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SLU löser riktiga problem

Från våra gröna naturresurser, från sjöar och hav, ska vi klara att hållbart producera

mat och biobaserade produkter som ska ersätta det fossilbaserade, skapa hållbara

förnybara energisystem, vi ska bevara den biologiska mångfalden, och vi ska främja

utvecklingen av hälsosamma städer och landsbygd för människa, djur och natur. 
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SLU har ett gott anseende

Årets ranking: Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2018
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Snitt alla lärosäten: 6263
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Men SLU har få studenter

kvinnor män



Utbildningsutbud ht 2018

Yrkesexamensprogram (långa/korta)

• Agronom*, lantmästare

• Landskapsarkitekt, landskapsingenjör

• Jägmästare, skogsmästare

• (Hortonom), trädgårdsingenjör**

• Veterinär, djursjukskötare, hippolog

• Civilingenjör (2, med UU)

*Agronom – mark/växt, livsmedel, eko-

nomi, husdjur och landsbygdsutveckling

** Odling och design

Kandidatprogram (svenska)

• Biologi och miljövetenskap

• Ekonomi – hållbar utveckling

• Husdjursvetenskap

• Sport och sällskapsdjur

• Etologi och djurskydd

Masterprogram (21 st)

 Inom SLU:s starka forskningsområden

 Samordnade med långa yrkesprogram



Några långa yrkesutbildningar har svagt söktryck
HT2018 HT2017 HT2016 HT2015

Benämning Antagna Reserver Antagna Reserver Antagna Reserver Antagna Reserver

Hortonomprogrammet * * 20 0 14 0 27 0

Jägmästarprogrammet 68 0 75 0 87 0 76 0

Agronomprogrammet - husdjur 36 1 28 0 36 15 45 26

Agronomprogrammet - ekonomi 46 0 54 0 50 14 45 39

Agronomprogrammet –
landsbygdsutveckling 40 0 29 0 29 0 45 4

Agronomprogrammet - livsmedel 18 0 24 0 36 0 26 0

Agronomprogrammet - mark/växt 34 0 30 0 30 0 27 0

Delsumma 242 1 260 0 282 29 291 69



Problemet?

• ”få studenter” (men för samhället viktiga kompetenser)

• ”få kvalificerade sökande per utbildningsplats”

• ”en studentpopulation som inte speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning”

• ”svag rekrytering till forskarutbildning inom SLU:s unika ämnen”

• ”för få studenter för att bära utbildningens fasta kostnaderna, tex karriärvägledning, 

språkverkstad, marknadsföring och på kursnivå”

• ”för litet underlag för mer levande campusmiljöer”

• ”dagens unga känner inte till SLU”



Visionen om fördubblat antal studenter

Till år 2027 ska SLU 

• ha fördubblat totala antalet antagna studenter

• ha flera kvalificerade sökande per utbildningsplats 

• ha en studentpopulation som speglar mångfalden i Sveriges unga 

befolkning

• vara känt bland unga för att utbilda för en hållbar framtid



Färdplanen – från vision till verklighet

1. Bolognaanpassning vissa långa yrkesprogram

2. Nya kandidat- och masterprogram

3. Namngivning av program

4. Ämnen, förkunskaper, progression och examenskrav 

5. Pedagogisk förstärkning

6. Attraktivare miljöer

7. Studentstöd

8. Marknadsföring



Förändringar för jägmästar- och 

agronomutbildningarna

De 5-åriga jägmästar- och agronomprogrammen ersätts av 3-åriga 

kandidatprogram och 2-åriga masterprogram:

• Förändringen genomförs senast från och med antagningen 2021

• Både kandidat- och masterprogram ska erbjudas från och med 2021

• Jägmästar- och agronomexamina ska fortsatt vara möjliga för dem som 

uppfyller kraven

• Frågan om platsgaranti ska utredas vidare

• Slutgiltigt beslut av styrelsen juni 2020



Ny programstruktur för agrara utbildningar

Agronomexamen 

(obligatoriska kurser)

Andra 

master-

program

Kandidatexamen

i [huvudområde]

Masterexamen i 

[huvudområde]

3 år 

Kandidatprogram

= befintliga kurser + 

nya kurser 

2 år 

Masterprogram

=befintliga kurser 

+ nya kurser 

Vill ha yrkesexamen

Vill ha generell 

examen



Nya program

Utmaningen är att skapa nya utbildningar för att 

• möta framtida studenters efterfrågan

• förbereda för att jobba med samhällets utmaningar

• ta vara på kompetenserna inom SLU och

• komplettera nuvarande programutbud



Nya program – möjligheter?

• Civilingenjörsutbildning med egen examensrätt? 

• Fler samhällsvetenskapliga ingångar? 

• Andra förkunskaper/behörighetsgrunder?

• Fler basårsmöjligheter?

• Fler mångvetenskapliga utbildningar? 

• Ge samma utbildning på flera campus? 

• Möta obalans i härkomst, social bakgrund, könsfördelning



Namngivningsprocessen

• Omvärldsspaning

• Målgruppsanalys

• Utformningen av de nya utbildningarna

• Bilden av SLU

• Utvärdering med fokusgrupper



• Vilka andra utbildningar finns det som 

vi konkurrerar med?

• Breddad rekrytering

– Inkluderande

• Ungas preferenser

– Vad är viktigt för dem?

– Vilka värderingar har de?

– Vad associerar de till?

– Vad söker de på?

• Vad är namnets funktion?

– Fånga uppmärksamheten. 

• Varumärkesarbetet

– Globala

– Moderna

– Relevanta

– Kreativa

– Ansvarstagande

Hur anpassar vi namnen?





Vilken information är viktigast

• Program, kurser, utbildningsinnehåll

• Vad man kan göra eller bli med en viss utbildning

• Studieort/studentliv

• Studiemiljö, campusområde etc.

• Nuvarande eller tidigare studenters erfarenhet av universitetet



Var vill jag ha informationen?

• Lärosätets egen hemsida 

• Besök på gymnasieskolor 

• Utbildningsmässor 

• Öppet hus 

• Instagram

• Youtube 

• Facebook 

• Utbildningskataloger



Marknadsföring har redan ökat

• Svenska annonserna i sociala medier har visats för 1 miljoner och 

Youtube 1,5 miljoner: sammanlagt över 20 000 klick till vår webb 

• Internationella annonsen visats för 270 000 och fått nästan 5 000 klick

• Sökkampanjerna på Google har hittills resulterat i över 15 000 unika klick

• Skugga student-projektet: närmare 150 unika anmälningar 

• Studentkommunikatörerna har jobbat på mässor, öppna hus och tar emot 

”skuggor”

• Planering av höstens programkatalog har startat

Kolla #pluggahållbart  #pluggagrönt  #pluggadjur 



Hur kan SLU samverka med 

naturbruksgymnasierna?




