbara städer och bioråvaror som kan ersätta fossila bränslen 
och material. 

Vid det forskningsintensiva SLU har vi  
naturvetenskaplig spetskompetens, men vi 
är också starka inom humaniora och sam-
hällsvetenskap. Vi arbetar tvärvetenskapligt 
inom forskningsområden som produktion, 
miljö, hälsa och livskvalitet.

SLU har ett specifikt ansvar för miljö- 
analys, och vi rapporterar om tillståndet  
i miljön till såväl nationella som inter-
nationella myndigheter. 

Ny kunskap från SLU är mycket efter-
frågad av näringsliv och beslutsfattare, och 
vi samverkar med många aktörer både 
inom landet och globalt. 

SLU bidrar också till att världen når FN:s 
globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, 
exempelvis inom områdena klimatföränd-
ringar, livsmedelstrygghet, hållbar stadsutveck-
ling och global hälsa. 

MILJÖANALYS

Håller koll på livsmiljöerna
SLU:s miljöanalys samlar kunskap om ekosystemen 
och om hur vi använder dem. 

Våra data och analyser ger aktuella och vetenskapligt grunda-
de beslutsunderlag. Vi använder bland annat mångåriga data-
serier från miljöövervakning och inventeringar. Ett exempel 
är Riksskogstaxeringen som används för att följa upp skogs-, 
miljö- och energipolitik. Även i fisk- och vattenfrågor bidrar 
våra experter med efterfrågad kunskap. 

Miljöanalysen stödjer arbetet med 
svenska miljömål och globala 
hållbarhetsmål inom följande 
områden: bebyggd miljö,  
biologisk mångfald,  
fjäll och Arktis, 
försurning, giftfri 
miljö, jordbruks-
landskap, klimat, kust 
och hav, skog, sjöar 
och vattendrag, vilt 
och övergödning.

SLU:s miljöanalys är ledande  
i Europa på utformning av miljö- 
övervakningsprogram, och 
världs ledande inom metoder 
för skogs inventering. Våra 
miljöanalytiker arbetar också i 
internationella miljösamarbeten 
inom exempelvis klimat, biologisk 
mångfald och fiske.

Vi tar oss an  
livsviktiga frågor  
som berör oss alla

FORSKNING 

Vi är ett universitet i  
internationell toppklass 

Vid SLU bedriver vi forskning i världsklass inom flera 
områden. Vi kombinerar en stark, nyfikenhetsbaserad 
grundforskning med mer tillämpningsnära studier, som 
bidrar till att lösa konkreta problem, lokalt och globalt.  

Våra forskningsområden berör livsmedelskedjan, produktions-
system och naturresurser på land och i vatten, landsbygds-
utveckling samt bioråvaror som kan ersätta fossila bränslen och 
material. Vi bedriver också forskning om kretsloppet mellan 
stad och land, ekosystem, klimat, djur i människans tjänst och 
hållbara stadsmiljöer. 

Vi har exempelvis banbrytande forskning om konstgjord spindel-
tråd, som kan komma att användas i medicinska sammanhang. 
SLU-forskare har tagit fram ett klimatvänligt ris som avger 
ett minimum av växthusgasen metan vid odling. Nya rön om 
kemiska signaler mellan djur, växter och mikrober används 
redan för att kontrollera skadeinsekter i äppel odlingar och 
stubbar ger enligt våra studier klimatsmart energi. 

SLU är ett forskningsintensivt universitet – 70 procent av 
omsättningen går till forskning och forskarutbildning. SLU-
forskare medverkar årligen i drygt 1 800 veten skapliga artiklar. 
Drygt 75 procent av dem är sampublicerade med universitet i 
andra länder.  Våra publiceringar tillhör de allra mest citerade 
inom sina vetenskaps områden.

I internationella jämförelser håller universitetet mycket hög 
kvalitet. National Taiwan University Ranking placerar SLU på 

12:e plats inom området Agriculture och inom området Plant & 
Animal Science på 7:e plats. I QS-rankningen intar SLU plats 3 
inom området Agriculture & Forestry. Enligt såväl Times Higher 
Education (THE) som Shanghairankningen är SLU ett av 
världens 300 bästa universitet och enligt THE det 12:e 
bästa bland de mindre universiteten.

I SLU:s fyra framtidsplattformar samverkar forskarna  
tvärvetenskapligt och för en dialog med olika samhälls-
intressenter om aktuella frågor och framtida lösningar.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa 
SLU Framtidens mat (SLU Future Food) 
SLU Framtidens skog (SLU Future Forests) 
SLU Framtidens städer (SLU Urban Futures)

I Artportalen rapporterar  
allmänheten in sina artfynd och  

bidrar då till ökad kunskap,  
så kallad medborgarforskning.

Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) är ett universitet i interna-
tionell toppklass med forskning, 
utbildning och miljöanalys inom 
vetenskaper för hållbart liv. 

Huvudorter är Alnarp, Umeå och 
Uppsala, men verksamhet bedrivs 
också på forskningsstationer, 
försöksparker och utbildningsorter  
i hela landet. 

