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August T Larssons gästforskarprogram vid fakulteten för naturresurser och 
lantbruksvetenskap 
 
August Teodor Larssons stiftelse bildades 1956-01-14 ”för att varaktigt främja den 
vetenskapliga forskningen på lantbrukets område”. Fakulteten för naturresurser och 
lantbruksvetenskap fick 2004 rätt att disponera den årliga avkastningen ur stiftelsen och 
beslutade den 13 april 2011 att etablera ett nationellt och internationellt program för 
forskarutbyte.  
 
 
Bakgrund till programmet 
Att knyta framstående personer från andra universitet – svenska eller utländska – som 
gästforskare till fakultetens institutioner är en satsning som har goda förutsättningar att stärka 
fakultetens verksamhet genom att få in specialkompetens inom strategiskt viktiga områden. 
Syftet med gästforskarprogrammet är att skapa förutsättningar för ett kunskapsutbyte som kan 
bidra till institutioners verksamhet, inte bara genom att stärka forskning, utbildning och 
fortlöpande miljöanalys, men även genom att skapa en nationell/internationell kontaktyta. 
Detta kommer i förlängningen att kunna leda till ett ökat och fördjupat samarbete med andra 
lärosäten.  
 
I gengäld kan SLU och fakultetens institutioner erbjuda värdefulla möjligheter för en gästande 
forskare. Data insamlade från långliggande försök med tidsserier på upp till 70 år utgör 
exempel på en sådan resurs. Andra starka sidor av SLU som gästforskare kan dra nytta av är 
t.ex. SLU:s roll som sektorsuniversitet och ett väl utvecklat samarbete med näringar och 
myndigheter, så att vetenskapligt baserad kunskap kan komma till praktisk nytta. Andra 
fokusområden är forskning kring lantbruk i utvecklingsländer där SLU har ett antal 
väletablerade samarbeten, strategiska forskningsprogram såsom ”Future”-programmen med 
tvärvetenskapligt fokus kring resurshushållning, och temaforskningsprogram där SLU i 
samarbete med näringen skapat plattformar för behovsinitierad forskning inom olika områden.  
 
Vi erbjuder också medel som gör att någon annan i gästforskarens grupp kan vistas en kortare 
tid vid SLU. Syftet med ett sådant så kallat ’tag along’-program är att möjliggöra utbyte med 
doktorander, postdoktorer eller andra medlemmar i gruppen.  Det innebär att gästforskarens 
”tag-along” till exempel lär sig en metod, deltar i fältarbete/experiment, skriver gemensamma 
ansökningar för forskningsmedel eller medverkar i att skriva artiklar.  
 
Programmet i korta drag  
Gästforskaren skall vara framstående inom sitt område. Personen förväntas verka vid någon 
av fakultetens enheter under c:a 2 månader per år. Avtal mellan institutionerna och fakulteten 
reglerar gästforskarens verksamhet och baseras på ansökan till programmet.  
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Gästforskarens kunskap och färdigheter skall användas inom strategiskt viktiga och 
prioriterade områden. Genom att gästforskaren vistas vid SLU under längre perioder och 
under flera år blir han/hon förtrogen med kulturen och arbetssätten vid institutionerna och kan 
därmed bidra till att stärka forskning, undervisning på alla nivåer, och fortlöpande 
miljöanalys.  
 
När programmet är fullt utbyggt kommer gästforskarna som grupp att vara en extra stor 
tillgång. 
 
 
Överenskommelse  
Kontrakt utformas i varje enskilt fall efter de specifika krav och önskemål som ställs på 
respektive gästforskare*. Kontrakten utformas i regel för ett år, med möjlighet till förlängning 
i ytterligare två år. I normalfallet förväntas gästforskaren utnyttja denna möjlighet, d.v.s. med 
en kontraktstid på tre år. Det optimala är om gästforskaren tillbringar två månader/år (en gång 
på våren och en gång på hösten) vid SLU. Följande bestämmelser, hämtade från 
Handelshögskolan i Göteborg och modifierade för SLU, reglerar fakultetens åtaganden 
gentemot gästforskare antagna till programmet. 
 

1. Helt åtagande 
Två månaders vistelse vid fakulteten (en månad på vårterminen och en månad på 
höstterminen).  
Ersättning: motsvarande gästforskarens nuvarande månadslön, dock maximalt 75000 
kr/mån (före skatt och exkl. LKP), plus omkostnader för resa och boende (uppgående 
till max 100 000 kr/år), samt ett resebidrag för resor mellan SLUs orter (max 25 000 
kr/år). 

 ”Tag along” se nedan. 
 
2. Begränsat åtagande 
En månads vistelse vid fakulteten.  
Ersättning: motsvarande gästforskarens nuvarande månadslön, dock maximalt 75 000 
kr/mån (före skatt och exkl. LKP), plus omkostnader för resa och boende (uppgående 
till max 50 000 kr/år). samt ett resebidrag för resor mellan SLUs orter (max 12 500 
kr/år). 
”Tag along” se nedan. 
 
