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Sändlista 

Inriktning av SLU:s verksamhet inom området global 
utveckling år 2018 

Beslut 
Rektor beslutar 
 
att universitetets aktiviteter inom området global utveckling ska under år 2018 ha 
den inriktning som beskrivs i bilagan till detta beslut, 

att uppdra åt vicerektor för internationella relationer att ansvara för att den globala 
verksamheten genomförs enligt den inriktning som anges i bilagan, 

att uppdra åt universitetsdirektören att tillhandahålla det stöd som krävs för att 
vicerektor för internationella relationer ska kunna utföra uppdraget, samt  

att med verkan från den 1 januari 2018 upphäva rektors beslut av den 7 mars 2017, 
SLU ID ua.2017.1.1.1-735 Organisatorisk placering av SLU Global. 

Redogörelse för ärendet 
Styrelsen beslutade den 16 juni 2016 (§ 50/16, SLU ua.2015.1.1.1-409), om 
universitetets strategi för åren 2017-2020. Strategin lyfter fram den globala 
dimensionen av SLU:s sektorsroll genom dess koppling till några av de stora 
globala utmaningarna såsom klimatförändringar, mat- och vattenförsörjning, 
hållbarhetsfrågor etc. Strategin understryker också att internationellt samarbete är 
en självklar del i all SLUs forskning och att universitetet stödjer utvecklingen i 
låginkomstländer genom forsknings- och utbildningssamarbete.  

Engagemang för global utveckling och samarbete med låginkomstländer har varit 
en del av universitetets verksamhet sedan starten för 40 år sedan. Rektor beslutade 
den 27 september 2010 (§ 164/10 SLU ua.10-186/10) om strategidokumentet 
”Vetenskap för global utveckling – SLUs bidrag till fattigdomsbekämpningen”, 
som visar hur universitetet bidrar till genomförandet av regeringens Politik för 
global utveckling (PGU).  
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För att stödja implementeringen av strategin för PGU inrättade rektor den 16 maj 
2011 (§ 78/11, SLU ua 2011.1.1.1-1596) programmet Agricultural Sciences for 
Global Development, senare benämnt SLU Global, som enligt beslutet ska verka 
till och med den 31 december 2017.  

SLU Globals verksamhet utvärderades år 2015 av den tidigare universitetsrektorn 
professor Thomas Rosswall. Utvärderingen var överlag positiv och i enlighet med 
dess rekommendationer beslutade rektor 2016 om ökade resurser till SLU Global. 
Den 7 mars 2017 (§ 41/17, SLU ua 2017.1.1.1-735) beslutade rektor att 
programmet ska övergå till att bli en enhet vid ledningskansliet från och med  
1 januari 2018.  

Motiv till beslutet 
Uppdraget för den globala verksamheten år 2018 är i linje med ursprungsuppdraget 
från år 2011 och med rekommendationerna från 2015 års utvärdering. 
Verksamheten har varit värdefull för universitetet och dess samarbetspartners i 
olika länder. Det är därför lämpligt att den fortsätter i den ordinarie organisationen 
när det tidsbegränsade programmet upphör vid kommande årsskifte. Sedan en 
befattning som vicerektor internationella relationer inrättades i mars 2017, är det 
lämpligt att vicerektor får ansvara för genomförandet.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär en vidareutveckling av den verksamhet som hittills bedrivits vid 
SLU Global men i en annan form än ett tidsbegränsat program. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 
akademisekreterare Sune Lindh och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även vicerektor Ylva Hillbur och 
avdelningschef Miika Wallin deltagit.  
 

Peter Högberg 

   Sune Lindh 

Sändlista 
Vicerektor för internationella relationer 
Universitetsdirektören 

Kopia för kännedom 
Prorektor 
Dekanerna  
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen 
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Bilaga till rektors beslut den 19 december 2017, SLU ID: ua 2017. 1.1.1-4670. 

Inriktning av SLU:s verksamhet inom området global 
utveckling år 2018 

SLU:s globala verksamhet ska under år 2018 ha den inriktning som anges i det 
följande.  

Allmänt 

Arbetet med den globala verksamheten ska vara öppet, flexibelt och inkluderande 
och därigenom stödja och spegla all SLU:s verksamhet med relevans för hållbar 
utveckling framförallt med fokus på låginkomstländer. Vicerektor för 
internationella relationer ska föra en aktiv dialog med kärnverksamheten via 
fakulteterna (i förekommande fall de internationella kommittéerna) och 
institutionerna (t.ex. genom deltagande i institutionsmöte eller liknande). 
Vicerektor ska stimulera till utveckling av nya samarbeten, forskningsinitiativ och 
utbildningsinsatser inom området.  

