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Möte med Sidas vetenskapliga råd 

25 april 2022 
 

Protokoll 
Närvarande på plats: 
Thomas Elmqvist (ordförande) 
Erik Ahlgren 
Anna Mia Ekström  
Sharon Rider 
Thomas Wågberg 
Kerstin Jonsson Cissé, Enhetschef, 
Sida/FORSK 
Göran Holmqvist, Avdelningschef, 
Sida/HUMASIEN 
 
Närvarande via länk: 
Anders Troedsson, UD 
Swati Parashar 
Assem Abu Hatab 
Lennart Olsson 
 

Övriga närvarande: 
Vilhelm Müller, Sida/FORSK (protokoll) 
Ulrika Myrberg, Sida/FORSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej närvarande: 
Katarina Gidlund 

Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

Tre mindre justeringar föreslogs av Anders Troedsson gällande föregående mötes protokoll, vilka 
alla accepterades. I övrigt godkändes protokollet och lades till diariet. 

Inga ledamöter anmälde jäv i förhållande till enskilda punkter på föredragningslistan.  

 

Information från Sida och forskningssamarbetet 

Chefen för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN), Göran 
Holmqvist, sammanfattade aktuella frågor för Sida generellt, samt chefen för enheten för 
forskningssamarbete (FORSK), Kerstin Jonsson Cissé, berättade om nyheter för 
forskningssamarbetet specifikt. 

Bland annat informerades rådet om det regeringsbeslut som presenterades den 18 april som 
innebär begränsningar på Sidas utbetalningstakt genom så kallade limiter. Totalt, för Sida, rör det 
sig om 6.7 miljarder kronor, som delas upp över Sidas olika anslagsposter (humanitärt bistånd 
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exkluderat). Rådet informerades om hur limiterna påverkar Sidas olika strategier och att Sida 
påbörjat en process för att minimera de negativa konsekvenserna för Sidas partners. 

Rådet uttryckte oro för det regeringsbeslut som fattats och hur dessa neddragningar kommer 
påverka många utsatta människor som lever i fattigdom. Man framförde även risken att flera länder 
nu går samma väg som Sverige vilket vore problematiskt. Initiala diskussioner fördes kring om 
rådet eventuellt skulle skriva en insändare för att framföra sina tankar och perspektiv. 

Även omvärldsläget relaterat till covid-19 pandemin diskuterades. 

Anders Troedsson informerade om att den kommande strategin för forskningssamarbetet förväntas 
beslutas innan sommaren förutsatt att inga oväntade hinder uppstår. 

Strategin för forskningssamarbete – Insatsportföljen 

Enligt önskemål från rådet presenterade enhetschef Kerstin Jonsson Cissé, tillsammans med 
Vilhelm Müller (FORSK), en översikt av forskningssamarbetes portfölj. Presentationen speglade 
en ögonblicksbild tagen april 2022 utifrån de data som finns i Sidas interna system. Alla data som 
presenterades gäller innan fördelning av eventuella limiter. En inblick gavs även det till arbete som 
pågår internt på enheten kopplat till ett än mer datadrivet arbete där målet är att följa upp bättre 
över tid samt möjliggöra visualisering av data i många olika skärningar. 

Rådet var positiva till presentationen och det arbete som pågår då de anser att data är ett viktigt 
redskap för att synliggöra de resultat forskningssamarbetet leder till. Några medskick inkluderar att 
FORSK bör göra en ordentlig analys innan man väljer vilka ämnesområden att sortera insatser 
utefter, samt att det vore intressant att se en annan fördelning framöver, där fokus är på globala 
utmaningar, snarare än den traditionella uppdelningen mellan ämnesområden. 

Ett ytterligare förslag var att Sida/FORSK ska fortsätta samla in data från länder där vi fasar ut vårt 
bilaterala samarbete, nu närmast Uganda, för att på så sätt följa utvecklingen och dra lärdomar 
inför framtida utfasningar. 

CGIAR 

AnnaKarin Norling (FORSK) och Eva Ohlsson (FORSK) informerade rådet om att Sida nu påbörjar 
beredningen av en ny avtalsperiod med CGIAR, världens största nätverk för lantbruksforskning. 
Syftet med denna agendapunkt var att diskutera och få rådets input på vad som kan vara bra att 
tänka på framöver. Att rådet involveras i detta tidiga stadie är ett resultat av den önskan rådet 
framfört om att vara mer involverade tidigt i processen. 

Rådet informerades om CGIARs nya strategi som sträcker sig fram till 2030, de forskningsinitiativ 
som ingår, samt hur dessa fördelar sig geografiskt. Även CGIARs modeller för partnerskap 
introducerades. Utöver detta gavs en bild över Sida/FORSKs nuvarande portfölj inom 
livsmedelssäkerhet och lantbruk. Sida efterfrågade Rådets erfarenheter av att stärka jämlika 
partnerskap mellan forskare och forskningsorganisationer i Syd med internationella aktörer. Sida 
bad även om rådets syn på om, och i sådana fall hur, Sida bör stödja andra organisationer som 
komplement till One CGIAR och den bredare portföljen för att nå målen i forskningsstrategin. 

