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Fyra tips inför framtiden
Nu när jag är på väg att gå i pension gav rensningen i
arbetsrummets hyllor tillfälle till reflektion. Så mycket
spännande tider det varit som platschef på SLU i Skara!
Men allt har ju inte alltid ”gått på räls”…
I pärmarna hittar jag visionsarbeten från en tid då vår största
utmaning var det ökande antalet studenter - men också
dokumenten om hur vi skulle kunna klara av en snabb
avveckling av våra nyligen utvecklade utbildningar på orten.
Beslut som skulle komma att totalt förändra förutsättningarna
för vår verksamhet händer inte bara här. Nya projekt, nya
utbildningar och ny samverkan kommer och går med ständiga
utmaningar som följd. Vad behöver man för verktyg i en så
föränderlig tid? Jag vill dela med mig av några enkla
reflektioner inför framtiden:
1. Ta vara på möjligheterna! Även om gläntan i dörren till framgång och utveckling tycks vara
trådsmal så finns den alltid! Det gäller att se den och inte fokusera på problem man inte kan
påverka.
2. Behovsanpassa! Lyssna på målgruppen. Oavsett ansvarsområden så har mitt jobb alltid handlat
om kunskapsutvecklingens utmaningar. Som ny programchef för livsmedelskonsortiet Meny fick
jag uppdraget att leda och samordna verksamheten tillsammans med andra universitet, högskolor
och institut. Menys uppgift var att överföra det som finns i forskningsfronten för att skapa nytta i
små livsmedelsföretag… som faktiskt inte frågat efter vår akademiska kunskap. Då krävdes att
lyssna på målgruppen! Nu, nitton år senare finns fortfarande Meny kvar. En spännande och
framgångsrik resa tillsammans med många mycket duktiga medarbetare.

3. Timing är viktig! Man ska varken vara före eller efter sin tid, och kanske måste man ha lite tur
ibland… Långt före RådNu:s tillkomst besökte Magnus Ljung och jag Jordbruksverkets
dåvarande generaldirektör för att diskutera ett kompetenscentrum för rådgivning. Då var det
alldeles för tidigt - men sådär tio år senare finns det på plats!
4. Använd rätt metoder i rätt tid och för rätt målgrupp! I hyllorna hittar jag pärmen med OH-papper
från min företrädare och minns revolutionen med de första presentationerna i Power Point. I vår
digitaliserade värld har vi fantastiska hjälpmedel. Tekniken hjälper oss att paketera utbildningar
och ny teknik är fascinerande. Vi vill alla gärna flyga iväg i digitaliseringens värld där vi lätt
blandar medel och mål. Men kom ihåg att teknik ska vara ett medel och inte ett självändamål.
Mitt jobb har alltid varit engagerande, spännande, utmanande och roligt. Därför gläds jag åt att nu
få lämna över till Maria Stenberg som har erfarenhet och verktyg för att möta framtidens
utmaningar som platschef på SLU i Skara. I min framtids kristallkula önskar jag att all den
klokskap som finns både i forskarvärlden, hos rådgivare, lantbrukare och övriga i den gröna
sektorn tas till vara. Min övertygelse är att vi bara kan klara framtidens utmaningar om vi
samverkar och lyssnar på varandras kunskaper och erfarenheter.
Ett stort lycka till i framtiden till RådNu!
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