Framtagande av underlag till en ny Global strategi 

Sedan strategin Vetenskap för global utveckling skrevs, har forsknings- och 
biståndspolitiken förändrats och Agenda 2030 har delvis satt nya ramar och 
prioriteringar för jordbruksforskningens roll i det globala utvecklingsarbetet. Det är 
därför dags att revidera strategin och utveckla en implementeringsplan. Arbetet ska 
innefatta en analys och utvärdering av tema-strukturen som verksamhetsmodell, det 
geografiska mandatet (prioriterade länder) och den roll som SLU Global hade som 
ansöknings- och projektkoordinator för universitetsövergripande forsknings- och 
kapacitetsuppbyggnadsprogram.  

Global forsknings- och kapacitetsbyggnadsfinansiering  

Som ett komplement till ovanstående, analysera och beskriva möjligheter till 
finansiering av forskning och kapacitets- och nätverksuppbyggnad i länder/regioner 
med relevans för SLU:s globala verksamhet. Detta kan vara av särskilt intresse för 
länder som är i övergångsfasen mellan låginkomst- och medelinkomstländer (enligt 
DAC-listan). Dokumentationen ska utgöra underlag för stöd och information till 
intresserade SLU-forskare och användas av i lobbying-syfte, för att skapa resurser 
för strategiskt viktiga samarbeten. Vicerektor ska också medverka i och bidra till 
att utveckla arbetet inom SLU:s strategiska externfinansieringsteam (SET).  

Global debatt 

Redan existerande kunskapsspridande och opinionsskapande aktiviteter, som 
exempelvis deltagande i Almedals-veckan, konferenser (Agri4D), paneler, media 
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etc., ska vidareutvecklas genom att initiera och skriva debattinlägg om relevanta 
forskningsstrategiska frågor – t.ex. lantbrukets roll i agenda 2030, kvalitet i 
biståndet, effekter av klimatförändring, ungt agriprenörskap, anti-mikrobiell 
resistens etc. – i samarbete med universitetets forskare och externa partners.  

Globala nyheter 

Verka för maximal spridning – extern och intern – av nyhetsbladet SLU Globals 
nyheter, inklusive analys och syntes av globala utvecklingsfrågor och -politik etc., 
t.ex. i formen av en blogg. 

Global Future  

Verka för att skapa synergier – t.ex. genom gemensamma projekt och aktiviteter – 
mellan SLU:s globala teman och de fyra Framtidsplattformarna, Future Food, 
Future Forests, Urban Futures och Future Animals, Nature and Health.  

Globalt doktorandnätverk 

Utveckla och driva ett fakultetsövergripande doktorandnätverk med globalt 
utvecklingsfokus och uttalat mång-/tvärvetenskaplig inriktning, som bör stimulera 
utveckling av globala nätverk för unga forskare, visa på internationella karriär- och 
samarbetsmöjligheter, stärka deltagarnas interkulturella kompetens och öka 
kunskapen om utmaningsdriven forskning och mång-/tvärvetenskapligt arbetssätt. 

Global utbildning 

Stödja genomförandet av det Internationella kurspaketet för master-studenter. 
Stödja utveckling och genomförande av ’global’ kompetensutveckling för 
lärare/forskare och administrativ personal, både som en del i internationalisering på 
hemmaplan och som förberedelse för de som deltar i t.ex. bilaterala 
kapacitetsuppbyggnads/QA-program.  

Globala alumner  

Etablera en databas över SLU:s alumner med koppling till det globala 
verksamhetsområdet samt utveckla en plan för en global alumnverksamhet (t.ex. 
regionala träffar, nyhetsbrev, virtuella nätverk etc.).  

Globala nätverk 

Bidra till SLU:s synlighet och engagemang inom bland annat myndighetsnätverk, 
SIANI, Agrinatura, EU, FAO, CGIAR och andra relevanta nationella och 
internationella organisationer och nätverk. Koordinera och utveckla verksamheten 
inom Global Challenges University Alliance (GCUA) genom att verka för ett ökat 
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deltagande från universitet i låginkomstländer, framförallt i Afrika, exempelvis via 
kontakter med RUFORUM.  

Global representation 

Universitetet ska vara representerat i relevanta sammanhang – internationellt och 
nationellt – samt organisera välkomnandet av internationella gäster av relevans för 
SLU: globala verksamhet. 

Global impact  

Göra en jämförande analys av olika metoder och angreppssätt för att beskriva 
genomslag/impact av global utvecklingsforskning (t.ex. metoder och ansatser 
utvecklade av CIRAD (’Impress’), IDRC, WRI, CGIAR m.fl.) och ta fram ett 
förslag på en metod som kan anpassas för och användas av SLU. I samarbete med 
biblioteket kontinuerligt uppdatera publikationsdata med avseende på SLU:s 
sampublicering med DAC-länder och länder i Afrika söder om Sahara. Lista, och 
utforska möjligheten att skapa en karta över, SLU:s projekt med relevans för den 
globala verksamheten.  
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