Rådet kom med en del frågor för medarbetarna på FORSK att ta med sig framöver. Bland annat 
lyftes vikten i att utöver food sequrity, även arbete med konceptet food sovereignty, vilket framöver 
kan bli ett viktigt ämne då starka marknadskrafter från globala nord försöker påverka 
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matproduktionen i t.ex. Afrika. Även informationsförsörjning och -spridning ansågs som viktiga 
aspekter att ta med sig. 

Rådet lyfte även att EU bör vara intresserade av livsmedelsforskning i bland annat Afrika med tanke 
på att EU är en stor importör av livsmedel. Rådet undrade även vad det nya One CGIAR kommer 
innebära för Sidas prioriteringar, samt vad fördelarna och nackdelarna är med kärnstöd. Även en 
oro uttrycktes för institutet CIFOR/ICRAF som verkar inom agroforestry och lämnar CGIAR som en 
del av omorganisationen. Sida/FORSK informerade om att den bedömning som gjorts i dagsläget 
är att CFIOR/ICFRAF står på stadiga ben, men att om en ansökan framöver inkommer till Sida om 
stöd kommer denna beaktas. 

Sida/FORSK kommer återkomma till rådet under hösten då beredning pågår. 

 

Horizon scanning 

Sidas vetenskapliga råd kan bidra till att identifiera nya områden som kan komma att bli viktiga för 
Sida i en inte alltför avlägsen framtid. Ordförande Thomas Elmqvist höll en kort presentation med 
förslag på upplägg för en så kallad ”horizon scanning”. Erfarenheter från tidigare publikationer på 
temat är att andelen forskare från det globala syd som involverats varit väldigt lågt. 

Rådet var positiva till förslaget. En mindre arbetsgrupp sattes samman, bestående av Thomas 
Elmqvist (sammankallande), Anna Mia Ekström, Lennart Olsson samt Erik Ahlgren. Gruppen har 
som uppgift att göra en första översikt som sedan presenteras för rådet under mötet i september, 
där medlemmar har möjlighet att komma med återkoppling. Därefter väntar en gemensam övning 
vid 2-dagarsmötet i oktober. Förslaget innehöll även att en extern facilitator skulle inkluderas i 
arbetet. Rådet hoppas kunna bidra med ett ökat globalt perspektiv, där inte fokuset är lika tydligt 
kopplat till nord. 

 

Nya länder för bilateralt forskningssamarbete 

Markus Moll (FORSK), med stöd från kollegor via länk (Claire Lyngå och Lisa Zakariasson, 
FORSK), presenterade enhetens arbete med att identifiera nya länder för att potentiellt ingå nya 
bilaterala forskningssamarbeten med. Utifrån ett antal parametrar har de länder som anses ha lägst 
forskningskapacitet rangordnats och bedömts. Detta har resulterat i ett förslag på ett antal 
kandidatländer för vidare utredning. Rådets input önskades bland annat vad gäller de kriterier för 
val av nya länder som presenterades. 

Rådet frågade om hur Sida bedömer ”resultat per använd kr” när det kommer till val av 
land/universitet, vilket skulle kunna inkluderas i en så kallad feasibility study. Andra aspekter att 
belysa i en feasibility study inkluderar att undersöka vilka andra givare som finns på plats i länderna, 
samt hur deras profil samspelar med Sidas. 

Det framfördes även tankar från rådet kopplat till risker att universitet i huvudstaden ofta väljs ut, 
vilket kan öka klyftorna inom landet. Kan man sätta högre krav på att universiteten involverar flera 
aktörer inom landet? 
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Även frågan om lämpligheten att använda akademisk frihet som en parameter togs upp, då detta 
är ett komplext område att bedöma. En ytterligare fråga som lyftes kopplar till parametern om 
bilateralt samarbete redan finns med landet, och om detta verkligen är en förutsättning för att lyckas 
med samarbetet? 

Till sist framfördes att FORSK bör avväga att inte enbart använda kvantitativa indikatorer, utan 
även föra kvalitativa resonemang när länder väljs ut. En utgångspunkt skulle kunna vara att studera 
de länder där samarbete finns (och funnits tidigare) för att sen identifiera faktorer i de sammanhang 
där det fungerat bra och mindre bra. 

 

Övriga frågor 

Digitala eller fysiska möten framöver lyftes som en fråga. Rådet beslutade att halvdagsmöten 
kommer hållas digitalt, medan heldagsmöten kommer ske fysiskt. 

För resterande möten under 2022 innebär detta att mötet den 9 juni, samt 2-dagarsmötet i oktober 
kommer hållas på plats med fysisk närvaro, medan mötet i september och december hålls digitalt. 

En Doodle kommer delas av FORSK inom en snar framtid för att schemalägga höstens möten. 

Rådet ombeds att notera att vid nästa möte den 9 juni kommer rådet att träffa både Sidas styrelse 
och ledningsgrupp för en gemensam lunch. 

 

Mötet avslutades 


