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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att ge ”… sammanfattande riktlinjer som stöd för en 
eventuell framtida överenskommelse från 2021.”, förutom att värdera de 
insatser som VGR gjort med fokus på SLU-Skara och de sammanhang dessa 
ingår i. Som grund för slutsatser ligger analyser av ett 30-tal dokument och 26 
kvalitativa intervjuer med personer från skilda organisationer och företag. I 
rapporten redovisas sammanfattningar av analyserna och en diskussion kring 
resultaten. Intentionen med rapporten, och bilagorna, är att bidra till olika 
perspektiv som riktlinjer för framtida överenskommelser och utveckling.  

Utvärderingen visar övergripande på att insatserna bör bedömas i perspektivet 
av de komplexa nätverken av skilda organisationer och aktörer som i olika typer 
av relationer är knutna till varandra inom regionens geografiska avgränsning. 
Resultaten, utifrån metoden, visar också på att VGR:s insatser, i samverkan med 
SLU, har varit betydelsefulla för att stödja forskningen och dess utveckling på 
SLU-Skara. Utan insatserna hade troligen SLU-Skara lagts ner i början på 2010-
talet framhåller intervjupersonerna genomgående. Om Lanna och Götala 
forskningsstationer sägs att utan VGR:s insatser hade stationerna troligen inte 
funnits idag. Utvärderingen visar vidare på att den forskning som bedrivs är en 
nod till andra organisationer inom regionens geografiska område. Emellertid, i 
rapporten förs också fram viss kritik mot utvärdering av insatserna. 
Utvärderingar av omfattning, prestationer och resultat i förhållande till resurser 
borde gjorts mer kontinuerligt. En sådan preciserad bedömning är inte möjlig 
att göra på den korta tid som funnits till förfogande för denna utvärdering.  

Forskning och forskningsresultaten bidrar till näringen i regionen och 
nationellt. Utvärderingen betonar en unik balansgång mellan akademiska 
forskningsideal och praktikens olika behov. De tre samverkansprogrammen 
bidrar var och en på olika sätt till denna unika hantering av balansgång mellan 
forskning och praktik som sammanfattas i nedanstående förslag: 

Fokus på och ledning av innovationer genom samverkan mellan forskning och 
praktik är en framtida möjlighet för både VGR och SLU. Ett fokus där 
regionens komplexa nätverk sätts i centrum, ibland kallat för kvadrupel helix. 
SLU-Skara och Agroväst framträder som centrala spelare, tillsamman med det 
myller av samverkande organisationer inom de gröna näringarna och 
närliggande organisationer/-företag inom regionen. Skulle SLU-Skara tappa sin 
nuvarande roll och identitet finns risk att hela regionen skulle bli lidande. Istället 
är frågan hur dessas olika relationer och samverkan ytterligare kan utvecklas? 
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Ägargruppen kan ges en tydligare roll för att följa upp och utvärdera konkreta 
aktiviteter och system för lärande och innovationer i regionen. Process och 
resultatutvärdering där både ”skogen och träden beaktas”. Ägargruppens 
uppdrag blir då att vara generalist i motsats till specialist. Syftet är att undvika 
alltför byråkratisk uppföljning av detaljer så att skogen tillåts också framträda.  

Strategigrupp bildas, där deltagarna representerar olika organisationer samtidigt 
som gruppen tillsammans, som ett team, överskrider denna representation. En ny 
form av strategi förordas, en så kallad ´Opening Strategy`. Strategin syftar då 
till att puffa en verksamhet i en viss riktning, samtidigt som dess intention är att 
påverka omgivningens syn på ”organisationen” (i detta fall regionens komplexa 
nätverk inom gröna näringar och närliggande organisationer/företag) i viss 
riktning. Utmaningen är ett strategiarbete som inte har en tydlig 
inomorganisatorisk auktoritetsfördelning som kan styras utifrån en bestämd 
strategi. Begreppet ”intermediary organisation” används inom agrikultur och 
närliggande områden. Att utreda denna fråga att knyta samman ”intermediary 
organisation” och strategigrupp är dock ett framtida projekt.  

Satsningar på kompetensutveckling och livslångt lärande bör utgöra en del i ett 
innovationssystem. RådNu, rådgivarorganisationerna och naturbruks-
gymnasierna bidrar till lärande, men det finns plats för ytterligare genomtänkta 
satsningar på livslångt lärande, inte minst utbildning på avancerad nivå borde 
kunna etableras i Skara med stark knytning till regionen och praktiken. 

En plattform/form för forskningsutbyte och praktik mellan olika delar av SLU 
i landet bör stärkas. Inte främmande för att det bör se olika ut beroende på var 
i landet vi befinner oss, tvärtom troligen ett måste med lokal anpassning för att 
uppnå resultat och effektivitet. Samverkanslektorerna skulle här kunna spela en 
något annorlunda roll än vad de har idag, men ett sådant förslag går utanför 
mitt mandat att bedöma och värdera. 

Sammanfattningsvis är resultatet att satsningen varit mycket lyckad, i jämförelse 
med att SLU-Skara lagts ner. Riktlinjer inför framtiden har fokus på 
organisering av styrning där komplexitet, riktning och konkret samverkan 
mellan olika aktörer i systemet samordnas för samarbete och koordinering 
mellan olika aktörer; organisationer och företag. SLU-Skara och Agroväst spelar 
en central roll för integrering. Två planeter i relation till varandra med ett stort 
antal månar cirkulerande runt sig. I metaforen är relationer centrala, i praktiken 
är det relationer med innehåll. Förslaget är att dessa relationer med dessas innehåll 
ska utifrån kunnande och utvärderingar styras i vissa riktningar med en 
gemensam, fristående opening strategy.  
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Förord 

Tack till uppdragsgivaren som gav mig detta intressanta och utmanande 
uppdrag som gett mig nya kunskaper kring ett fenomen jag studerat i många år. 
Välvilligt har ni alla ställt upp på mina frågor och för mig tacksamt skickat 
material och förslag på intervjupersoner. Alla ni som ställt upp och villigt svarat 
på mina frågor i intervjuerna, mycket, mycket stort tack! Utan er hade mitt 
arbete inte varit möjligt att utföra. En fördjupad analys, kvalitativt och 
teoretiskt, kommer att göras under 2021. 

Karlshamn 20201030 

Sören Augustinsson 
SA-Resursutveckling AB 
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Inledning 
 
Under två på varandra följande perioder, 2014-2017 och 2018-2020, har 
satsningar skett på SLU-Skara. Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har finansierat 50% var. Efter en utvärdering 2017 
ingicks en ny överenskommelse för perioden 2018-2020 om en fortsatt 
gemensam satsning i regionen (SLU.ua 2018.2.6-1487).  
 
Syftet med rapporten är att ge ”… sammanfattande riktlinjer som stöd för en 
eventuell framtida överenskommelse från 2021.”, förutom att värdera de 
insatser som VGR gjort med fokus på SLU-Skara och de sammanhang dessa 
ingår i. Som grund för slutsatser ligger analyser av ett 30-tal dokument och 26 
kvalitativa intervjuer med personer från skilda organisationer och företag. I 
rapporten redovisas sammanfattningar av analyserna och en diskussion kring 
resultaten. Intentionen med rapporten, och bilagorna, är att bidra till olika 
perspektiv som riktlinjer för framtida överenskommelser och utveckling.  

 
För djupare resonemang och knytning till forskning inom området samverkan 
och innovation hänvisar jag till tre senare texter, se fotnot1 
 
Utredningens inriktning 
Vägledande frågor har varit bland annat: 
Är satsningarna på SLU-Skara i linje med anknytande mål i Regionala 
Utvecklingsprogrammet 2020 (RUP)?  
Hur kan satsningarna tolkas och förstås utifrån ett regionalt 
utvecklingsperspektiv? 
Är satsningarna i linje med SLU som universitet? Varför? Varför inte? 
Vilka konsekvenser får ovanstående svar för framtida satsningar och 
utveckling? 
Och i viss mån: 
Hur kan satsningarna tolkas och förstås ur ett nationellt perspektiv?  

