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Möte med Sidas vetenskapliga råd 

9 juni 2022 
 

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

Övriga närvarande: 
Susanne Johansson, Sida/FORSK 
Ulrika Myrberg, Sida/FORSK 
Johanna Nilsson, Sida/FORSK 
Anders Troedsson, UD 
Emilia Molnar, Sida/FORSK 
Lisa Román, Sida/FORSK 
Maria-Teresa Bejarano, Sida/FORSK 
Markus Moll, Sida/FORSK 
 
 
 

 

Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

Dagordningen justerades då punkten om akademisk frihet utgick på grund av sjukdom, men 
den godkändes i övrigt. 

Mindre språkjusteringar föreslogs i protokoll från rådet 25 april, vilka alla accepterades. I 
övrigt godkändes protokollet och lades till diariet. 

Inga ledamöter anmälde jäv.  

 

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. 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 25 april 2022 

De limiter som regeringen införde för Sidas anslag för år 2022 har orsakat motstånd och 
kritik, både internt på Sida och externt hos bland annat civilsamhället. Flera debattartiklar har 
skrivits och kritiken har bland annat bidragit till att biståndets värde har sats i fokus. Eftersom 
kostnaderna för mottagandet av flyktingar från Ukraina inte har varit så stora som tidigare 
befarats har regeringen lyft 1.3 miljarder kronor från limiterna och samtidigt ökat 
bemyndiganderamen för 2023 vilket innebära att flera utbetalningar som inte kan göras 
under 2022 istället kan utbetalas nästa år. Regeringen har dock inte lyft limiterna för den 
strategi som FORSK arbetar med, utan man har fokuserat på stödet till svenska 
civilsamhällesorganisationer och områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer, hållbar fred och hållbar utveckling, särskilt anslag inom miljö och klimat. 

Regeringen har fattat beslut om att Sida ska omlokalisera fem tjänster till Härnösand men 
utan medskick inom vilka områden. Tjänsterna ska vara omlokaliserade senast juni 2024 och 
Sida ska återkomma till regeringen senaste mars 2025 med hur man har hanterat beslutet. 

FNs konferens Stockholm+50 genomfördes första veckan i juni och Sida var med och 
arrangerade flera events. Myndigheten medverkade bland annat till att skapa förutsättningar 
för ungdomar att bidra och delta i mötet och att sätta fokus på feministisk klimaträttvisa, 
mobilisering av kapital och vikten av att få mer finansiering för klimat- och 
biodiversitetsåtgärder på lokal nivå samt digitalisering. I Sidas lokaler arrangerades även en 
välbesökt heldag om markrättigheter. 

Många bra seminarier och events genomfördes under Stockholm+50, men man landade inte 
i något konkret. Fokus för just denna FN-konferens vara att stärka och accelerera det man 
redan åtagit sig på andra konferenser. Konferensen utmynnade i en 
”Stockholmsdeklaration”, en Kenya-svensk skrivelse, med 10 punkter av gemensamma 
åtaganden. 

I samband med Stockholm+50 meddelade vår biståndsminister att vi ska dubbla 
klimatfinansieringen inom biståndet från 2019 till 2025. Det är oklart om det gäller enbart 
Sida eller hela UD. En intern diskussion om hur man markerar olika tematiska områden som 
Sida finansierar, vilket påverkar hur man kan föra statistisk och rapportera på detta, kommer 
att initieras. Till exempel kan det bli problematiskt att inräkna klimatsatsningar i större 
insatser som får kärnstöd då man inte markerar och öronmärker medel i dessa stödformer. 
Medel för miljö, klimat och biologisk mångfald kommer samtidigt att öka med 1,5 miljarder till 
8 miljarder kronor i och med en ny strategi för perioden 2022-2026 som regeringen beslutade 
om i början på juni. 

Riksrevisionen har kommit med en ny rapport som visar att Sida inte är tillräckligt tydliga med 
vilka vägval och prioriteringar man gör för att operationalisera sina strategier och bidra till att 
nå strategimålen. Eftersom det är viktigt att riksrevisionen förstår hur Sida prioriterar kommer 
Sidas avdelning för ledningsstöd att bistå strategigenomförande avdelningar och enheter 
med bland annat workshops och visualiseringsverktyg. 