3. Specifik insats  
Punktinsatser inom forskar/master-utbildningen.  
Omfattning och ersättning preciseras från fall till fall* 
 
* i dialog med gästforskaren, initiativtagande SLU forskare, institutionens prefekt, och 
gästforskarprogramskommittén. 

 
”Tag along program”. Gästforskaren kan ansöka om att ta med någon i sin forskargrupp under 
en till två veckor per år (det behöver inte nödvändigtvis vara samtidigt som gästforskaren är 
på plats). Ersättning: maximalt 25 000 kr per gästforskare och år, som skall täcka resa och 
boende för ”tag-along”-personen.  
 
Programmets struktur och genomförande  



3 
 

Antagning till gästforskarprogrammet sker två gånger per år. En utlysning sker på våren så att 
gästforskaren kan vara på plats följande hösttermin och en utlysning sker på hösten då 
gästforskaren kan vara på plats efter årsskiftet.  
 
Ansökan ska innehålla en tydlig motivering för gästforskarens vistelse vid SLU. I ansökan ska 
framgå vilka konkreta uppföljningsbara mål man har för gästforskarbesöket (t.ex. att 
tillsammans skriva en syntes, utveckla en metod, genomföra experiment, undervisa i ett 
program).  
 
För att säkerställa processerna i rekryteringen av gästforskarna, kommer en 
programkoordinator vid fakultetskansliet ges ett uppdrag motsvarande cirka 20% tjänst (grovt 
räknad 162 000/år). Koordinatorn har vidare i uppgift att samordna interaktioner mellan 
gästforskarna och se till att de blir involverade i gemensamma aktiviteter. Koordinatorns 
uppgifter inkluderar också att hjälpa till med praktiska detaljer såsom särskild inkomstskatt, 
försäkring och bostad.  
 
En programkommitté, bestående av tre ledamöter som representerar fakultetens forskning, 
utbildning och fortlöpande miljöanalys, med en ordförande utsedd av dekanus, ansvarar för att 
ta fram antagningskriterier, bedöma inkomna ansökningar och till dekanus föreslå 
gästforskare till programmet. Kommittén ansvarar också för att utarbeta riktlinjer för 
uppföljning och utvärdering av programmet.  
 
Processen för antagning till programmet: 
 

1. Alla tillsvidareanställda forskare/lärare vid fakulteten har rätt att ansöka om att få 
medel till en gästforskare som ”främjar den vetenskapliga forskningen på lantbrukets 
område”.  

2. Prefekt, eller motsvarande, på respektive institution/enhet tillstyrker ansökningen som 
innehåller motivering, huvudsakliga åtaganden samt övrig information. Ansökan 
bereds av programkoordinator.  

3. Programkommittén lämnar förslag till dekanus utgående från ansökningarnas 
vetenskapliga och strategiska relevans. 

4. Dekanus fattar beslut om antagning till programmet. 
5. Prefekt fattar beslut om anställning av gästforskare.  
6. Prefekt undertecknar slutgiltigt det särskilda kontraktet med gästforskaren.  

 
Uppföljning och utvärdering  
Gästforskarprogrammet skall följas upp löpande av programkommittén. En redovisning av 
gästforskarprogrammets budget, kostnader och genomförda aktiviteter skall presenteras av 
programkoordinatorn för fakultetsnämnden minst en gång varje år.  
  



4 
 

Ekonomi 
Den årliga avkastningen från Aug T Larssons fond har under de senaste tre åren varit ca 2,5 
mnkr. Kalkylen nedan visar den maximala kostnaden för en gästforskare under ett år enl. 
modellen med två månader per år.  
        

 
Post Räknesätt 

summa tkr 
(maxbelopp) 

Gästforskare 
  

 
Bruttolön (2 mån/år) 150 150.0 

 
Lönekostnadspåslag 0.505 x bruttolön 75.8 

 
Overhead 0.35 x (bruttolön + LKP) 79.0 

    
 

Resor till/från Sverige inkl boende 
 

100.0 

 
Resor inom SLU  

 
25.0 

 
Tag along    25.0 

 
Per gästforskare och år 

 
454.8 

    Fakultetssamordnare 
  

 
Bruttolön (400/år) 0.2 80.0 

 
Lönekostnadspåslag 0.505 x bruttolön 40.4 

 
Overhead 0.35 x (bruttolön + LKP) 42.1 

 
Summa per år  

 
162.5 

    
 

Antal gästforskare 4 1819.1 

 
samordnare   162.5 

 
Seminarier mm.   10.0 

 
TOTALEN   1991.6 

        
 
 
Tidsplan 
Programmet påbörjas under våren 2011 med en utlysning av två gästforskartjänster. Dessa två 
gästforskare förväntas ansluta till programmet under våren 2012. 
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