 

 
1 Augustinsson, S & Lidén, A (2019) Om SLU Partnerskap Alnarp. Igår, idag och imorgon. Vad, hur och varför? 

Utvärderingsrapport, LTV-fakulteten 

Blix Germundsson, L., Augustinsson, S., & Lidén, Al. (2020). Collaboration in the Making - Towards a Practice-

Based Approach to University Innovation Intermediary Organisations. Sustainability 12.  

doi:10.3390/su12125142 

Augustinsson, S & Blix Germundsson, L. (2020) Organisering och ledning av samverkan i praktiken -med hjälp 

av begrepp och processer. Socialmedicinsk tidskrift Nr 4 



 8 

Enkelt uttryckt, i fokus är forskning, utveckling och samverkan med näringen 
och dess olika organisationer och företag utifrån de förnuvarande tre relativt 
väl avgränsade inriktningar på SLU-Skara, i tre så kallade samverkansprogram:  
•        Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen  
•      Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen  
•      Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket  
 
Upplägg av rapporten och något om fortsättning 
Fortsättningen av rapporten innehåller en kort genomgång av metod och 
tillvägagångssätt. Därefter följer resultatredovisningen som inleds med en 
beskrivning av dispositionen i resultatavsnittet. Genom att rapporten är relativt 
kort har jag avstått från en avslutande sammanfattning. Den inledande 
sammanfattningen får ses också som den avslutande. Ett av huvudförslagen är 
att en strategigrupp bildas. Ett sådant förslag är relativt unikt i sammanhang 
som samverkan, samarbete, differentiering/integrering mellan organisationer, 
där gränssättande objekt skulle kunna vara just en strategigrupp. En länk finns 
här till vad som kallas för ”intermediary organisation”. Ett sådant syfte kan 
utgöra en framtida artikel där intervjuer och dokument genomgår en kvalitativ 
djupanalys, vilket en kortare utvärdering som denna inte omfamnar.    
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Utvärderingens metod och tillvägagångssätt 
 

Utgångsläge för metoden är praktikbaserad organisations- och 
samverkansforskning.2 Intervjuer har genomförts med 26 personer från olika 
organisationer (totalt 30 timmar inspelat empiriskt material). Dessutom har ett 
30-tal olika dokument varit en viktig del i analysen.  
     Intervjupersoner (IP) föreslogs av SLU och VGR. De representerar en 
bredd av aktörer som doktorander, forskare och chefer inom SLU, politiker 
och tjänstemän inom VGR, Länsstyrelse, kommunförbund samt inte minst 
representanter och anställda i organisationer inom gröna näringar som har till 
syfte att stödja näringen.3 Enbart två företag har funnits med bland de 
föreslagna aktörerna. Därför har inga utfallsanalyser gjorts av vad, hur och 
varför, eller varför inte, satsningar har bidraget till företagens 
kompetensutveckling, lärande, innovationer och företagsekonomisk utveckling. 
En enkät skickades ut till ytterligare 16 föreslagna organisationer/personer om 
deras uppfattning om samverkan SLU och VGR. Tyvärr svarade bara tre 
personer på enkäten.  
 
Varje intervju har genomförts via zoom, har spelats in och inspelningarna 
förvarats på hårddisk inlåst i kassaskåp. En intervju och en fokusgrupp har skett 
på plats i Skara. Tiden för intervjuerna via zoom har varat cirka 60-70 minuter. 
En semistrukturerad intervjuguide har använts, vilket innebär huvudfrågor varit 
förberedda och genomgående använts som inledning. Genomförandet av 
intervjun har varit i samtalande form. Vidare har utformning och styrning av 
intervjuerna dirigerats medelst nyfikenhet. Syftet har inte varit att kvantifiera 
utsagor och göra beräkningar. Tvärtom har syftet varit att måla en tavla med 
olika innehåll och färger. I analysen har mönster och utvecklingspotentialer har 
sökts i det empiriska materialet.  

 
2 Augustinsson, S & Lidén, A (2019) Om SLU Partnerskap Alnarp. Igår, idag och imorgon. Vad, hur och varför? 

Utvärderingsrapport, LTV-fakulteten 

Blix Germundsson, L., Augustinsson, S., & Lidén, Al. (2020). Collaboration in the Making - Towards a Practice-

Based Approach to University Innovation Intermediary Organisations. Sustainability 12.  

doi:10.3390/su12125142 

Augustinsson, S & Blix Germundsson, L. (2020) Organisering och ledning av samverkan i praktiken -med hjälp 

av begrepp och processer. Socialmedicinsk tidskrift Nr 4 
3 Förutom formella dokument har hemsidor från de olika aktörerna varit värdefulla källor. Vidare har von 

Bothmer, R. Nilsson, A & Carlsson, M (2017) SLU Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Fri tanke, varit en 

viktig källa för att förstå SLU:s historia och förändring.  
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Delar av intervjuerna har skrivits ut och analyserats med hjälp av Atlas.ti där 
även dokumenten ingått och analyserats. Beroende på begränsningar i tid för 
analys har fokus varit på att hitta mönster i intervjuutsagorna som kunde utgöra 
grund för bedömningar av vad som hänt, vad som händer och framtid. För att 
göra en grundlig textanalys åtgår betydligt mycket mer än ramen för 
utvärderingen tillåter. Teoretiska grunden för analys är process och 
praktikbaserade forskning. Dessa två perspektiv innebär något förenklat att 
informella strukturer/system som vi kan identifiera är skapade genom relationer 
mellan organisationer och mellan människor i relation till varandra. Men denna 
relation är inget rakt streck utan ett mellanrum där skapande av innehåll sker.4 
Ett innehåll där språket har en vag representation till den specifika praktiken, 
så kallade representationsdilemmat.   
   En delvis mål-fri utvärdering har varit strategin.5 En sådan strategi innebär att 
objektet för utvärderingen, inledningsvis, inte har fokus på att bekräfta eller 
granska i vilken omfattning som specificerade, objektiva och tidsmässigt 
avgränsade mål (ofta så kallade SMART-mål6) har uppnåtts eller ej. Syftet med 
mål-fri utvärdering innebär att sinnet är öppet för att se även andra resultat. En 
risk med målfokusering är att undersökningen blir ´blind´ för andra inte sällan 
viktiga resultat som också uppnåtts. Vidare fungerar inte målstyrning i praktiken 
då mängder av andra faktorer ´bråkar` med målen som vi ibland tror är 
rationella och fria från sådant som makt, auktoritet, känslor, värderingar och 
normer.  
    För att inte varit alltför påverkad av dokumenten lästes dessa inledningsvis 
relativt övergripande. En mer noggrann läsning skedde inför rapporten. 
Jämförelse mellan tolkningar av intervjuerna och dokumenten var i slutskedet 
centralt.  
   I de begränsade hänvisningar till intervjupersoner (IP) som finns nedan har 
inga hänvisningar till namn eller organisation. Bakgrunden är att jag i mina 
intervjuer utlovat att jag hanterar deras utsagor konfidentiellt. Även om utsagor 
jag direkt citerar inte är kontroversiella har jag valt att genomgående förhålla 
mig till samtliga intervjuer på detta sätt att inte uppge källan då alla mer eller 
mindre känner varandra.    

 
4 Stacey, R & Mowles, C. (2016). Strategic Management and Organisational Dynamics. The challenge of 

complexity to ways of thinking about organisations. Harlow: Pearson.  

 
5 Patton, M.Q (2012) Essentials of utilization-focused evalutation. London: Sage 

6 Specific, Measurable, Accurate eller Approved, Realistic och Timebound. 
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Om samverkan VGR – SLU, gröna näringar och dess nätverk  
 

Resultatdelen bygger på analyser av intervjuerna och dokumenten. Vid 
utvärdering redovisas dock inte analyserna i detalj. Bakgrunden är att 
omfattning och tid är begränsade, i jämförelse med de resurser som ligger 
bakom en forskningsrapport.  
    Inledningsvis tar jag upp samverkansprogrammen och huruvida dessa kan 
anses som framgångsrika i perspektivet av främst VGR, men även dessas bidrag 
till SLU som universitet. Därefter följer ett avsnitt där betydelsen av Lanna 
forskningsstation och SLU:s forskningsanläggning Götala lyfts. Vidare följer ett 
avsnitt om SLU-Skara och Agroväst. VGR bidrar ekonomiskt till båda dessa 
aktörers verksamhet. IP framhåller att de är centrala som en praktikbädd för 
forskning, innovationer, utveckling och kunskapsspridning. SLU-Skara och 
Agroväst är viktiga som en gemensam nod för utvecklingen i regionen. De har 
även en nationell betydelse, lyfter flera IP från nationella organisationer fram. 
SLU som helhet bör kunna dra större nytta av dessa båda organisationer, var 
för sig och tillsammans. Ett nätverk, i nätverket, som bör bedömas som vital 
för både regionen och landet.  
   RådNu spelar troligen en än större roll för landet genom dess forskning, de 
är inte bundna till plats i samma omfattning som de två andra 
samverkansprogrammen. Originaliteten i samverkansprogrammen upplevs i 
regionen vara stor, även IP från nationella organisationer bekräftar denna bild i 
sina berättelser.  
   Konklusionen av ovanstående tas upp i det kommande avsnittet ”Ett 
styrkeområde i regionen” där nätverket/kluster av organisationer inom gröna 
näringar och närliggande företag diskuteras som en resurs för både region och 
land. Därefter följer några förslag för att förstärka samverkan och utveckling 
mellan SLU och VGR. Föreslår fokus på uppföljning av processer och mönster 
av samverkan, i regionen och nationellt. Ägargruppen skulle kunna ha en mer 
konkret roll i att kontinuerligt ansvara för och genomföra uppföljningar, än vad 
som sker idag. I linje med, eller parallellt med ledning av samverkan, föreslås en 
strategigrupp som utgår ifrån samverkan och samarbete för utveckling av 
innovationer, regionalt och nationellt. Livslångt lärande är centralt för VGR, 
här finns mer att göra och några förslag presenteras. Därefter följer en not om 
forskning och praktiken som är en del i SLU:s strategi. En strategi som mer 
eller mindre funnits med under en lång tid. Det finns en utvecklingspotential i 
regionen för att ytterligare stärka upp SLU som en central part att samarbeta 
med för innovationer, både regionalt och nationellt. Avslutningsvis lyfter jag 
fram ytterligare tre utvecklingsområden för samverkan mellan SLU och VGR.       
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Värdering av de tre samverkansprogrammen  
Syftet med samverkansprogrammet är att uppnå tre inriktningsmål och ett antal 
undermål i Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) 2020. Emellertid, i 
intervjuerna nämns inte någon av dessa inriktningsmål eller mål mer än i 
allmänna termer som ”Utan denna satsning hade SLU-Skara inte funnits kvar”.  
Flera IP tillägger att den regionala utvecklingen inom gröna näringar hade 
stannat av, eller åtminstone minskat utan satsningen.  
   Det skulle vara lätt att instämma i de ljusa bilderna som IP i stort beskriver 
om SLU-Skara. Visst skeptiskt förhållningssätt gentemot SLU-Skara och de tre 
programmen framträder från SLU centralt. Så en blandad skeptisk attityd till 
verksamheten i SLU-Skara, samtidigt ungefär som samma mjuka skeptiska 
attityd visar sig i uppfattningar om SLU-centralt av utomstående aktörer. 
Utomstående aktörers uttalande har följande inriktningar ”Vi hämtar mycket 
kunskap från SLU-Skara” och hänvisar till alla tre programmen, ”Forskning på 
djurvälfärd vid SLU-Skara är stark”. Precisionsodling och samarbetet med 
Dataväxt nämns av flera aktörer som centralt, regionalt, nationellt såväl som 
viss betydelse internationellt. I samma ljusa bilder målas även ”konkurrenskraft 
och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen”. Om någon av de tre 
ges en än ljusare bild är det RådNu och dess verksamhet. Beroende möjligen på 
att denna verksamhet sticker ut, en IP uttrycker det som att ”RådNu är 
outstanding i deras arbete”. När jag frågar varför IP anser detta svarar hen att 
”de har satt fingret på att kunskap inte bara kan överföras från forskning till 
praktiken och gör verkstad av detta”. I vissa intervjuer, om än inte i alla, finns 
en kritik mot att utbildningen flyttades från Skara till Ultuna. Ett sätt att förstå 
dessa utsagor har möjligen sin bakgrund i vad som hände kring 2012, vilket 
sitter fortfarande som en nagel i ögat hos några aktörer.  
 