Omvärldsläget relaterat till Ukraina nämndes även på detta möte. Uppbyggnaden av Ukraina 
kommer att vara en stor och kostsam utmaning en lång tid framöver. 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 25 april 2022 

Kerstin meddelade att regeringen idag (9 juni) tar beslut om en ny forskningsstrategi som ska 
gälla från och med 2022. Anders Troedsson från UD beskrev vägen hit och innehållet i stora 
drag. Strategin och Sidas arbete med operationalisering togs upp under egen punkt. 

 

Uppdatering från metodgruppen angående det bilaterala forskningssamarbetet 

Under denna punkt fick rådet en uppdatering av Emilia Molnar från metodgruppen vad gäller 
det bilaterala forskningssamarbetet. 

Metodgruppen etablerades 2020 för att besvara behovet av förändring och förbättring av 
arbetssätt och processer som idag är arbetsintensiva inom det bilaterala 
forskningssamarbetet. Arbetet ska implementeras på ett effektivare sätt, som samtidigt 
säkerställer hållbarhet, partners ägarskap och reducerar komplexitet i processerna. Ingen 
stor skillnad genomförs när det gäller syfte och principer utan modellen som Sida använder 
idag är fortsatt relevant men behöver modifieras något och bli starkare och tydligare. 

En handbok har tagits fram i dialog både inom FORSK och med våra partners i det bilaterala 
arbetet. Nya modellen testas nu i beredningen av en ny avtalsperiod inom samarbetet med 
Tanzania. Handboken är för närvarande ute på granskning internt och kommer att lanseras i 
höst i samband med ett internt utbildningsprogram för forskningshandläggare på FORSK och 
ambassaderna i början på hösten. Handboken kommer att vara ett levande dokument.  

Rådet uppmärksammade kopplingen mellan en god högre utbildning (master-nivå) och 
framgångsrika forskarstudier. Det finns idag ett stort behov av stöd till högre utbildning. Men 
FORSK har begränsade möjligheter att möta detta behov inom ramen för sin strategi, och 
förhoppningen är att andra bilaterala och regionala strategiers stöd för utbildning kan gå till 
högre utbildning.    

Rådet undrade vad kriterierna för framgångsrik är i detta sammanhang? Metodgruppen har 
tagit fram en terms of referens med tydliga indikatorer för hur man utvärderar och bedömer i 
vilken utsträckning program och sub-program är lyckosamma, tillsammans med kontinuerliga 
interna bedömningar. 

 

Operationalisering av ny strategi 

Sida har sedan årsskiftet inväntat en ny strategi för forskningssamarbete för åren 2022-2028 
men den har blivit försenad med anledning av höstens regeringsombildning samt kriget i 
Ukraina. En ny strategi beslutades av regeringen samma dag som rådets möte, 9 juni.  

Anders Troedsson från UD inledde programpunkten med hur regeringen arbetar med olika 
strategier för vad man vill se ska hända i Sveriges utvecklingssamarbete. Det finns bilaterala, 
regionala och globala strategier, samt en del tematiska såsom strategin för 
forskningssamarbete. En strategigeneral på UD håller i formatet och de mer generiska 
texterna.  
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 25 april 2022 

Anders fortsatte med att den nya strategin inte skiljer sig i stort från den tidigare strategin för 
2015-2021. Den nya innehåller nästan samma fyra mål som tidigare, men den äldre var 
något mer mångordig och hade flera delmål. RK i dialog med statskontoret vill generellt se 
mindre detaljstyrning, och den nya strategin kommer att ge mer utrymme för egen tolkning 
och ansvar av Sida och VR. Den nya strategin ger även mer utrymme till samverkan mellan 
Sida och VR, men även mellan de övriga nationella forskningsfinansiärerna. 

Lisa Román presenterade Sidas arbete under våren med att förbereda operationalisering av 
strategin. Rådet gavs möjlighet att ha synpunkter på ett utkast till en strategiplan som tagits 
fram i samverkan med berörda parter på avdelningen AFRIKA samt forskningshandläggare 
på ambassaderna. Rådet hade inför dagens möte fått en läsanvisning samt frågor man 
särskilt vill ha rådets synpunkter på: bland annat frågan om det finns andra sätt att stärka 
forskningskapacitet än inom det bilaterala arbetet och om rådet har synpunkter på ett förslag 
på en ny tematisk indelning. 

