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1. Bakgrund och motiv 
Den 1 juli 1977 bildades SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genom en 
sammanslagning av tre högskolor. SLU som universitet fyller alltså 40 år 
2017. 

2. Syfte och mål samt nytta med projektet 
Projektet innebär planering, genomförande och rapportering av firandet av SLU:s 
40-årsjubileum. Jubileet ska uppmärksamma hur SLU har vuxit och utvecklats till ett 
internationellt framstående universitet med unik samlad kunskap om hur naturresur-
ser på ett hållbart sätt kan förvaltas och användas. Målet med firandet är att visa in-
ternt och externt att SLU har en viktig uppgift i samhället – vad vi gör, och hur vi ar-
betar med den uppgiften. Jubileet ska bidra till en ökad stolthet över universitet 
bland anställda och studenter och stärka universitetets konkurrenskraft.  
 

3. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 
Jubileumsfirandet kommer i huvudsak att äga rum under några veckor hös-
ten 2017. Formellt börjar jubileet i och med terminsstarten 28 augusti och 
avslutas vid doktorspromotionen den 7 oktober. 
 
Arbetet bedöms endast marginellt påverka annan verksamhet, men kan bi-
dra till SLU:s pågående varumärkesprojekt och ingår i universitetets sam-
verkansuppdrag. 
 

4. Kritiska faktorer 
Svårigheter för enskilda anställda, framför allt inom akademin, att priori-
tera projektet på grund av givna tidsramar för andra arbetsuppgifter. 
 

5. Genomförande 
För att uppnå projektets syfte och mål genomförs ett begränsat antal aktivi-
teter som särskilda jubileumsarrangemang, men även höstens aktiviteter 
som planerats i andra sammanhang inom SLU ges en särskild jubileums-
profil. De jubileumsaktiviteter som planeras på SLU-nivå kommer att vara 
en gemensam del av välkomnandet av nya studenter (delprojekt 1) ett halv-
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dagsseminarium om SLU:s historia (delprojekt 2) och en heldag för an-
ställda vid SLU (delprojekt 3). Dessa aktiviteter kommer att genomföras 
med huvudsakligen samma innehåll vid campus Umeå, Alnarp och Ultuna.  

Öppet hus/öppet campus kommer att planeras och genomföras lokalt i Al-
narp, Skara, Umeå och Ultuna (delprojekt 4). 

Utöver detta kan ytterligare delprojekt tillkomma på initiativ från studenter 
och anställda. 

Delprojekt 1 – Välkomnande av nya studenter 
Terminen börjar måndagen den 28 augusti då totalt ca 1000 nya studenter på 
grundnivå kommer till upprop vid campus Ultuna, Alnarp, Umeå, Skinnskatte-
berg och Strömsholm. Samma dag sker också välkomnande av ca 300 program- 
och utbytesstudenter på mastersnivå, varav en stor andel inte är svensktalande.  
 
Målet är att alla nya studenter ska veta om att SLU firar 40 år och att de ska 
känna sig välkomna och glada över att börja på SLU. Resurser från SLU40 av-
sätts för profilprodukter till nya studenter och till genomförandekostnader vid re-
spektive campus. 
 
Delprojekt 2 – Seminarier SLU-historik 
Bakgrunden till SLU:s bildande och utvecklingen under dess 40 år har studerats i 
projekten "SLU i sektorns och vetenskapens tjänst" och "Vägval vid SLU". Båda 
dessa projekt är i slutfasen och ska resultera i var sin rapport eller bok under hös-
ten 2017.  
 
De två projekten kommer att presenteras vid ett seminarium på vartdera campus i 
Umeå (11/9), Alnarp (18/9) och Ultuna (25/9). Målgruppen för seminarierna är 
anställda och studenter, alumner och allmänhet. Syftet med seminariet är att 
sprida kunskap om bakgrunden till dagens SLU och därmed öka intresse, förstå-
else och stolthet över universitetet. Resurser från SLU40 avsätts för resekostnader 
för medverkande och förtäring för anmälda deltagare. 

 
Delprojekt 3 – SLU-dag för anställda 
Alla anställda inbjuds att delta i en SLU-dag som äger rum i Umeå 12/9, Alnarp 
20/9 och Ultuna 27/9. Anställda i Lysekil och Skara inbjuds i första hand till Al-
narp 20/9. Anställda på övriga orter inbjuds till närmsta campus av de tre.  
Hela universitetsledningen (rektorer, universitetsdirektör och dekaner) deltar och 
medverkar vid SLU-dagarna.  
 
Syftet med SLU-dagarna är att öka kännedomen om SLU:s vision och strategi, 
skapa intresse och stolthet över SLU, samt att motivera och stimulera diskussion 
om SLU:s utveckling som en del i det framtida samhället. Resurser från SLU40 
avsätts för anställdas resor, förtäring, praktiska arrangemang, samt för externa 
medverkande (moderator och föredragshållare). 
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Delprojekt 4 – Öppet hus/Öppet campus  
Öppet hus/öppet campus i någon form kommer att göras i Alnarp (i samband med 
Trädgårdsodlingens dag 24/9), Skara (i samband med Smedjeveckan 25-30/9), 
Umeå (30/9) och Ultuna (30/9). Målgruppen är lokala SLU:are (nuvarande, tidi-
gare och blivande) med familjer och allmänheten som bor inom några mil från 
campus. Syftet är att öka kännedom om och intresse för SLU:s verksamheter.  
 
Öppet campus planeras och genomförs lokalt, som separata delprojekt, men kom-
mer att ha en gemensam SLU40-profil vid alla campus. Resurser från SLU40 av-
sätts för lokal marknadsföring och genomförandekostnader. För campus Ultuna 
avsätts också resurser för projektledning. 
 