Närliggande är också svar från IP som att ”SLU-Skara är mycket skickliga på 
att omsätta forskning till praktisk handling, tillämpbar direkt inom branschen”. 
Genom intervjuer med flera doktorander kan jag även se att stort engagemang 
för praktiken. En av forskarna framhåller vikten av goda relationer med 
näringens olika delar och ”Att ha en god relation med företagen gör att vi kan 
komma ut till dem och göra olika studier, köpa djur och så vidare på ett sätt 
som inte är möjligt där det inte finns så mycket lantbruk.” De är således 
medvetna om konflikten mellan praktik och forskning, men ser nytta också i 
denna konflikt, som två delar som stärker varandra. Emellertid, kontakten med 
praktiker kan ibland inkräkta på tiden för att skriva inomvetenskapliga artiklar 
framhåller en doktorand. De nämner vidare flertal exempel på att praktiker inte 
läser forskarrapporter då de är riktade till ”karriärtidskrifterna”.  
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En tolkning av ovanstående är att personal på SLU-Skara delar de normer, 
värderingar och meningssystem som främjar att personal balanserar och 
hanterar både stuprör (djup) och integreringen av olika stuprör (bredd7) på ett 
unikt och effektivt sätt gentemot näringen och även närliggande företag. 
Emellertid, det nämns också från flera forskare på SLU-Skara att det finns 
behov av att förbättra integrering mellan de tre programmen.  
   Samtliga tre program målas således i ljusa färger av alla regionala och 
nationella aktörer, någon kritik mot verksamheten förs inte fram, förvånande 
nog inte av någon av de regionala aktörerna, trots av vi ofta samtalat över en 
timme.  
   Så, min konklusion och värdering är att VGR-målen uppfylls. Min analys av 
intervjupersoners berättelser, tidigare utvärderingar och avrapporteringar som 
programansvariga lämnat in och som sedan godkänts kan jag inte annat än att 
sluta mig till att insatserna bidrar till SLU:s strategi (enkelt uttryckt; forskning 
och samverkan) och till regionens utveckling inom ramen för de tre 
inriktningsmålen.  
De tre inriktningsmålen är tämligen väl representerade i samverkansprogrammet 
och dess genomförande, vilket framgår av intervjuerna och ”Utan denna 
satsning hade SLU-Skara inte funnits kvar”, säger flera IP som tillägger att den 
regionala utvecklingen inom gröna näringar hade avstannat, eller åtminstone 
minskat. Konsekvensen hade varit ”Att den viktiga forskning som sker i Skara 
inte hade kommit regionen till del, vilket varit en katastrof. Västra 
Götalandsregionen är ju den region i landet som har flest aktiva inom 
branschen.” Flera av IP framhåller just detta faktum att regionen bör ses som 
Sveriges viktigaste region inom livsmedelsproduktion. ”Vårt län är det län som 
har flest nötkreatur och får i landet och det största jordbrukslänet även på andra 
sätt, ja, Skåne är många gånger en god tvåa.” En undran är nu om det är så att 
regionen är det största jordbrukslänet leder detta till än större utmaningar vid 
kommande omställningar. Kraven på innovationer och nytänkande för ett 
hållbart samhälle i regionen ökar, framhåller flertalet IP från olika 
organisationer. Vilket ansvar har SLU i detta arbete?   
 
Vidare, betonar att jag kan inte kan uttala mig om detaljerade exempel på 
verksamheterna i praktiken genom att analysera utsagor i intervjuerna. Till detta 
hade behövts göra djupare studier. Däremot rapporter och sammanställningar 

 
7 I bilaga 3 anknyter jag till komplexa adaptiva system (KAS) som är ett sätt att närma sig och betrakta det 

överraskande, det som inte alltid går att planera. Bredd handlar så om att betrakta komplexiteten i 

praktiken. Kan ses som en form av omdöme och horisont, vilka Jonna Bornemark tar upp i sin senaste bok 

”Horisonten finns alltid kvar”. Frågan om förhållandet mellan ´det generella och det lokala specifika` är 

också ett sätt att fördjupa förhållandet mellan djup och bredd.  
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från samverkansprojekten, Magnus Ljungs sammanställning av resultat i juni 
månad -2020 och intervjuer med de två intervjuade företagen pekar i riktning 
mot att målen uppfylls. Dessa riktningar inkluderar områden som innovationer, 
produktionsutveckling, lärande och företagsutveckling. I dokumenten finns 
inte heller några allvarligare anmärkningar, eller knappt några anmärkningar alls 
mot forskningen och verksamheten i Skara.   
   Här kommer då min kritik in. En undran är varför har inte ledningen för SLU 
granskat verksamheten, utan lägger över en granskning på en mindre 
utvärdering med begränsade resurser? En utvärderare som inte heller kommer 
från näringen och kan bedöma kvalitén i forskning med inomprofessionella 
ögon. 
 
Materiella aspekter: Lanna forskningsstation och SLU:s forskningsanläggning 
Götala  
Med knytning till SLU-Skara finns i närområdet två forskningsstationer Lanna 
och Götala. Den sistnämnd är Sveriges enda forskningsstation för nöt- och 
lammköttsproduktion. Även om trenden är att lägga om vårt proteinintag 
(Vetenskapens Värld 202021) kommer nötkött och lamm finnas kvar under en 
överskådlig tid, som köttvara, men också för att hålla våra landskap öppna och 
socialt hållbara i egenskap av även återhämtningsplatser. Satsningarna från 
VGR på båda dessa anläggningar har varit avgörande för dessas framtid, 
framhålls av representanter från länsstyrelser, olika organisationer inom gröna 
näringar, SLU-Skara och VGR samt de två företagen.  
 
Det är inte ovanligt att IP uttrycker att ”Utan VGR satsningen hade Lanna 
troligen inte funnits kvar då SLU ville centralisera även forskningen. I vilken 
omfattning centralisering av forskning gäller även idag är jag lite osäker på”. 
Utbildning och sysselsättning är också delar i det som sker på Lanna, 
åtminstone indirekt, förutom forskningsförsök och praktiknära forskning.  
 
Samverkan sker på Lanna också med Göteborgs universitet vad gäller mätning 
av växthusgaser, med knytning till EU. En ytterligare intressant aspekt är 
historia enligt mitt förmenande. ”Verksamheten vid Lanna försöksstation 
startade redan 1929”, inte så att något ska bevaras bara för att det är gammalt. 
Naturligtvis ska experimenterande och innovation vara av högsta klass. Men i 
kombination med ”historiens vingslag” och innovation är inte att förringa för 
att innovationer bygger på historia och tidigare kunskaper. Det är för mig 
förmätet att säga att detta finns på Lanna, men bara tanken kittlar om vi 
anknyter till Eagelmans8 neurofysiologiska forskning om kreativitet och 
innovationer. I boken beskrivs kreativitet som en blandning av materia, 

 
8 Brandt, A & Eagleman, D (2017) Runaway species. How human creativity remakes the world.  
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historisk kunskap, ny kunskap och framtida fantasier som förverkligas genom 
att böja, bryta och blanda olika kunskaper och materia. Exempelvis 
mobiltelefonen, några av Picassos målningar, Apollo 13 som var på väg att sluta 
i en katastrof men räddades utifrån vad forskarna beskriver ovan.  
 