Eftersom det var ett stort frånfall vid dagens möte enades rådet om att flytta fram 
diskussionen av utkastet av planen för operationalisering. Större delen av septembermötet 
bör ägnas åt detta. Mest brådskande ansågs frågan om den nya tematiska indelningen vara. 
Rådet ansåg att den nya tematiken är ”klockren”, men frågan är om ”genomslag” ska 
genomsyra alla tematiska grupper eller i någon grad vara ett separat område Båda dessa 
frågor bör diskuteras vidare under septembermötet.  

 

Horizon scanning 

Sidas vetenskapliga råd kan bidra till att identifiera nya viktiga områden för Sida i en inte 
alltför avlägsen framtid. På rådets senaste möte den 25 april tillsattes en arbetsgrupp för att 
föreslå vägar framåt bestående av Thomas Elmqvist (sammankallande), Anna Mia Ekström, 
Lennart Olsson samt Erik Ahlgren. Under denna punkt informerar Thomas om gruppens 
arbete hitintills.  

Syftet är att lyfta forskningens roll i olika utmaningar och Sidas arbete. Exempelvis kan 
forskningen få en viktig roll i att både förstå plötslig uppkomna och sammanlänkande kriser, 
och att forska på hur man ska tackla dem.  

Gruppen har påbörjat en litteraturgenomgång. Till exempel har SIPRI tagit fram en ny 
intressant studie - ”A new era of risks”. Gruppen kommer att presentera ett förslag över hur 
rådet kan arbeta vidare på nästa möte i september. 

 

EDCTP 

Rådet fick en presentation av tidigare samt planerat förnyat stöd till European and 
Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) där Sida representerar Sverige i 
EDCTP Association. Maria-Teresa Bejarano och Markus Moll presenterade dels en historisk 
återblick över hur Sida har bidragit under tidigare EDCTP-program, samt hur Sida kommer 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 25 april 2022 

att medverka i det senaste programmet ”Global Health EDCTP3” som lanserades den 10 mai 
i år.  

EDCTP stödjer kliniska prövningar samt individuellt och institutionellt kapacitetsbyggande i 
Afrika med huvudfokus på HIV, malaria, tuberkulos och andra fattigdomsrelaterade 
infektionssjukdomar. EDCTP reagerade även snabbt under COVID pandemin.  

Sida har finansierat 48 grants om drygt 16 miljoner euro och har samverkat med totalt 34 
länder i olika EDCTP projekt varav 12 länder var europeiska, 19 afrikanska samt 3 projekt 
var i samverkan med USA, Indien och Australien.  

Det nya programmet EDCTP3 bygger vidare på de två tidigare programmen och kommer att 
ha samma programmatiska inriktning. Man har dock uppdaterat den strategiska forsknings 
och innovationsagendan (SRIA) som nu bland annat inkluderar klimatrelaterade 
infektionssjukdomar, epidemiberedskap, AMR samt på WHOs rekommendationer hur 
smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar korrelerar. 

EDCTP3 kommer även med en ny organisatorisk set-up (joint undertaking) där EU nu är en 
formell deltagande partner i programmet. Det betyder bland annat att EU och EDCTP 
Association har 50 % representation i EDCTPs Governing Board var. Programmet 
finansieras gemensamt av EU och medlemsstaterna och andra parter i EDCTP Association. 

 

Övriga frågor  

Rådet enades om att dagens lunch tillsammans med Sidas ledningsgrupp samt styrelse varit 
mycket positiv och de tre organen planerar att ses igen inom kort, eventuellt redan i 
samband med rådets decembermöte. 

Anders Troedsson från UD meddelade att han ska byta tjänst. Har tackar för sig och berättar 
att Sidas forskningsråd har varit en av de roligaste uppgifterna han har haft på sitt bord. Det 
har varit mycket lärorikt att samarbeta med FORSK där det finns mycket kompetens och 
ambition. 

 

Mötet avslutades 

 


