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Inbjudan till SLU:s utbildning - Att leda samverkan   
 
___________________________________________________________ 

Härmed inbjuds du som arbetar med samverkansfrågor inom SLU - och som 
vill lära dig mer om betydelsen av ledarskap i samverkansprocessen - till 
utbildningen ” Att leda samverkan”. Kursen genomförs i regi av SLU:s 
vicerektor för samverkan och Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap 
(GHAL) och startar i september 2019.  

Under utbildningen sätter vi fokus på både rollen som samverkansledare och 
på behovet av delat/gemensamt ansvar för ledarskapet bland deltagarna i 
samverkansprocessen. 

Utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenheter av att leda 
samverkan och till dig som vill utvecklas till att bli samverkansledare. 

 

Syftet med utbildningen  

Syftet är att, genom ökade kunskaper, insikter och verktyg, ge dig som 
deltagare ökad kompetens att leda samverkan, inte minst avseende 
samverkan runt komplexa frågeställningar som kan innefatta samverkan 
mellan olika organisationer, vetenskapliga discipliner och över nationella 
gränser. 

 

Utbildningen ger dig som deltagare: 

• Ökad insikt i vilken roll du vill spela som lärare eller forskare i 
samverkan samt betydelsen av ledarskap i samverkansprocessen. 

• Kunskap om, och verktyg för, att leda komplexa 
samverkansprojekt genom processdesign och facilitering. 
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• Kunskap om makt-, lärande- och planeringsteori som är relevant 
i samverkansarbete. 

• Kunskap om och insikt i framgångsfaktorer för 
samverkansarbete. 

• Möjlighet att utveckla och få feedback på din meritportfölj för 
samverkan, utöver att en fullföljd kurs i sig är meriterande  

 
 

Varför en utbildning i att leda samverkan – lite om bakgrunden. 
 
Att högskolor och universitet samverkar med parter utanför akademin är en 
tydlig önskan från såväl ansvariga politiker som forskningsfinansiärer och 
de gröna näringarna. Väl genomförd samverkan bidrar till att öka kvaliteten 
i forskning, utbildning och miljöanalys samt till att forskningsbaserad 
kunskap nyttiggörs i samhället.  
 
SLU:s samverkansuppdrag är omfattande, och i SLU:s strategi 2017-2020 
står följande: ” I SLU:s verksamhetsidé betonas betydelsen av att 
verksamheten bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. SLU har 
en lång tradition av samverkan med de gröna näringarna. Under senare år 
har samverkan utvidgats till myndigheter och andra aktörer i samhället i takt 
med att SLU:s sektorsroll har breddats.” Vidare står att ”SLU:s förmåga att 
utveckla, tydliggöra och kommunicera sin omvärldssamverkan kommer att 
bli allt viktigare i takt med att samhällets krav på lärosätena ökar”  
 
Att samverka - och inte minst att leda samverkan kräver både organisation 
och ledarskap som kan hantera komplexitet och förmåga att skapa 
förtroendefulla relationer. Olika perspektiv behöver föras ihop och det krävs 
förmåga att navigera mellan olika sektorer, verksamheter, kulturer och 
individer. Ofta är rollerna och ansvarsfördelningen i det komplexa 
samverkansarbetet inte givna. Något som kan försvåra samverkan men 
också innehåller möjligheter.  
 
För att ge SLU:s ”samverkare” kunskap och stöd att leda komplexa 
samverkansprojekt, genomfördes utbildningen ”Att leda samverkan” första 
gången under 2018. Är du intresserad av att prata med någon av deltagarna 
från förra kursen kan du kontakta Annika Grandin i GHAL som kan ge dig 
kontaktuppgifter. Annikas kontaktuppgifter hittar du slutet av denna 
inbjudan. 
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Omfattning, tider, upplägg och innehåll 

Utbildningen omfattar tre tillfällen á två dagar och hålls i Uppsala:  
 

Tillfälle 1:  18-19/9 2019  09.00-16.00 
Tillfälle 2: 16-17/10 2019 09.00-16.00 
Tillfälle 3 19-20/11 2019 09.00-16.00 
 

Utbildningen är interaktiv och varvar teori med reflektion och 
erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. 