Vidare kan båda stationerna ses som en fördjupad kapacitetsuppbyggnad som 
är materialiserad, vilket innebär över längre tid en utveckling materialiserad i 
byggnader och utrustning. Enligt flera IP är det av stor vikt att en omfattande 
kunskap finns kring den utrusning, och dess nytta för framtida forskning, 
upparbetas vid inköp av utrustning. Därför är båda dessa forskningsstationer 
av stor vikt att rätt investeringar har gjorts inför framtida forskning och 
kunskapsuppbyggnad. Jag vet inte hur mycket andra delar av SLU är knuta till 
dessa båda forskningsstationer. Om inte, borde det finnas möjligheter till 
ytterligare förstärkt kunskapsuppbyggnad och samverkan inom SLU kring 
utrusning och dess olika användning för att stärka en praktiknära forskning som 
relativt snabbt kan omsättas till såväl stora som små företaget inom de gröna 
näringarna.  
 
Nätverket 
Ett ytterligare viktigt mönster som framträder i intervjuerna är det 
nätverk/kluster i regionen som SLU-Skara och Agroväst är bärare av. Att i 
detalj beskriva innehållet i relationer mellan människor i olika organisationer 
uppvisar ett finmaskigt kluster/nätverk som innehåller unika relationer (se 
beskrivning av KAS i bilaga). Dessa unika relationer och olika samtal som förs 
vid möten och dessas fikan är grunden för kreativitet och innovationer. Således 
fikan är sammanhang som bör beaktas!   
   Sedan har vi kompetensutveckling och livslångt lärande som också kan ses 
som del i upprätthållande av kreativa kluster. RådNu och 
Naturbruksgymnasierna bidrar till denna kompetensutveckling. Dock finns 
behov av ytterligare satsning på livslångt lärande, även om RådNu och 
rådgivningsorganisationer bidrar till livslångt lärande behövs insatser för 
vidareutbildning, exempelvis på avancerad nivå.  
 
SLU-Skara och Agroväst: Centrala aktörer  
VGR har under lång tid stöttat Agroväst och sedan 2014 till SLU-Skara, vilket 
är relativt eller till och med mycket väl känt av IP. Relationen kan beskrivas som 
institutionaliserad, även om relationen inte alltid är problemfri. Båda 
organisationerna framhålls som viktiga för näringen och dess utveckling inom 
regionen. På så sätt framträder SLU-Skara och Agroväst som två centrala bärare 
nätverk/kluster av gröna näringar i bred definition. Även IP som representerar 
organisationer och företag som är nationella framhåller att båda 
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organisationerna är styrkor, även nationellt. Som en IP uttrycker det; ”SLU-
Skara är ju ett universitet, det ger en annan dignitet än Agroväst, även om de 
också är en viktig spelare i regionen”. Min tolkning av intervjuerna är att SLU-
Skara spelar minst lika viktig roll som Agroväst, kanske en större roll. Eller som 
en uttryckte det ”SLU-Skara har en myndighetsstämpel, i positiv bemärkelse 
menar jag. Är även ett stycke historia i regionen”, och IP fortsätter och berättar 
historien om SLU-Skara.  
   Min tolkning av intervjuerna är att om någon av dessa organisationer skulle 
reducera sin verksamhet eller läggas ner skulle regionen som helhet inom gröna 
näringar och närliggande verksamheter drabbas negativt. Ett sådant påstående 
är dock naturligtvis svårt att fastslå. Emellertid, Ferrary & Granovetter9 
framhåller i deras studie av Silicon Valley vikten av att organisationer som 
funnits med länge inte drar sig ur. Vissa organisationer spelar naturligtvis en 
större roll än andra. I Silicon Valley är det företag som finansierar innovationer. 
SLU-Skara och Agroväst står båda för en lång historia som två kitt som håller 
samman nätverket. En försiktig slutsats av en begränsad utvärdering är: En 
nedläggning av SLU-Skara eller Agroväst, eller båda, skulle leda till att det 
omfattande nätverket i regionen, med ett stort antal organisationer, troligen 
skulle starkt reducera möjligheter för regional utveckling inom gröna näringar. 
Således är en försiktig tolkning att de båda tillsammans spelar huvudrollen för 
utveckling av gröna näringar i regionen!   
    
Ett styrkeområde i regionen 
En av mina värderingar är att gröna näringar är ett regionalt styrkeområde. 
Förutom intervjuer med ett stort antal representanter för olika organisationer 
och dokumentanalys kan vi jämföra med ett annat län och dess historia. 
Exempelvis i Skåne har ”livegenskapen” från den tid då Danmark styrde Skåne 
satt historiska spår genom ett antal stora gods som delvis dominerar, som en 
konfiguration av infrastruktur. I Västra Götaland är det en annan infrastruktur 
med stora jordbruksföretag, sprungna ur familjeföretag samt, liksom i Skåne, 
ett stort antal små och medelstora företag inom gröna näringar.  
   Lojaliteten till regionen är betydande, faktiskt även från IP som representerar 
nationella organisationer. Ska noteras att det finns ett nära samarbete 
upparbetat under lång tid inom de tre samverkansprogrammen på SLU-Skara 
med en rad olika typer av producenter, kringorganisationer, exempelvis 
Dataväxt och precisionsodling.  
   Vidare finns i regionen, i förhållande till andra regioner, flest nötkreatur och 
får, vilket är en styrka för forskningen som finns på SLU-Skara om nöt och lam. 

 
9 Ferrary, M & Granovetter, M. (2009) The role of venture capital firms in Silicon Valley`s complex innovation 

network. Economy and Society, 38(2): 326-359 
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Närheten till näringen är central för den praktiknära forskningen och dess 
möjligheter att genomföra avancerad forskning inom precisionsodling och nöt 
och lam. Det krävs att det finns ett gott direkt personligt samarbete med både 
uppfödare och industri, vilket framhålls i intervjuer såväl av personal i Skara 
som representanter för flertalet andra organisationer som jag intervjuat. RådNu 
spelar en regional och nationell roll genom dess samhällsvetenskapliga 
inriktning10 och möjlighet till att bidra med centrala processer för att utveckla 
lärande och innovationer.   
   Vidare är Västra Götaland en av de regioner i Sverige som har flest aktiva per 
capita inom gröna näringar. Över 26000 personer är verksamma inom 
branschen.    
   Gröna näringar bör således ses som ett styrkeområde i regionen, vilket också 
klart framhålls av IP från offentliga organisationer, men också för SLU.11  
 
Behov av kontinuerlig uppföljning  
Enligt min värdering av dokument och protokoll från ägargruppen behöver 
uppföljningsansvaret stärkas. Förutom avrapportering från ägargruppens 
ledamöter och deras organisationer bör ett uppdrag vara att kontinuerligt 
utvärdera, värdera, bedöma och ge förslag på utveckling utifrån 
samverkansprogrammets syften och mål. Ett utvärderingsuppdrag hos 
ägargruppen som dock inte bara har att värdera utifrån uppsatta mål. Bör ligga 
i deras uppdrag att också värdera sådana händelser och faktorer som ligger 
utanför målen och som bidrar till att syftet med satsningarna uppnås och 
vidmakthålls. Inte sällan uppstår oväntade händelser som är viktiga för lärande, 
utveckling och innovationer. Oväntade händelser är sällan planerade i form av 
planer och avgränsade mål, vilket leder också till ett processperspektiv som 
kompletterar målutvärderingar. Processperspektiv sätter fokus på exempelvis 
innehåll i de unika relationer i regionen som finns mellan organisationer och 
människor. Relationer innehåller komplexa icke-linjära processer som skapar de 
faktiska resultaten. Således rekommenderar jag både uppföljning av processer 
och resultat. Processer utifrån en mer tolkande ansats för att förstå vilka 
handlingar som leder till resultaten. På så sätt kan ett genuint processkunnande 
också utvecklas för att i en strategi kunna bidra till att stödja processerna.  
 

 
10 Von Bothmer, R. Nilsson, A & Carlsson, M. (red) (2017) SLU Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Lidingö: 

Fri tanke 
11 (ibid) 
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Ägargruppen 
Då kommer vi in mer specifikt på ägargruppen och dess ansvar för 
kvalitetsuppföljning av satsningarna. Min värdering är att ägargruppen är viktig. 
Centrala aktörer från båda organisationerna träffas fysiskt. Men åtminstone vad 
som framgår av protokollen är det mer fråga om lite avrapportering, under en 
förmiddag, än att ta ett ägaransvar för kvalitetsuppföljningar av verksamheten. 
En gång om året och tre timmar upplevs vara kort tid för att ha ett mer detaljerat 
uppföljnings- och utvecklingsansvar. 
   Inför framtida satsningar bör ägargruppen ges ett vidare uppdrag för att 
kontinuerligt följa upp kvalitén på verksamheten, mer än att bara läsa dokument 
och rapporter. Möjligen att ett sådant ansvar i dag ligger på respektive chef där 
samverkansprogrammen ingår. Emellertid, ett sådant chefsansvar för 
uppföljning av uppdragets prestationer ser jag inte. Genom att VGR sätter in 
omfattande ekonomiska resurser för näringen och dess utveckling i regionen 
borde det finnas ett gemensamt uppföljningsansvar på central nivå. 
Ägargruppen får anses som en bra sådan grupp för att med ett 
kvalitetsgranskande öga följa upp uppdrag och prestationer, uppföljning utifrån 
satta mål och även mål-fri utvärdering. Argumenten ovan baseras på 
verksamheterna och inte minst att samverkan bättre ses och styrs som 
komplexa adaptiva system (se bilaga).  
 