Hos oss samlas människor med 
olika perspektiv men med det 
gemensamma målet att skapa 
de bästa förutsättningarna för en 
hållbar, levande och bättre värld.

Siffror och fakta

 3 900 helårsstudenter 
3 500  mnkr i omsättning 
3 000  helårsanställda 

550 forskarstuderande 
250 professorer  

40 utbildningsprogram

Organisation

SLU ligger som enda lärosäte 
under Näringsdepartementet med 
specifika uppdrag inom miljöanalys 
och livsmedelsstrategi. 

Universitetet består av fyra fakulteter 
med ett trettiotal institutioner eller 
motsvarande enheter. Till detta 
kommer ett flertal centrumbildningar.
SLU har fakulteter för

• landskapsarkitektur, trädgårds- 
och växtproduktionsvetenskap

• naturresurser och
jordbruksvetenskap

• skogsvetenskap

• veterinärmedicin och
husdjursvetenskap.

Historik

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
bildades 1977 genom en samman-
slagning av Lantbrukshögskolan, 
Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, 
Skogsmästarskolan och  
Veterinärinrättningen i Skara.

Miljöcertifiering

Hela SLU är miljöcertifierat  
enligt ISO 14001 och  
registrerat i EMAS.

SLU Alnarp är ledande inom naturbaserad vård och rehabilitering.  
Resultat från forskningen vid Alnarps rehabiliteringsträdgård används i 
både offentlig och privat verksamhet, och flera landsting använder  
trädgården i Alnarp som förebild. Frederik Tauchnitz ingår i vårdteamet.

SLU I KORTHET

Avancerad infrastruktur för forskning 
SLU har en omfattande infrastruktur som forskare inom och utanför SLU 
kan använda sig av – från fältforskningsanläggningar och faciliteter för 
djur- och växtforskning till avancerad laboratorieutrustning, biobanker 
och databaser för miljödata.

SLU koordinerar de två nationella forskningsinfrastrukturerna Svenska 
Lifewatch och Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (Sites). 
Universitetet har även ett modernt djursjukhus (UDS) med många 
specialister inom veterinärmedicin.

Svea, ett av världens modernaste forskningsfartyg, togs i drift under 2019. 
Hon är specialanpassad för fisk- och miljöövervakning. 

UTBILDNING 

Vi förbättrar världen 
Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, 
levande och bättre värld. 

SLU:s utbildningar ger studenterna möjligheter att kunna arbeta 
med de globala utmaningarna inom en rad områden, som är 
starkt kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och får ofta 
jobb direkt efter examen. Utbildningarna bedrivs nära forsk-
ningen. 

Vi har ett nationellt ansvar för flera utbildningar med 
yrkesexamen, t.ex. agronom, djursjukskötare, 
hippolog, jägmästare, landskapsarkitekt, 
landskapsingenjör, lantmästare, skogsmästare, 
trädgårdsingenjör och veterinär.

Några andra eftertraktade utbildningar är Biologi 
och miljövetenskap, Civilingenjör med inriktning på 
energisystem samt Ekonomi – hållbar utveckling. 

Till det kommer flera internationella 
mastersutbildningar, t.ex. Horticultural 
Science och Sustainable Food Systems. 

Drygt 40 procent av våra kurser 
ges på engelska och 60 procent av 
masterstudenterna kommer från 
ett annat land än Sverige. På våra 
campus finns studenter från ett 
femtiotal länder. 

SAMVERKAN 

I dialog med samhällets aktörer
SLU för ett kontinuerligt samtal med olika samhälls intressenter, särskilt inom 
de så kallade areella näringarna: jordbruk, djurhållning, trädgårdsbruk, skogs-
bruk, viltförvaltning, vattenbruk och fiske. 

Intressenterna finns även inom 
områdena veterinär medicin, natur-
resurser och miljö, landsbygdsut-
veckling och landskapsarkitektur. I 
SLU:s uppdrag ingår att vi tillsam-
mans med näringarna tar oss an 
framtidens utmaningar och bidrar 
med vår kunskap och kompetens.
   SLU Holding stimulerar kom-

mersialisering av innovationer och 
entreprenörskap bland forskare och 

studenter. Trädgårdsterapi, doftfällor mot 
skadeinsekter och ett ämne som förbättrar 
vaccinets effekt är några exempel.
   Det internationella engagemanget har 
djupa rötter inom SLU. SLU Global stö-
der forsknings- och undervisningsprojekt 
för utveckling av lantbruket i låginkomst-
länder. Vi samverkar med de främsta 
universiteten i världen kring frågor om 
livsmedels försörjning, bioenergi, hållbar 
stadsutveckling och klimat. 

Helena Aronsson är en av SLU:s samverkanslektorer med uppgift att jämsides med 
sin forskning samverka med intressenter inom sitt ämne växtnäring. God växtnärings-
hushållning ger effektiv växtproduktion med liten negativ miljöpåverkan.

Vinkelhoppspindeln är vanlig i 
Sverige. Sök fler arter på artfakta.se

www.facebook.com/slu.sweden

www.slu.se/om-slu

Facebook

Webb

Landskapsarkitekten Nima Karimzadeh 
är nöjd med att ha utbildats vid SLU.  

www.slu.se/utbildning.
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