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OM SLU
UPPDRAG 
SIFFROR  
FAKTA

SLU forskar och utbildar kring de biologiska  
naturresurserna och om hållbar utveckling av  
både städer och landsbygd. Vi verkar för människors  
och djurs livskvalitet och välbefinnande.  
 
SLU är ett svenskt universitet i en global kontext.  
Vår forskning är i världsklass inom flera områden.  
Våra utbildningar leder till relevanta jobb och vår  
kompetens är till nytta för sektorn och samhället 
i stort. Vi agerar i nutid, för vår framtid.
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SCIENCE AND EDUCATION 
FOR SUSTAINABLE LIFE

SLU:s verksamhet rör  
grundstenarna för vår existens: 

uthållig matproduktion, 
god djuromsorg, 

energi- och fiberråvaror, 
rent vatten och 

levande landskap.”

”

REKTOR HAR ORDET:

Grunden för vår existens  
– nu i och framtiden
SLU forskar och utbildar för ett hållbart brukande av de biologiska natur-
resurserna, där hög produktion måste vägas mot exempelvis en bevarad 
biologisk mångfald.
 
En majoritet av Sveriges befolk-
ning bor numera i städer, och har 
ofta ingen större kunskap om 
arbetet på åkern, i ladugården eller 
skogen. SLU har därför en viktig 
roll att spela i gränssnittet mellan 
landsbygd och stad. Vi har kunskap 
om kretslopp, hållbara stadsmiljöer  
och om hur råvarorna produceras 
- och kan berätta om det.
 
Flera hundra miljoner människor i världen lever nära svältgränsen och ännu 
fler kan komma att drabbas om klimatet fortsätter att förändras. SLU:s 
forskare och studenter bidrar här med sin kunskap i olika forskningsprojekt 
och utbyten. Vad vi gör framöver på SLU är alltså inte bara en angelägenhet 
för Sverige. Det handlar också om de globala överlevnadsfrågorna.

Peter Högberg 
Rektor vid SLU



  
 

UTBILDNING 

SLU-EXAMEN GER JOBB
SLU ligger långt framme vad gäller studenternas 
yrkesetablering och är det universitet i landet 
som har flest disputerade lärare per student. 

Med bara fem studenter per disputerad lärare liknar univer-
sitetet i detta avseende de främsta i USA. Men viktigast för 
studenterna är kanske ändå att studier vid SLU ger en grund 
för att förstå de stora globala framtidsfrågorna och också kunna 
bidra till svaren. 

SLU har nationellt ansvar för flera yrkesinriktade utbildningar:
• Agronom (ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, 
 livsmedel, mark/växt) 
• Djursjukskötare
• Hippolog
• Hortonom
• Jägmästare
• Landskapsarkitekt
• Landskapsingenjör
• Lantmästare
• Skogsmästare
• Trädgårdsingenjör
• Veterinär

Andra eftertraktade utbildningsprogram  
är ekonomi, biologi och miljövetenskap, 
civilingenjör med olika miljöinriktningar 
samt sport- och sällskapsdjur. Till det  
kommer flera magister- och masterprogram 
inom olika områden.

Bra utbildningskvalitet 
I Uranks nationella rankning av utbildnings -
kvalitet 2014 placerades SLU som landets  
tredje bästa universitet totalt sett, och som 
det främsta i kategorin naturvetenskap. 

SLU har – som enda universitet i landet – den samlade kunskapen om hur vi på 
ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. 
Människan är med i hela kedjan – som producent, konsument och medborgare.

Vid det forskningsintensiva SLU finns 
spets kompetens inom naturvetenskap, men 
också inom humaniora och samhällsveten-
skap. Vetenskapsområdena länkas samman 
i frågor som rör produktion, miljö, hälsa 
och livskvalitet, både i utbildningarna och 
i forskningen. 

SLU har också ett speciellt ansvar för 
miljöanalys, med uppdrag att rapportera 
tillståndet i miljön till såväl nationella som 
internationella myndigheter.