Öppen strategigrupp (´Opening strategy`)12 
Ett annat av mina förslag inför framtiden är ett konfirmerande av ett tidigare 
beslut  

SLU och VGR beslutar vidare gemensamt om sammansättning, uppdrag och 
arbetsformer för en ännu ej tillsatt strategigrupp, vilken ska behandla frågor av strategisk 
karaktär för samverkansprogrammet.13  

 
Hur en sådan strategigrupp, dess arbetsformer och innehåll måste diskuteras 
fram i självorganiserande processer mellan olika aktörer. Möjligen är det 
lämpligt att ägargruppen är initiativtagare och organiserar över tid en lämplig 
grupp förankrad i regionen och SLU. En sådan strategigrupp borde kunna växa 
fram i relationen mellan Västra Götalandsregionen, SLU-Skara, SLU och 
Agroväst. Medlemmar i en sådan strategigrupp bör inte representera sina 

 
12 Wittington, R. (2020) Opening Strategy. Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: Oxford 

press. 

Jag går här inte in på hur strategier kan byggas och utformas. Det jag vill trycka på är att många olika aktörer 

bör vara inblande för att känna meningsfullhet och ställa upp bakom strategin så den blir till handling i vardagen. 

Inte bara vackra ord på papper, som strategier så ofta är.  

 
13 Rektorsbeslut  Dnr SLU ua.2018.2.6-2998 
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organisationer och vara ansvariga direkt mot just dessa, utan just en självständig 
strategigrupp som tar hänsyn till olika intressen och intressenter. En sådan 
strategigrupp bör också kommunicera strategin i form av vad Whittington kallar 
för en ”Opening strategy”14 En strategigrupp, där deltagarna representerar olika 
organisationer samtidigt som gruppen tillsammans, som ett team, överskrider 
denna representation. Strategin syftar då till att puffa en verksamhet i en viss 
riktning, samtidigt som dess intention är att påverka omgivningens syn på 
”organisationen” (i detta fall regionens komplexa nätverk inom gröna näringar 
och närliggande organisationer/företag) i viss riktning. Utmaningen är ett 
strategiarbete som inte har en tydlig inomorganisatorisk auktoritetsfördelning 
som kan styras utifrån en bestämd strategi.  

 
En strategigrupp bör bestå av politiker, forskare, representanter för 
organisationer i nätverket, tjänstemän och experter inom exempelvis regional 
utveckling, kreativitet och innovationer i kluster/nätverk. I sådana nätverk 
inkluderar jag även organisationer som exempelvis Jordbruksverket, 
Lantmännen, LRF och RISE.  
 
Ett syfte med en strategigrupp bör vara dubbelt. Avgränsad till 
samverkansprogrammet, men med grund i regionala/nationella nätverk/kluster 
inom gröna näringar. Västra Götalandsregionen skulle då ytterligare kunna 
bidra till hela landet med sin unicitet, är min bedömning. 

 
Svårigheter med en strategigrupp som går utöver enskilda organisationer 
återfinns i den klassiska forskningen om samverkan, samarbete, 
koordinering/integrering, tillit och gränssättande objekt. Alltså, deltagarna i en 
strategigrupp representerar organisationer samtidigt som gruppen överskrider 
denna representation.15 En strategigrupp skulle kunna spela en integrerande 
roll. Ett gränssättande objekt som den integrerande formen i samverkan ofta 
kallas för. Symboliskt genom dess agerande skulle detta kunna förena och knyta 
samman aktörer så att innovationsklimat förstärks och integreras.   
    

 
14 Whittington, R. (2019). Opening Strategy. Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: Oxford 

University Press 
15 Augustinsson, S. Paulsson, L. (2012). Collaboration in public sector: Complex organizing. In Multi-faceted 
Nature of Collaboration in Contemporary World, T. M. Besednjak, D. Lamut, U. London, Vega Press. 

  
Langley, A., Lindberg, K., Mork, B E., Nicolini, D. Raviola, E. & Walter, L. (2019). Boundary work among 
groups, occupations, and organizations: From cartography to process. Academy of Management Annals 13(2): 
704-736. 

  
Lindberg, K. & Czarniawska, Barabara (2006). Knotting the action net, or organizing between organizations. 
Scandinavian Journal of Management 22: 292-306. 
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För att strategiskt leda och styra den framtida samverkan mellan VGR och SLU 
behöver framtida beslut således även ta hänsyn till de mer osynlig mång- och 
tvetydiga processer som frekvent berättas om i intervjuerna, och jag benämner 
som komplexa adaptiva system. I sådana system är relationen mellan struktur 
och handling. Unika relationer och olika samtal som förs vid möten och dess 
fikan är grunden för kreativitet och innovationer som inte bör glömmas bort i 
sammanhanget. Det som räknas är relationer som går under radarn i de ofta 
förekommande struktur- och systembeskrivningar som används i dokument 
och utvärderingar. Förhållandet att det vi kallar för struktur och system 
konstrueras just i relationer mellan människor glöms ofta bort i de ibland vackra 
och tilltalande orden och kan sammanfattas och ses som just komplexa adaptiva 
system. Följande berättelse får statuera ett exempel på gestaltning av sådana 
processer som framträder med hjälp av denna systemsyn:  

”Ett konkret färskt exempel på detta är i ett pågående projekt som leds av en stor aktör 
inom livsmedelsindustrin, där personer från SLU i Skara deltar. En av livsmedelsaktörens 
högre chefer hade en längre tid försökt få kontakt. Men misslyckats med att få kontakt 
med sina egna anläggningar för att ur produktionslinan kunna plocka ut ett antal 
produktprover med specifika egenskaper. En SLU-medarbetare lyfte telefonluren till en 
av anläggningarna och fem minuter senare var hen lovad detta.” …”  Nu har 
medarbetarna hunnit få tag i en tredjedel av proven, resten kommer också. Vi har alltså 
bättre kontakt med förädlingsindustrin än en av de högsta cheferna för deras egen 
organisation…” 

 
Ett mer strategiskt arbete som tar hänsyn till de ovan föreslagna delarna kring 
relationer, komplexa adaptiva system, nätverk och innovation, skulle vara en 
möjlighet att puffa verksamheterna, VGR:s mål i RUP (numera RUS, Regional 
utvecklingsstrategi) och SLU:s forsknings- och praktikintegrering ytterligare 
nivå uppåt med hänsyn taget till bland annat en anda som kan ha likheter med 
de processer som sker mellan olika aktörer i Silion Valley. Ett strategiarbete 
som också skulle bidra till att integrera och utveckla forskning från andra delar 
i landet med koppling till VGR. 

 
Kompetensutveckling och Livslångt lärande  
Ett nätverk som utvecklas behöver tillföras och säkra upp kunskap i olika 
former. Kunskapsutveckling kan ses på två sätt; kompetensutveckling och 
livslångt lärande. Båda behövs för upprätthållande av fungerande kreativa 
nätverk/kluster, en form av tillförsel av energi. Kompetensutveckling är en 
utveckling av kunnande utifrån ett specifikt uppdrag, en uppgift. Däremot 
livslångt lärande ser jag som individens möjligheter till lärande och utveckling i 
bredare aspekter. Livslångt lärande är en mer generell, bredare kunskap, medan 
kompetensutveckling är smalare och direkt relaterat till ett görande i en praktik. 
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Således berörs frågor om vad som är generell kunskap respektive specifik 
kunskap i ett specifikt sammanhang. RådNu bidrar, som jag tolkar uppdraget, i 
hög grad till kompetensutveckling. Naturbruksgymnasierna bidrar till livslångt 
lärande. Om vi sätter kompetensutveckling och livslångt lärande i relation till 
antalet aktiva personer inom gröna näringar, 26 000, ställs krav på omfattande 
kunskapstillskott i form av kompetensutveckling och livslångt lärande. Speciellt 
i dag med omfattande krav på hållbar omställning och teknikutveckling. Dock 
har jag inga förslag. För att ta fram förslag krävs djupare studier av just dessa 
frågor. En fråga för ägargruppen och eventuell strategigrupp för vidare och 
djupare studier av behoven och handläggning behövs.   
 
