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RÅDGIVNING ÖNSKAS!
På vinterns regionala växtodlings- och
växtskyddskonferens i Uddevalla var ämnen på
agendan bland annat växtskydd, gödsling, dikning, nya
grödor och klimatfrågan. RådNu deltog med föredraget
Rådgivning i en föränderlig värld – utmaningar och
möjligheter.
Lantbrukarna Ulf Hallén (till v) och Per Sahlberg
gjorde tydligt att det bland lantbrukare i väst finns
önskemål om stöd, rådgivning och forskning kring
direktsådd och reducerad bearbetning – något de
saknar idag. – Vi vill gärna vara med och facilitera
samverkansprojekt kring detta, säger Christina
Lundström från RådNu.

FORSKNING PÅGÅR!
RådNu finns här för att vara både bollplank och brygga
mellan akademi och praktisk verklighet. Just nu arbetar
vi intensivt med ansökningar kring ytterligare
forskningsprojekt som vi vill driva eller delta i. Kanske
har du någon forskningsidé kring rådgivningsmetodik
som du vill diskutera med oss? Hör i så fall gärna av dig
till magnus.ljung@slu.se eller
christina.lundstrom@slu.se

Vinterhälsning från Victoria
Tönnberg: TRÄNAR DU DIN
SAMVERKANSMUSKEL?
För att komma till smarta lösningar på många av
de utmaningar lantbruket står inför är det
uppenbart att det krävs samverkan mellan olika
aktörer, t ex forskare, rådgivare och praktiker.
Den som varit inblandad i ett samarbetsprojekt
vet dock att lika mycket som samverkan kan
vara underbar och stimulerande kan den också
vara utmanande och komplicerad.

Under de senaste månaderna har jag intervjuat lantbrukare, forskare och rådgivare om olika aspekter av
samverkan. Personerna har tidigare jobbat i tre olika kunskapsutvecklingsprojekt: om ogräset renkavle, om
smågrisdödlighet och om tunnelproduktion av hallon. Alla tre är spännande projekt som lett fram till
tillämpningsbara resultat för branschen. Syftet med intervjuerna är att belysa praktiska aspekter av samverkan i
relation till dessa projekt. Detta kommer att vara grund för en analys kring samverkan i projekt i allmänhet.
Intervjuerna är fortfarande pågående, men redan nu träder det fram en bild av själva karaktären av samverkan i
konkreta kunskapsprojekt: ett socialt samspel som vävs kring de olika frågeställningarna längs projekttidens
gång. Personerna ger en bild av att frågeställningarna belyses väl ur ett biologiskt och tekniskt perspektiv. Här
och var anas dock tendenser till att frågeformulering, problemlösningsprocess och relationsbyggande mellan
personerna i projektet ges relativt lite utrymme. Sett ur ett samverkansperspektiv är detta inte optimalt. Vi måste
börja använda arbetssätt som effektivare låter oss samverka bättre både med befintliga och framtida
frågeställningar.
En ambition för ett projekt skulle kunna vara att relationerna mellan projektdeltagarna bör vara
bättre efter än före ett projekt. Detta skulle förskjuta fokus mot processen istället för att vi bara fokuserar
på problemet. Just att lyckas med processen och relationsbyggandet mellan parterna är att skapa
förutsättningar för kort- och långsiktig samverkan, och för en höjd utvecklingspotential i branschen.
Jag tycker till viss del att det är olyckligt att det ställs så höga förväntningar på samverkan med omvärlden när
man inom organisationer generellt sett har en låg medvetenhet om vad samverkan är och vad den kräver. I själva

verket är samverkanskompetens att betrakta som en egen disciplin som kräver kunskap, övning och erfarenhet;
likt statistik eller ekologi.
Hur organisationer är uppbyggda ger en viss påverkan på människors beteende, men det är oftast lättare att
ändra sitt eget och sin omgivnings sätt att tänka än att ändra en hel organisation i ett svep. Ledarskaps- och
hållbarhetsforskaren Peter Senge på MIT, Cambridge, sammanfattar teorierna kring detta med den retoriska
frågan ”Prisoners of the system, or prisoners of our own thinking?”. Att träna sin och sin organisations
samverkansmuskler handlar därför i ett allra första steg om att träna sin egen hjärna. Det handlar om att
förstå samverkan ur både ett vetenskapligt och ett praktiskt perspektiv, och att lära sig att
implementera principerna i vardagen.
Oavsett hur du väljer att gå tillväga, så börjar det med din egen nyfikenhet.
Victoria Tönnberg
Rådgivare inom bärodling / RådNu

KUNSKAPSPODDEN
AVSNITT 5: BEHÖVS EN
REVOLUTION ?
Hur hänger rådgivningsbranschen med i nya tiders nya
krav? I förra nyhetsbrevet berättade vi om Jenny
Höckers doktorsavhandling från SLU som handlar om
just detta - och hon utvecklar sina tankar i
Kunskapspoddens avsnitt 5 som finns ute nu. Där hör
du också kommentarer om hennes forskning från
rådgivare.
Lyssna här!

COACHING? KOMMUNIKATIONENS GRUNDER? LEAN?
En del av RådNu:s verksamhet är vår uppdragsutbildning med olika kurser som fortbildar dig som rådgivare.
Kurserna är till stor del webb-baserade, och upplagda så att du smidigt kan kombinera studierna med fortsatt
rådgivningsarbete. Du studerar både självständigt där du finns till vardags och träffar dina kurskamrater vid
något eller några tillfällen under kursen.
Vi startar kurserna när vi har tillräckligt många anmälda deltagare, så gå in på vår hemsida och läs mer!
Information och anmälan hittar du här!
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