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Sändlista 

Inrättande av ett gästforskarprogram i ekonomi 2018-
2022 

 

Beslut 
Rektor beslutar: 

att inrätta ett gästforskarprogram i ekonomi i enlighet med bilaga till detta beslut, 

att uppdra åt fakulteternas dekaner att utgöra beredningsgrupp för beredning av 
ärenden inom programmet, 

att kostnader för programmet ska uppgå till maximalt fem miljoner kronor och 
belasta avsättningen i styrelsens anslagsfördelning för att stärka ekonomiämnet.    

 

Ärendet 
I SLU:s strategi för 2017-2020 utpekas ekonomiämnet som ett av fyra 
universitetsgemensamma områden som SLU ska satsa på under strategiperioden. 

På rektors uppdrag fick en arbetsgrupp i uppgift att föreslå åtgärder för att utveckla 
ekonomiämnet vid SLU. Uppdraget genomfördes under mitten av 2017 och 
utmynnade i en rapport (SLU ua 2017.1.1.2-1331) som presenterades vid rektors 
ledningsråd den 23 oktober 2017. Konkreta förslag i rapporten inom utbildning på 
grund- och avancerad nivå bestämdes att hanteras vidare av utbildningsnämnden. 
Övriga delar uppdrogs åt vicerektor för samverkan, i dialog med dekanerna, att 
konkretisera utifrån förslagen i rapporten och förd diskussion.  
 
Vid möte med dekangruppen den 12 februari 2018 föreslog vicerektor Erik 
Fahlbeck att delar av de avsatta resurserna skulle kunna användas för ett 
gästforskarprogram inom ekonomiämnet. Dekanerna ställde sig positiva till att 
utveckla ett sådant program. I bilaga till detta beslut återfinns riktlinjerna för ett 
gästforskarprogram inom ekonomi, med inspiration från August T Larssons 
gästforskarprogram som bedrivs av NJ-fakulteten. 
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 Inrättande av ett gästforskarprogram i ekonomi 2018-2022 

Från och med 2017 avsätts 2 000 tkr av universitetets forskningsanslag per år för 
att finansiera satsningar inom området. Av avsättningen fördelas från och med 
2018 en miljon kronor för verksamhet inom kompetenscentrum företagsledning vid 
LTV-fakulteten. Den oförbrukade avsättningen 2017, samt planerade avsättningar 
t.o.m. 2020 summerar till fem miljoner kronor. För att satsningen på ett 
gästforskarprogram ska hinna få önskvärt genomslag bedöms att den bör 
genomföras under en femårsperiod, dvs. två år utöver strategiperioden. Det 
förutsätter att även avsättningen av anslag för satsningen sträcker sig över hela 
perioden. Den totala kostnaden för fyra gästforskare som är verksamma vid SLU 
två månader per år under tre år blir maximalt fem miljoner kronor.    
 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 
forskningssekreterare Niklas Nordquist och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även vicerektor Erik Fahlbeck 
medverkat. 

  

 
Peter Högberg 
 
   Niklas Nordquist 
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Bilagor  
 
1. Riktlinjer - SLUs gästforskarprogram i ekonomi 2018-2022.  
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