Ny kunskap från SLU är mycket efterfrågad 
såväl av näringsliv som av samhällets besluts-
fattare på olika nivåer. SLU arbetar också 
för att möta globala utmaningar, som livs-
medelsförsörjning och klimatförändringar. 

Kort sagt – SLU är ett internationellt uni-
ver  sitet med stor bredd! 

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 

Hållbart brukande 
inbegriper människan

FORSKNING 

GLOBALA UTMANINGAR 
KRÄVER NY KUNSKAP

MILJÖANALYS

HÅLLER KOLL PÅ LIVSMILJÖERNA
SLU följer miljötillståndet i Sverige genom fortlöpande 
miljöanalys. 

Miljöanalytikerna vid SLU använder sig av mångåriga serier 
med data från miljöövervakning och inventeringar, exempelvis 
Riksskogstaxeringen. Deras analyser resulterar i vetenskapligt 
grundade underlag och råd för hur vi bör bruka våra natur-
resurser, och vilka miljökonsekvenserna blir. Miljöanalysarbetet 
är nära knutet till forskningen och utbildningen vid SLU.

Verksamheten är indelad i tio program, som 
anknyter till de svenska miljökvalitetsmålen:
• Bebyggd miljö
• Biologisk mångfald
• Försurning
• Giftfri miljö
• Jordbrukslandskap
• Klimat
• Kust och hav
• Skog
• Sjöar och vattendrag
• Övergödning

SLU deltar också i Sveriges rapportering av miljötillståndet 
enligt EU-direktiv och internationella konventioner. 

Miljöanalys i framkant
SLU:s miljöanalys är ledande i Europa på utformning av miljö-
övervakningsprogram och världsledande inom metoder för 
skogsinventering. Miljöanalytikerna deltar också aktivt i inter-
nationella samarbeten på miljöområdet, exempelvis vad gäller 
biologisk mångfald och fiske.

Vid SLU kombineras en stark grundforskning med mer 
tillämpningsnära studier för att lösa konkreta frågor, 
inte minst de globala. 

Universitetets vetenskapliga profil speglas i två huvudspår, som 
svarar mot flera av de stora globala samhällsfrågorna. Forskarna 
arbetar ofta tvärvetenskapligt, vilket innebär att problemen 
belyses från flera håll.
• Biobaserad ekonomi inbegriper livsmedelskedjan, 

produktionssystem och naturresurser på land och i 
vatten, landsbygdsutveckling, bioråvaror som kan ersätta 
fossila bränslen, kretsloppet mellan stad och land etc.

• Miljö, hälsa och livskvalitet inkluderar forskning om  
ekosystem, klimat, djur i människans tjänst och hållbara 
stads miljöer. 

Bland de bästa universiteten
SLU är ett forskningsintensivt universitet – 70 procent av 
omsättningen går till forskning och forskarutbildning. SLU:s 
publikationer tillhör de allra mest citerade inom sina veten-
skapsområden. Årligen medverkar SLU-forskare i omkring 
1 400 vetenskapliga artiklar.
 
I internationella jämförelser håller universitetet mycket hög 
kvalitet. National Taiwan University Ranking placerar SLU på 
plats 9 av totalt 300 universitet med liknande verksamhet. SLU:s 
forskning inom växt- och djurvetenskap, inklusive skogsbruk 

och veterinärmedicin, ligger på 5:e plats i världen. Inom ekologi 
och miljövetenskap intar SLU 16:e plats.
 
I Leiden-rankningen är SLU tredje bästa svenska lärosäte år 
2015. Enligt Times Higher Education är SLU ett av världens 
250 bästa universitet.

SLU har ämnesövergripande framtidsplattformar, där 
forskare samverkar tvärvetenskapligt och med intressenter i 
samhället. Arbetssättet i exempelvis Framtidens lantbruk innebär 
en aktiv dialog kring aktuella problem och framtida utmaningar. 

SLU Holding hjälper 
forskarna att omsätta ny 
kunskap i innovationer 
och kommersiella tjänster. 
Trädgårdsterapi mot 
utbrändhet, doftfällor 
mot skadeinsekter och 
vaccinadjuvans, som 
förbättrar vaccinets 
effekt, är några exempel. 

