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SLU är lite eljest bland universiteten

 Styrka både inom 
grundforskning (Biologi) och 
tillämpning

 Mer än 60 års aktivitet med 
utvecklingsorienterad 
kapacitetsutveckling

 SLU har en strategi för PGU 
(policy för global utveckling) 
och en enhet för strategins 
genomförande (SLU Global)

Nils Lagerlöf with two of his students from the 1954/55 
course in animal reproduction for a group of veterinarians 
from India and Thailand at the Royal Veterinary College in 
Stockholm. Photographer Lars Drejare. From the photo 
archives of the Veterinary Museum in Skara. Curtesy Carl 
Bruno, division of Agrarian History



Stark ökning av utvecklingsorienterad forskning
i linje med skarpare globala utmaningar

Antal publikationer per år (ISA WoS)
Före 2010 efter 2012

Med alla DAC-länder* ca 100 > 200 (> 100%)

Med DAC, Afrika s. Sahara ca 40 > 80 (> 100%)

Med CGIAR ca 5 ca 20 (ca 400%)

*) Development assistance Countries, OECD:s lista



Varför blev det på detta viset?

• Medveten satsning från SLU
– Upprepade centrala initiativ för CGIAR-samarbete
– PGU-strategi
– SLU Global

• Ökande insikt i omvälden av lantbrukets betydelse
– Tillbaka i land-strategier och Sida:s akademiska samarbeten (ibland)
– UD:s program för Livsmedelsförsörjning
– Enstaka satsningar på svensk medverkan i CGIAR
– Formas & VR öppnare i allmänna och specifika utlysningar för 

utvecklingsrelaterade frågor – inte bara ”U-forsk”

• Forskarnas frihet?
– Universiteten är trots allt en fantastisk miljö för att utveckla sin personliga roll 

för förändring?



Viktiga erfarenheter och 
åtgärder framöver

• Stöd (externt) i kombination med kapacitet och egen satsning 
(SLU) ger resultat.

• Arbeta med tematik och multidiciplinäritet

• Aktiv policy-diskussion

• Fokus på hållbarhetsmålen – Lantbruket mycket centralt

• Starkare Europeiskt samarbete

• Aktivera studenter och unga forskare



Några viktiga frågor framöver?
• Studenter från DAC-länder på grundutbildning (påbyggnadsnivå) är 

nästan eliminerade sedan avgiftsbeläggning på kurser för studenter 
utanför EU. Vad kan göras?

• Kunde man få önska samma långsiktighet och uthållighet i stödet till 
den svenska resursbasens samarbete med CGIAR och andra 
multilaterala/regionala partners som i de bilaterala akademiska 
stöden?

• Vad är ”utvecklingsrelaterat”?
– Hur kan vi (ska vi?) arbeta med medelinkomstländer som inte hör till 

de fattigaste och inte är excellenta?
– Hur bryggas bistånd , utvecklingssamarbete och svenskt 

förestagsfrämjande?



Thanks for your intrest / Questions?

Anders.Malmer@slu.se

www.slu.se/slu-global

Thank you for listening