Något om lärande och tredje uppgiften som nationell angelägenhet 
von Bothmer med flera beskriver ´tredje uppgiften` så här:  

Idag svarar kommunikationsdelen vid universitetetsadministrationen för den SLU-
gemensamma och övergripande interna och externa kommunikationen. Avdelningen 
formulerar, formger och förmedlar kunskap om SLU och dess verksamheter.16  

Min uppfattning är att relationen mellan tredje uppgiften på högskolor och 
universitet och lärande i form av kompetensutveckling och livslångt lärande är 
av stor nationell betydelse. Utifrån denna uppfattning var det klokt att låta 
RådNu komma närmare praktiken istället för att tillhöra extern 
kommunikation. Genom den nya tillhörigheten till SLU-Alnarp är min 
bedömning att förändringen än mer stödjer RådNu i dess betydelse för att bidra 
med kompetensutveckling och livslångt lärande istället för att fokusera på att 
formlera, formge och förmedla forskningsresultat. Forskning om samverkan 
pekar på att behovet är stort av att se tredje uppgiften som en dialog, samtal, 
med det omgivande samhället. Samtal som byggs upp genom tillit och 
personliga kontakter, via till exempel forskning i Skara, RådNu, Agroväst eller 
som i Skåne via SLU Partnerskap Alnarp. I dessa personliga kontakter ligger en 
viktig uppgift med att just arbeta med både kompetensutveckling och livslångt 
lärande.  Ett arbete som sker genom upparbetade personliga relationer mellan 
forskning och praktik som baserar sig på tillit. Samverkanslektorerna har delvis 
denna roll, men skulle se att deras roll mer fick uppdraget att skapa integration, 
vilket flera samverkanslektorer också berättar om. Jag menar att oavsett, bygger 
tredje uppgiften på att högskolor och universitet upparbetar konkreta kontakter 
där tillit är en grundpelare, faktiskt inte främst kunskapen.17 På så sätt, menar 

 
16 s. 127. 
17 Augustinsson, S. (2004) TANGO-Verkstad och dess bidrag till regional utveckling. Kristianstad, Högskolan 

Kristianstad 
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jag, kan kompetensutveckling och livslångt lärande också beaktas och hanteras 
genom tillit i nätverk mellan olika aktörer.18  

 
En not om forskning och praktiken (branschen)  
SLU:s strategi som tar upp relationen mellan forskning och praktiken har i VGR 
och SLU-Skara en testbädd som kan utvecklas som unik i landet och 
internationellt. Intervjuer med doktorander och forskare visar på en unik 
förmåga att hantera denna spänning mellan forskning och praktik som är 
mycket väldokumenterad inom forskning om samverkan mellan 
universitet/högskolor och praktiken.19  
    
Sällan har jag stött på hos forskare och doktorander ett sådant engagemang för 
att upprätthålla en balans, och kvalité, med att samtidigt hålla hög kvalité på 
forskning och samtidigt en närhet till avnämare till forskningsresultaten. 
Forskare har krav på sig att presentera sina resultat på ett sådant sätt som sällan 
är intressant för praktiker. Erfarenhet och forskning visar på att forskare 
behöver ha en fingertoppskänsla för att också vara aktiva i praktiken. I ett 
projekt mellan LTH (Lunds tekniska högskola) och små och medelstora 
industriföretag visade sig behovet vara stort av just denna fingertoppskänsla. 20 
Det visade sig att vissa anställda på LTH som var ute i företagen skapade mer 
problem än de löste. Inte på grund av deras kunskaper, utan beroende på att 
relationerna inte fungerade. Vidare var förekomsten av dörröppnare viktig, det 
vill säga personer som sedan tidigare hade kontakter med de företag som 
forskare från LTH skulle engagera sig i.  Detta uppdrag mellan forskning och 
praktik har sina svårigheter och utmaningar. En IP tar upp en händelse om hur 
hen blev illa behandlad av en professor inom SLU, vilket kännetecknade även 
flera berättelse från LTH i projektet TANGO. Dessa relationer med praktiken 
utanför menar menar von Bothmer kanske har fått stryka på foten. ”Det är 
framförallt den mer grundläggande forskningen som svarar för den positiva 
utvecklingen vid SLU”.21 Möjligen beror detta, enligt mitt förmenande, på den 
allmänna utvecklingen för vad som räknas för universitetskarriären, det vill säga 
publicera artiklar i rankade tidskrifter inom ett visst område. Medan däremot 

 
18Jag är medveten om att detta stycke kan vara något svårt att förstå. Beroende på tid till förfogande stod jag i 

valet om jag skulle ta bort eller behålla. Valet föll på att behålla texten därför att frågan är viktig, men behöver 

vidare analys och fördjupning.  
19 Lidén, A. (2016) Rethinking systems of innovation. Towards an actor perspective on the system om 

innovation perspective. Doctoral Dissertation No. 2016:05. Blekinge Institute of Technology. 
20 Augustinsson, S. (2004) TANGO-Verkstad och dess bidrag till regional utveckling. Kristianstad, Högskolan 
Kristianstad: 30 
21 s. 96. 
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tiden som krävs för samverkan, där tillitsbyggande är viktigt, värderas lågt vid 
ansökan till docent och professor. Avslutningsvis framhåller IP från olika att 
tilliten är hög till personal på SLU-Skara och Agroväst. Här spelar troligen också 
Lanna forskningsstation och Götala forsknings-centrum en viktig roll. Möjligen 
en arena som mellan människor en fysisk mötesplats där abstrakta frågor ges 
uttryck konkreta handlingar i specifika sammanhang.  
 
Några komplement och sammanfattning  
A/ För utveckling och innovationer är det viktigt att ta tillvara och bygga vidare 
på den mylla av nätverkande gröna näringar inkluderat organisationer inom 
näringen, offentliga organisationer och olika företag som är involverade och 
som finns i regionen. SLU-Skara och Agroväst framträder som centrala spelare, 
tillsamman med det myller av samverkande organisationer inom de gröna 
näringarna inom regionen. Skulle SLU-Skara tappa sin nuvarande roll och 
identitet finns risk att hela regionen skulle bli lidande.  
 
B/ Att ta tillvara den unika andan och förmågan till samarbete med praktiken 
inom regionen borde vara ett viktigt mål. Men att resultatet av detta mål är att 
utveckla avancerad forskning som kommer både praktiken till nytta och ger 
möjlighet till karriär inom akademin. 
   Utmaningar som ligger inför framtiden framgår av ovanstående. Men vill 
också lyfta behovet av kunskapsutveckling och innovationer inom gröna 
näringarna. SLU-Skara är en relativt liten enhet med begränsade resurser i 
förhållande till den komplexa verksamhet som gröna näringar lite vidlyftigt kan 
sammanfattas som. En lantbrukare behöver mängder av olika nya kunskaper 
och kreativa lösningar på en rad områden. SLU ska vara den nationella garanten 
för att kunskapsutveckling (forskning) och innovationer håller en internationellt 
hög nivå. Det är troligen en stor fördel att SLU finns på ett flertal platser i landet 
samtidigt som forskning kräver en viss kritisk massa för att kunna upprätthålla 
hög kvalité. Här finns en stor utmaning i att fortsätta utveckla ett arbete för hur 
forskning och kunskaper ska kunna utvecklas och användas i olika delar av 
landet. Här pågår olika försök och utvecklingsprojekt, men som behöver 
förstärkas och utvecklas.22 De redan upparbetade och starka relationerna mellan 
VGR, SLU-Skara, andra nätverksaktörer och Agroväst borde kunna utgöra en 
testbädd för att kombinera internationell forskning och utveckling av konkreta 
verksamheter inom gröna näringar.  
 

 
22 I utvärderingen av Partnerskap Alnarp noterade vi också denna problematik (Augustinsson & Lidén 

2019). 
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C/ En plattform/form för forskningsutbyte mellan olika delar av SLU i landet 
bör tydligare växa fram i självorganiserande icke-linjära processer utifrån de 
enskilda aktörernas olika logiker, drivkrafter och mål med sina verksamheter. 
Inte främmande för att det bör se olika ut var i landet vi befinner oss, tvärtom 
troligen ett måste för att uppnå resultat och effektivitet. Samverkanslektorerna 
skulle här kunna spela en något annorlunda roll än vad de har idag, men ett 
sådant förslag går utanför mitt mandat att bedöma och värdera. 
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Bilagor 
 
Nedanstående bilagor inleds med något mer om samverkansprogrammet. 
Följande bilagor anknyter till några teoretiska bakgrunder som alltid bör 
finnas med i praktikbaserad utvärdering.  
 
Bilaga 1: Något mer om samverkansprogrammet 
 
”Ett fossilfritt jordbruk” är vägledande inom samverkansprogrammen ovan. 
(SLU.ua 2018.2.6-1487). I den gemensamma satsningens första period fanns 
bioenergi med som ett program.  
   Syftet med samverkansprogrammet är för VGR att uppnå tre inriktningsmål 
i Regionala utvecklingsprogrammet (RUP)23 2020:   
”Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring 
styrkeområden”   
”Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft”   
”Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan (s. 10)   
   Samtliga tre samverkansprogrammen utgår ifrån målet att minska 
klimatpåverkan från de gröna näringarna och närliggande organisationer/-
företag. Valet var klokt. Klimatfrågorna bör vara en röd tråd i all verksamhet, 
vilket också är centralt inom VGR, ett huvuduppdrag som SLU också har sedan 
en lång tid tillbaka.24 
   Värderingar av vad IP berättar, tidigare utvärderingar och avrapporteringar 
samt dokumentanalyser kan jag inte se något annat än att insatserna bidrar till 
SLU som ett ´internationellt´ universitet med förankring i gröna näringar och 
närliggande organisationer/företag. Samma gäller min positiva bedömning av 
nyttan i förhållande till Västra Götalandsregionens utveckling inom ramen för 
de tre inriktningsmålen. De tre inriktningsmålen är tämligen väl representerade i 
samverkansprogrammet och dess genomförande, vilket framgår av intervjuerna. 
”Utan denna satsning hade SLU-Skara inte funnits kvar”, säger flera IP som 
tillägger att den regionala utvecklingen inom gröna näringar hade avstannat, 
eller åtminstone minskat.  

 
23 Från och med utveckling av den gamla RUP 2020 använder man namnet RUS -Regional utvecklingsstrategi 

istället, se PROP. 2015/16:1 och Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete. 