6. Övergripande tidsplan 
• januari – juni; specificering och planering av de olika delprojekten in-

klusive budget. 
• mars; en översiktlig plan för projektet, inklusive en inbjudan att bidra 

med delprojekt publiceras på medarbetarwebben, MW. 
• april; ett jubileumsmärke publiceras på MW 
• maj; 

- en kampanjwebb lanseras för extern kommunikation 
- en ”flyer” med datum för externa aktiviteter och hänvisning till 
#SLU40 och kampanjwebben trycks 
- jubileumsmallar för PPT, flyers, e-postsignatur mm på MW. 

• maj-september; information tillkommer successivt om olika delprojekt 
på MW respektive kampanjwebb 

•  oktober; projektet avslutas med en kort slutrapport. 
 

7. Projektorganisation 
Projektgrupp 
En projektgrupp har tillsatts, och består från och med 26 april av: 
Lena Andersson-Eklund, senior advisor ledningskansliet 
Pia Schultz, handläggare utbildningsavdelningen 
Anna Bleckert, kommunikationsavdelningen 
 
Projektgruppen ansvarar för att projektet drivs framåt enligt projektplanen, 
kommuniceras enligt kommunikationsplanen, att arbetet förankras i styr-
gruppen och genomförs inom fastställd budget. Huvudsakligt innehåll i, 
och marknadsföring av, gemensamma aktiviteter skall även  
förankras i rektors ledningsråd. Projektgruppen möts vanligtvis varje tis-
dag. 
 



 Projektplan: SLU40 

 4(5) 

Lena Andersson-Eklund är projektledare och rapporterar kontinuerligt till 
universitetsdirektören. LAE ansvarar för att sammanställa en kort slutrap-
port med stöd av övriga i projektgruppen. 
 
Pia Schultz är koordinator för projektet (50%) och rapporterar kontinuer-
ligt till projektledaren. PS ansvarar för att följa upp projektets budget, samt 
att hålla arbetsplats och funktionsmail uppdaterade.  
 
Anna Bleckert är kommunikationsansvarig i projektet (75%) och rapporte-
rar kontinuerligt till kommunikationschefen. AB ansvarar för att ta fram 
och genomföra projektets kommunikationsplan och för att ge kommuni-
kationsstöd åt lokala delprojekt. 
 
Styrgrupp 
Till projektet knyts en styrgrupp som består av: 
Martin Melkersson, universitetsdirektör 
Sara Arons, kommunikationschef 
Boa Drammeh, fakultetsdirektör S-fakulteten 
Anders Eriksson, fakultetsdirektör NJ-fakulteten 
Margit Notnagl, fakultetsdirektör LTV-fakulteten 
Peter Thorén, fakultetsdirektör VH-fakulteten 
 
Styrgruppen godkänner övergripande plan och budget. Medlemmarna i styrgrup-
pen ansvarar för att utse kontaktpersoner för olika delprojekt och förankra pro-
jektet inom sina respektive verksamheter. 
 
Delprojekt 1 - Välkomnande av nya studenter 
Ansvariga för välkomnandets gemensamma innehåll: Utbildningsavdelningen i 
samarbete med fakultetskanslier, kommunikationsavdelningen och Sluss. Delpro-
jektledare är Ellen Lindblom. 
 
Delprojekt 2 – Seminarier SLU-historik 
Ansvariga för seminariets innehåll: Janken Myrdal, resp. Roland von Bothmer, 
Anders Nilsson och Mårten Carlsson; Projektgruppen ansvarar för praktiska ar-
rangemang och marknadsföring i samarbete med lokal kontaktperson (Gabriel 
Lundin, Therese Linnér respektive Mia Lindgren). 
 
Delprojekt 3 – SLU-dag för anställda 
Delprojektet leds av projektgruppen. Arbetet ska bedrivas i samråd med lednings-
rådet, fakultetskanslierna, kommunikationsavdelningen och infrastrukturavdel-
ningen. 
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Delprojekt 4 – Öppet hus/Öppet campus 
Delprojekten leds av lokala projektgrupper/projektledare i samarbete med fors-
kare/lärare och universitetsadministrationen lokalt. Delprojektledare: Anette Nel-
destam – Alnarp, Ylva Carlqvist Warnborg – Skara, Sofia Hansson – Umeå, He-
lena Nordström Källström - Ultuna. Stöd i marknadsföring och profilering ges av 
Anna Bleckert, SLU40. 
 

8. Resurser och budget 
Arbetet bedrivs inom ramen för varje institutions, avdelnings och kanslis 
ordinarie personella resurser och budget, dvs. projektets budget täcker inte 
lönekostnader för SLU-anställda. Projektet förutsätts kunna utnyttja av rek-
tor avsatta medel, 2 mnkr 2017. 
 
Projektets budget omfattar: 

• extern medverkan och omkostnader i olika delprojekt 
• omkostnader för gemensam marknadsföring  
• resor till campus i Umeå och Alnarp för projektgruppen 

Kostnaderna hanteras rutinmässigt så att projektkoordinatorn kontrollerar faktu-
ror för attest av universitetsdirektören. 

9. Kommunikation/ förankring under och efter projektet 
Kommunikation följer den kommunikationsplan som utarbetas av kommu-
nikationsansvarig och fastställs av styrgruppen. 
 
 

10. Godkännande av projektplanen  
Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepte-
ras av uppdragsgivaren och projektledaren. 
 
Uppsala 2017-05-05  Uppsala 2017-05-05 
 
 
 
Martin Melkersson   Lena Andersson-Eklund 
Uppdragsgivare   Projektledare 
 

 