Utbildningen är baserad på aktuell forskning som är relevant inom området. 
För att ge ett så verksamhetsnära fokus som möjligt, vill vi att du, till 
utbildningen, har med ett eller flera egna exempel på situationer som varit 
särskilt framgångsrika och/eller utmanande för dig ur ett 
samverkansperspektiv. 

Utbildningen rymmer 16 deltagare. Om fler än så visar intresse kommer vi 
att eftersträva att skapa en deltagargrupp som representerar såväl olika roller 
inom samverkansledning som funktioner och ämnen inom hela SLU. Viss 
hänsyn kommer också att tas till när anmälan inkommit. 

I utbildningen ingår boken: ” Att leda samverkan – en handbok för dig som 
vill hantera komplexa samhällsutmaningar” av Martin Westin, Camilo 
Calderon och Alexander Hellquist. Boken grundar sig på ” the Inquiry 
Based Approach” (IBA) som kommer att beskrivas och användas under 
utbildningen. Boken delas ut vid första utbildningstillfället. 

Utbildningen är beroende av ett aktivt deltagande för att både du och de 
andra kursdeltagarna ska ha optimal behållning av kursen. Därför är det 
viktigt att du deltar vid samtliga tillfällen samt har en dialog med din 
prefekt/motsvarande om att du har för avsikt att investera tid i denna 
utbildning. 

Vid deltagande i utbildningen finns möjligheter för deltagare från 
kärnverksamheten att få rese- och logikostnaders finansierade via 
gemensamma medel. Övriga deltagare löser rese- och logikostnader i 
samråd med sin chef. 

Har du frågor kring detta – så är du givetvis alltid varmt välkommen att 
kontakta Annika Grandin 
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Innehåll 

18-19/9 2019  Inledning och att förbereda samverkan 

- Inledning, presentation och kursens fokus 
- Vad är samverkan? 
- Vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck beskriver SLU:s 

samverkansuppdrag 
- Ledarskap i samverkan – utmaningar och möjligheter i att leda 

samverkan 
- Om att rama in samverkan: syfte, önskat resultat, tid, organisation, 

finansiering 
- Introduktion till IBA och samverkansarbetets tre faser 
- Teoretiska perspektiv på samverkan 
- Att inleda, förbereda och planera samverkan 
- Att designa samverkansprocesser 
- Erfarenhetsutbyte 

16-17/10 2019 Att leda och genomföra samverkan  

- Att leda genom att facilitera 
- Dialog och kommunikation som ledningsverktyg 
- Att engagera deltagare 
- Hantering av makt- och kulturskillnader 
- Hantering av samverkansaktörernas förväntningar  
- Tröghet och konflikter i samverkansarbetet. 
- Känslor och reaktioner i samverkansarbetet – egna och andras 
- Akademins roll i samverkan och arbetsplanering 
- Fortsatt erfarenhetsutbyte 

19-20/11 2019 Att ta till vara resultat och utvärdera samverkan 

- Att lära i och av samverkan - lärandeteori 
- Vem äger resultatet av samverkan? 
- Att ta tillvara erfarenheter och bygga vidare på samverkan 
- Hur vill jag som deltagare bygga vidare och utvecklas som 

samverkansledare? 
- Fortsatt erfarenhetsutbyte 
- Summering och utvärdering av kursen 
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Kursledare 

Kursen leds av Martin Westin och Alexander Hellquist från SWEDESD, 
Uppsala universitet. Båda har lång erfarenhet av att leda och designa 
samverkansprocesser kring komplexa frågeställningar både i Sverige och 
utomlands. De har bl. a gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad 
samverkansprocesser på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och hållit åtskilliga utbildningar i processdesign och 
samverkansledning både inom myndigheter och i civilsamhället.  

Ansvariga för kursen är vicerektor för samverkan och Gruppen för hållbart 
ledarskap i akademin (GHAL) vid SLU.  

 

Är du intresserad? 

Anmälan till kursen görs till Annika Grandin via annika.grandin@slu.se 
senast 2019-04-30. Vill du fråga något om utbildningen, kontakta gärna; 

Annika Grandin, GHAL ankn. 2240 

Urban Sandén, ledarutvecklare GHAL, ankn.1104 

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, ankn 1854. 

 

Välkommen med din anmälan! 

 

Vicerektor för samverkan 

Erik Fahlbeck 

mailto:annika.grandin@slu.se