24 von Bothmer, R. Nilsson, A & Carlsson, M. (red) (2017) SLU Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Lidingö: 

Fri tanke. s.115 
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Verksamhetsrapporter och utvärderingar gjorda av personal i Skara och 
Uppsala, som jag tagit del av, skiljer sig inte från intervjupersonernas tolkningar 
av goda resultat i de tre samverkansprogrammen. Vidare bör den 
forskningskritiska idén om en öppen och transparent information, tillgång till 
och diskussioner om metoder och resultat, nationellt och internationellt, en 
garanti för att säkra upp forskningens kvalité inom ramen för 
samverkansprogrammet. Emellertid, som von Bothmer med flera beskriver är 
grundforskning och tillämpad forskning två gamla rivaler. Grundforskningen 
har segrat på bekostnad av tillämpad forskning, menar författarna. Tillämpad 
forskning blir ibland betraktad som inte lika ”fin” som grundforskning. 
Förutsättningarna är olika, vilka bör belysas, beaktas och hanteras i både 
styrning och vardag av de gemensamma satsningarna. Utvärderingens resultat 
visar på att satsningen har varit lyckad utifrån uppsatta mål inom VGR och SLU 
som både ett spets- och praktiknära universitet, både regionalt och nationellt 
genom de täta nätverk som sedan lång tid tillbaka är etablerade. Emellertid, jag 
ser ett antal utvecklingsområden som kan manövreras av en strategigrupp.  
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Bilaga 2: Teoretisk bakgrund och inriktning i denna utvärderingens område 
 
 
“… the processes of `perspective making', `perspective taking' and `perspective shaping' are 
central to the integration of different expert groups that need to co-operate in the pursuit of 
multiple, perhaps competing, objectives.”25  
 
”Firms (economic actors) and policy makers (political actors) react differently to changes in the 
system and the surrounding environment; they do not react to the same crisis or set of ideas or 
they react differently; they are simply driven by different logics and different set of goals.”26  
 

 
Vad kan en utvärdering av samverkan genom tolkning, förståelse och 
utveckling bidra med? Ett syfte, förutom uppnå uppdragsbeskrivningen, är att 
bidra till ”…processes of `perspective making', `perspective taking' and 
`perspective shaping”.27 Syftet med extern utvärdering är ibland att kunna ställa 
de något konstiga frågorna och dra slutsatser, som kanske inte alltid stämmer 
med insatta aktörers detaljerade kunskaper. När något självklart böjs, bryts och 
blandas med olika perspektiv kan något hända med vår förståelse och 
innovationer uppstå.28    
   Rapportens innehåll kan således ses som något att reflektera emot, något att 
böja, bryta och blanda med tidigare erfarenheter och kunskaper. Även om 
förslag framskymtar i texten är huvudsyftet att vara ett stöd för att få ytterligare 
perspektiv som kan leda tankarna till något nytt, eller justering av befintliga 
processer. Mitt perspektiv är att samverkan oftast är icke-linjär och ständigt 
under konstruktion. Sammanfattningsvis innehåller mitt perspektiv komplexa 
responsiva processer mellan människor29 där frågor om identitet, tillhörighet, 
uppdrag och tolkning av det som varit ständigt är pågående. Dessa faktorer är 

 
25 Blackler, F., Crump, N. McDonald, S (2000). Organizing Processes in Complex Activity Networks. 
Organization 7(2): 277-300. s. 277 
26 Lidén, A. (2016) Rethinking systems of Innovation. Towards an actor perspective on the system of innovation perspective. 

Doctoral Disseration Series No. 2016:05 Blekinge institute of Technology. Department for Industrial 

Economics. s. 75 
27 Blackler, F., Crump, N & McDonald, S (2000). Organizing Processes in Complex Activity Networks. 
Organization 7(2): 277-300. 
 
28 Brandt, A & Eagelman, D. (2017). The Runaway Species. How human creativity remakes the world. Edinburgh, 
Canongate Books. 
 
29 Stacey, R & Mowles, C. (2016) Strategic Management and Organisational Dynamics. The challenge of 

complexity to ways of thinking about organisations. Harlow: Pearson.  
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några av de som bidrar till självorganisering. Att styra självorganisering innebär 
skickligt agerande av inblandade aktörer som är de som skapar resultaten. 
Resultat är i grunden lokala fenomen, medan däremot processer kan vi 
generalisera. Därför är resultat av komplexa system svåra att förutsäga, speciellt 
i detalj och på längre sikt. Detta perspektiv motsätter inte att vi samtidigt 
behöver formella dokument och strukturer. Däremot ser jag relationen mellan 
vardagens möte mellan människor och strukturer i olika former som cirkulära, 
det vill säga använder varandra som resurser, och samtidigt ger liv.   
     
    För att ytterligare förstärka perspektivseende kan metaforer hjälper oss att 
tolka, förstå och utveckla fenomen genom att de också bidrar till att vi kan 
närma oss ett fenomen från olika aspekter.30 Användning av olika metaforer är 
till för att bedöma, värdera och utveckla seende och tänkande om ett fenomen. 
Vårt tänkande är alltid selektivt utifrån de roller och uppdrag som vi utgår 
ifrån.31 Metaforer och begrepp hjälper oss att sätta ljus på vissa aspekter medan 
andra delar hamnar i bakgrunden. Metaforer kan således hjälpa oss att leta 
sprickor som släpper in nytt ljus.   
    Metaforen jag brukar använda för SSI/D är rondellen ”Place de l'Etoile” i 
Paris32 med dess sex ingångar och sex utgångar. Flödet av olika typer av 
trafikanter i bilar och bussar, på motorcyklar och cyklar rör sig kontinuerligt 
framåt i rondellen, utan formella regler.33 Det finns i rondellen inte auktoritära 
symboler eller regler, i likhet med en trafikkorsning som bestämmer hur 
samarbetet mellan trafikanterna exakt låter sig göras. Det enda som finns är 
trafiklysen strax innan trafikanterna kommer in i rondellen från olika ingångar. 
Där möter de andra trafikanter som kommer från fem andra vägar in i rondellen 
och deras mål. Målen för de enskilda trafikanterna ser olika ut. Det vill säga 
vilka avfarter ut från rondellen som de tänker ta. Vid rusningstrafik är relationell 
och kognitiv komplexitet hög för att ta sig genom rondellen. Att ständigt hålla 
koll på relationen till andra trafikanter i närheten kräver fullständig 
uppmärksamhet, oavsett om du är van vid att manövrera i rondellen eller inte. 
Vana trafikanter möter andra som är ovana. Intressena och målen är olika, men 
integrerade i självorganiserande processer med en ständig rörelse framåt i 
relationer mellan trafikanterna där triumfbågen och rondellens utformning och 
trafikljuset innan rondellen är integrerande. Min utkiksplats är triumfbågen, det 

 
30 Morgan, G (1997). Images of Organization. Sage: London. 
31 Lidén, A. (2016) Rethinking systems of innovation. Towards an actor perspective on the system om 

innovation perspective. Doctoral Dissertation No. 2016:05. Blekinge Institute of Technology. 
32 https://www.youtube.com/watch?v=yHTpcyoJdKI 
33 https://www.youtube.com/watch?v=lay8aZlsbB0 
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mönster jag beskriver är bilarnas in i och rörelse genom rondellen. I detta 
mönster ligger att värdera nyttan med det eller de fenomen som avses, här då 
tillsammans med perspektivseende som stöd för utveckling.  
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Bilaga 3: Betydelsen av att se samverkan ur en komplexitetslins 
 
Att samverkan är komplex är nog de flesta överens om. Men vad är 
komplexitet? Komplexitet är karaktäriserat av relationer med innehåll, 
autonomi, ständigt i skapande, strävan bort från jämvikt, icke-linjära, 
självorganiserande och ett ständigt begripliggörande sker av ”vad händer här” 
(konstruktion av mening med tillgängligt material; sociala strukturer såväl som 
formella och materiella sådana). Typiska resultat av dessa normala processer är 
osäkerhet och det överraskande. Kärnan i komplexa pågående processer kan 
beskrivas som komplexa responsiva processer mellan människor som 
konstruerar (gemensam) mening utifrån identitet, värderingar, normer och 
makt. Aktörer har således olika logiker och olika uppsättning av mål beroende 
på organisation. Emellertid är det intressant här att det finns en stark gemensam 
kärna som framträder klart i intervjuerna. En tro på branschens framtida 
möjligheter i regionen, forskningens betydelse, forskarnas balans mellan karriär 
och praktik (något förenklat uttryckt), allt i förhållande till utveckling och 
innovationer. Komplexitet innebär att olika faktorer påverkar varandra relativt 
slumpmässigt. ’Ingrid från företag y råkar på Sven från organisation x som 
berättade, vilket ledde till att …’. Det överraskande är oftare grunden att något 
uppstår än stora planer. Även om vi behöver planer vet vi att det ofta inte blir 
som vi planerar, en paradox vi har att leva med! Så hur organisera och stötta 
dessa processer som är viktiga för uppstart av nya innovationer och 
utveckling!34 
   Gröna näringar inom Västra Götalandsregionen är ett tätt kopplat nätverk 
med samverkan inom en mängd olika områden, frågor och innehåll. Även om 
satsningarna inom ramen för Skara – SLU i en första anblick inte är klassisk 
samverkan i form av projektgenomförande framträder över tid hur det faktiskt 
rör sig om samverkan och inte bara medelstillskott till verksamhet i Skara. 
Satsningarna går definitivt utöver en sådan ensidig bild av medelstilldelning. 
Satsningarna är ett exempel hur komplex organisering kan manövreras. Men 
uppfattar att denna insikt möjligen behöver stärkas t.ex. genom en tydligare 
strategigrupp som skapar en än mer utvecklad bädd, symbolisk organisering för 
dessa processer. 
  