Artportalen är en webbmötesplats,  
där allmänheten rapporterar in fynd  
och bidrar till miljö övervakningen, 
så kallad medborgarforskning.

Avancerad infrastruktur 
SLU har en omfattande infrastruktur som forskare inom 
och utanför SLU kan använda sig av – från fältforsknings-
anläggningar och faciliteter för djur- och växtforskning  
till avancerad laboratorieutrustning, miljöanalysdata och  
kvalitetssäkrad hantering och lagring av biologiska prover.

SLU koordinerar också de två nationella forsknings-
infrastrukturerna Svenska Lifewatch och Sites, samt 
leder upphandlingen av ett nytt svenskt oceangående 
forskningsfartyg. Universitetet har även ett modernt 
djursjukhus. 

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de 
biologiska naturresurserna och 
människans förvaltning och hållbara 
nyttjande av dessa.  
 
Detta sker genom utbildning,  
forskning och miljöanalys  
i samverkan med det  
omgivande samhället.

 
Siffror

 3 800 helårsstudenter 
3 300 mnkr i omsättning 
 2 900 helårsanställda 
 700 forskarstuderande 
 240 professorer  
 34 utbildningsprogram 
 5 studenter per lärare

 
Orter

SLU:s huvudorter är:  
• Alnarp 
• Umeå 
• Uppsala 

Forskning, utbildning, miljö-
analys och samverkan bedrivs 
också vid många forsknings-
stationer, försökparker och 
utbildningsorter i hela landet. 

 
Fakulteter

• Landskapsarkitektur, trädgårds- 
och växtproduktionsvetenskap

• Naturresurser och  
jordbruksvetenskap

• Skogsvetenskap

• Veterinärmedicin och  
husdjursvetenskap 

 
Historik

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
bildades 1977 genom en samman-
slagning av dåvarande Lantbruks-, 
Skogs- och Veterinärhögskolan, 
Veterinärinrättningen i Skara  
samt Skogsmästarskolan i  
Skinnskatteberg.

 
www.slu.se

Bild: Anders Rådén

Det internationella engagemanget har djupa rötter inom SLU. 
SLU Global stöder och utvecklar forsknings- och undervisnings-
projekt för utveckling av lantbruket i låginkomstländer. Global 
Challenges University Alliance är ett SLU-initiativ, som samlar 
de främsta universiteten i världen kring frågor om livsmedelsför-
sörjning, bioenergi, hållbar stadsutveckling och klimat.

Mats Söderström är en av SLU:s samverkans lektorer. 
Hans uppgift är att jämsides med sin forskning samverka 

med intressenter inom sitt ämne precisionsodling.  

Louise Nybogård,  
agronomstudent med 
livsmedelsinriktning.

SAMVERKAN 

TILL NYTTA FÖR SAMHÄLLET
SLU har en kontinuerlig dialog med olika samhälls
intressenter, särskilt inom de areella näringarna, det vill 
säga jordbruk, djurhållning, trädgårdsbruk, skogsbruk, 

viltförvaltning, vattenbruk och fiske. 

I SLU:s uppdrag ingår att vara ett sektorsuniversitet för 
dessa näringar, vilket innebär att bidra med ny, efterfrågad 
kunskap och kompetens. 

Intressenterna finns även inom områdena veterinär-
medicin, naturresurser och miljö, landsbygdsutveckling 
och land skaps arkitektur. SLU erbjuder många mötes-
platser för kunskapsförmedling och dialog.

Genomskärning av äpple från en röntgentomograf vid SLU. 
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Alnarps rehabiliteringsträdgård är en av SLU:s innovationer där 
Frederik Tauchnitz och Lillian Lavesson ingår i vårdteamet.

Tagghudingen sköldormstjärna,  
Amphilepis norvegica, är en nyckel-

art på djupa mjuka havsbottnar. 
Foto: Johan Samuelsson

SLU I KORTHET

SLU:s internationellt erkända 
forskare samarbetar med 
industrin, bland annat om 

antibiotikaresistens. 
Foto: Medivir