 
34 Augustinsson, S., Ericsson, U & Rakar, F. (2018) Organisation ur nya och gamla perspektiv -ett kollage. 

Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 4: En anda av samverkan, samarbete och utveckling 
 
I intervjuerna berättas återkommande om en speciell anda, en anda som jag 
uppfattar har likheter med i och omkring Jönköping - Gnosjö. Något som 
kommit att kallas för ”Skaraandan”35. En anda som sägs härröra från långt 
tillbaka från 1960-talet –jag vill också hänföra denna anda av samverkan, 
samarbete och utveckling till olika utsagor i stort samtliga intervjuer jag haft.  
 
I linje med dessa uttalanden är också olika texter och presentationer som jag 
fått ta del av. Något förenklat, möten sker mellan människor i nätverk/kluster, 
möten där likheter och olikheter tillåts. Men bidrar också till en gemensam 
struktur som förenar och utgör en struktur och en anda som är gynnsam för 
utveckling i olika former. En form av innovationsanda som liknar Silicon Valley 
där ett stort antal kompetenta aktörer samverkar i komplexa 
innovationsnätverk. Ferray & Granovetter36 menar att att Silicon Valley som 
kluster har missförståtts av ”policy-makers around the world”. De använder 
istället komplexitetsteorier för att förstå varför Silicon Valley är framgångsrikt. 
Min tillhörighet är också inom komplexitetsteorier för att närma mig 
samverkan. De menar att framgångsfaktorerna är både ”venture capital” och 
det där andra med komplexiteten i möten mellan organisationer, möten mellan 
människor. 
   Jag hävdar att de täta nätverken i Västra Götaland har sådana likheter. En 
historia som utvecklas genom att olika aktörer med innovationsgrund möts och 
utmanar varandra, men att pengar spelar en stor roll för att underhålla och 
stödja grundprocesser. Att stödja dessa grundprocesser för utveckling och 
innovationer är mitt förslag en strategigrupp som arbetar utifrån ”Open 
Strategies”.  
   I vilken omfattning och om ett fördjupat arbete verkligen behövs kan jag inte 
uttala mig om, men att nätverket bör uppmärksammas som ett 
innovationsnätverk och stödjas ytterligare som ett sådant kan jag utläsa av 
intervjuerna.   
   En anda som beskrivs i intervjuerna liknar Gnosjö-andan där industriföretag 
växt sig starka genom fokus på uppdraget, prestationer, affärsutveckling och 

 
35 Von Bothmer, R. Nilsson, A & Carlsson, M. (red) (2017) SLU Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Lidingö: 

Fri tanke, s. 216 
36 Ferrary, M & Granovetter, M. (2009) The role of venture capital firms in Silicon Valley`s complex innovation 

network. Economy and Society, 38(2): 326-359 
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inte minst samverkan och samarbete företagen emellan inom en geografisk 
avgränsning. I intervjuerna framhålls frekvent att alla känner alla. Även om 
individer bytt arbetsplats upprätthålls tidigare interpersonella relationer till gagn 
för de gröna näringarna. Alltså, ett inofficiellt nätverk som går utöver nätverken 
mellan organisationerna. Så, vissa intressanta likheter finns mellan 
Västragötalandsregionen, gröna näringar, Gnosjö och Silicon Valley.  
 
För SLU:s del framträder en unik möjlighet att strategiskt kunna använda den 
grund för utveckling och innovation som finns i nätverken inom regionen.37 
Nätverk som förgrenar sig också till Sverige som helhet. En grund i 
ovanstående är också att strategiskt kunna använda den nära relation mellan 
forskning och praktik som utmärker Silicon Valley enligt Ferrary & 
Granovetter. En sådan grund att stå på är den cirkulära relationen, ett rum, 
mellan SLU-Skara och Agroväst. Huruvida detta rum har möjligheter för 
ytterligare utveckling har jag svårt att uttala mig från min lilla undersökning. 
Konstaterar dock att det redan sker, men vilka möjliga utvecklingspotentialer 
som finns kan utvärderingen inte svara på. Däremot visar forskning med stöd i 
komplexitetsteorier att de små lokala självorganiserande processerna i vardagen 
har stor betydelse för utveckling och innovation. Därför menar jag att det är 
viktigt att SLU-Skara även fortsättningsvis ges handlingsutrymme att utvecklas, 
stå för tänkande och utvecklande, som ett lokalt och nationellt 
forskningscentrum, eller uttryckt som Ferrary & Granovetter gör om Silicon 
Valley ”…the presence of a specific agent in a network induces specific 
interactions with other agents that could not take place if this agent were not 
there.” 
  

 
37 Von Bothmer, R. Nilsson, A & Carlsson, M. (red) (2017) SLU Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Lidingö: 

Fri tanke 
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Bilaga 5: Historia, nutid och framtid 
 
Vi har en förmåga att bortse från att vår historia har betydelse för vad vi gör 
idag och vilka vi ser oss att vara och vad vi ska göra. Som Kierkegard skriver, 
vi förstår bakåt, men handlar framåt. Så en viktig del i en utveckling är också att 
förstå vår historia som del av våra erfarenheter38 eller att ”The past can inform 
the present”.39 Inte så att det som varit styr, eller ska styra, utan fungera som en 
resurs, tillsammans med perspektiv, för att tolka nutid och hantera framtid.  
 
Figur 1 visar på en typ av innehåll i progressionen och utveckling i 
samverkansprogrammen vad gäller SLU-Skara. En beskrivning som ligger i linje 
med vad mina IP har beskrivet för mig. Det som skiljer, eller är ett tillägg, är 
den frustration 2013 som regionalt uppstod när utbildningen i Skara föreslogs 
skulle läggas ner.  

 

Figur 1: Från Magnus Ljung den 28 juni. Visar samverkansprogrammens utveckling i tre faser, tre 
avtalsperioder inräknad en eventuell fortsättningen.  
 
Att SLU-Skara finns kvar idag uttrycker en IP så här ”Tack vare olika agerande 
och insatser från VGR och kommunerna finns SLU-Skara kvar idag” …”men 
2013 trodde vi att det var kört”. Förhållandet att det var problematiskt för 
framtiden för SLU-Skara är något som är genomgående uttrycks av IP inom 
gröna näringarna i regionen. Även offentliga aktörer jag intervjuat uttrycker en 
liknande beskrivning av situationen. En viss kamp kan skönjas. Läget 2012 – 
2013 beskrivs av en intervjuperson som ”en kamp mellan två viljor där ingen 
vann”. Men också öppenheten för förhandling.  
 

 
38 Harari, Y. N. (2014). Sapiens. En kort historik över mänskligheten. Stockholm: Natur & Kultur 
39 Whittington, R. (2019) Opening strategy. Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: 

Oxford press, s.3 
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De tre inriktningsmål och samverkansprogrammet måste också ses i ljuset av 
både historia och nutid. En historia som innehåller också de satsningar som 
VGR, länsstyrelserna och de tidigare landstingen gjort i regionen. Samma gäller 
den historiska väven av relationer mellan SLU-Skara och Agroväst och andra 
organisationer och företag inom och närliggande till gröna näringar. Inte heller 
att förglömma att styrkor som exempelvis precisionsodling har lång historia 
bakom sig. Dataväxt och dess utveckling med relationer till exempelvis SLU-
Skara och Lantmännen är ett annat exempel som framhålls av flera IP. 
Tillsammans, bildar dessa relationer och mängder av andra relationer mellan 
organisationer, mellan människor, betydelsefulla komplexa nätverket. Nätverk 
som inte bara är lokala utan förgrenar sig till till hela eller stora delar av Sverige. 
Den gemensamma satsningen kan inte ses som en isolerad företeelse. 
Satsningen ingår i en mängd olika komplexa skeenden i de organisationer och 
nätverk som olika aktörer dagligdags verkar i inom regionen. En milstolpe i 
regionen tycks 1992 vara. Då föddes Agroväst genom att ”landshövdingarna i 
de fem västra länen inkl Halland och Värmland enades om ett gemensamt 
Länsstyrelseprojekt.”40 Agroväst ombildades sedermera till ett bolag under den 
ideella föreningen Livsmedel i Väst som bildades i oktober 1998 och inkluderar 
även Lokalproducerat i Väst AB.41 Dessa komplexa nätverk består således av 
en rad olika historiska händelser, små som stora är som spår i människor 
minnen och berättelser, vilka bidrar till att upprätthålla den anda jag pratade om 
ovan. Ett hack i utvecklingen, som möjligen blev en enande faktor inför 
framtiden, är nedläggning av utbildningar på SLU-Skara som sedan resulterade 
de två på varandra följande satsningarna som skett mellan VGR och SLU, 2014-
2017 och 2018-2020. En hypotes är att den anda jag försökt beskriva ovan 
innehåller ”hur besvärligt det än är finns alltid en väg ut som leder till något 
positivt”. Var det en sådan anda som präglade samtalen mellan VGR och SLU 
som sedan ledde fram till överenskommelsen 2014 och fortsättningen? Om 
detta är fallet, en viktig del i ett mer organiserat strategiarbete som bygger på 
struktur och anda, som förstärker en riktning och reducerar andra. Att se är 
samtidigt att inte se!  
 
  

 
40 https://blogg.slu.se/skarabloggen/2017/12/01/grattis-agrovast-2/ 
41 http://livsmedelivast.se 
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