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Sidas Vetenskapliga råd, 15 September 2022  

Protokoll 

 
Närvarande: 
Thomas Elmqvist (ordförande) 
Erik Ahlgren 
Anna Mia Ekström  
Thomas Wågberg  
Swati Parashar 
Sharon Rider 
Assem Abu Hatab 
Katarina Gidlund  
Lennart Olsson  
Kerstin Jonsson Cissé, Enhetschef, 
Sida/FORSK 
Alan AtKisson, Avdelningschef, Sida 
Partner/Innovation 
 

 
Övriga närvarande: 
Ingrid Wetterqvist, UD 
Johanna Nilsson, Sida/FORSK 
Ulrika Myrberg, Sida/FORSK 
 
Ej närvarande: 
 

 

Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Elmqvist öppnade mötet. 

Thomas tar upp förra mötet och lunchen med Sidas styrelse och hoppas på vidare nära 

samarbete.  

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

I Föregående protokoll påpekades en liten ändring angående skrivelsen om biologisk mångfald; 

det sker en ökning inom ramen för en ny strategi, inte som eget projekt.  

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

Information från Sida och forskningssamarbetet 
Chefen för avdelningen Partnerskap och Innovation, Alan AtKisson, sammanfattade aktuella frågor 

för Sida generellt, och 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 15 september 2022 

Rådet informerades om att Sidas verksamhet fortfarande präglas av limiterna som regeringen 

beslutade om i våras. Sedan slutet av augusti har vi dock sakta börjat gå framåt. Sida har nu även 

flyttat sitt huvudkontor till Rissne.  

Sida planerar nu för 2023. Vi har då inga limiter att förhålla oss till. Det har skett ett val och 

regeringsskifte. Situationen med en ny regering är fortfarande oklar. Vi är en statlig myndighet och 

arbetar efter den styrning vi får. Vi förbereder oss efter olika scenarier.   

EU-ordförandeskapet från januari 2023 kommer att påverka Sida och förberedelser pågår. Det 

finns två huvudfrågor för Sida under ordförandeskapet; utvecklingseffektivitet och 

utvecklingsfinansiering.  

Akademisk Frihet  
Under denna punkt presenterades och diskuterades enhetens och Sidas pågående arbete 

med akademisk frihet, underlag var den tematiska översikt som enheten tagit fram, ”A 

Thematic Overwiev Academic freedom” 

Den tematiska översikten är framtagen för att främja dialog mellan Sida och partners för att 

lyfta akademisk frihet. 

Rådet var positivt till den tematiska översikten men det lyftes att vissa delar kan utvecklas så 

som frågor om självcensur och även gynnande av vissa forskningsperspektiv och metoder 

över andra, vilket kan ses som en inskränkning i den akademiska friheten. De fördes fram att 

översikten är kort och skulle kunna gå djupare men det beror på vem som är avsedd läsare. 

Det fanns förståelse för att en kortare översikt är av nytta för dialog men att djupare 

diskussioner kan gynna arbetet som sker inom enheten för forskningssamarbete. Rådet 

uttryckte intresse att fortsätta denna diskussion och vidare möten planeras mellan rådet och 

Sidas enhet för forskningssamarbete.   

Rådet är även positivt till att på något vis vara aktivt i lanseringen av denna tematiska 

översikt, då just akademisk frihet är starkt kopplad till rådets roll inom Sida.  

Operationalisering av ny strategi  
Sida har nu fått en ny strategi för forskningssamarbete för perioden 2022-2028, ”Strategi för 

Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för fattigdomsbekämpning och hållbar 

utveckling 2022-2028”.  

Rådet informerades om hur operationaliseringen har fortskridit i och med att strategin nu 

finns. Det finns ett utkast till operationaliseringsplan baserad på de mål som strategin tar 

upp, samt även förslag till övergripande prioriteringar: akademisk frihet, jämställda 

partnerskap, syd-syd samarbete, ökat fokus på digitalisering, jämställdhet, inomvetenskaplig 

kommunikation, och open access.  

Rådet är allmänt intresserad av operationaliseringsarbetet och har ett flertal tankar om hur 

Sida kan stärka sitt forskningssamarbete. Inom kapacitetsutveckling nämns att eventuellt 

fokusera på mjuka värden så som att stärka doktoranders förhandlingsförmåga och 

navigeringsförmåga inom den akademiska världen. Detta skulle även kunna öka ägarskap 

och leda till mer jämlika partnerskap.  
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 15 september 2022 

Det finns en viss tvekan inför eller svårighet att förstå hur vi ska arbeta för forskningens 

påverkan (mål 3) då forskning är långsiktigt. Mycket som påverkar ett eventuellt genomslag 

ligger utanför Sidas kontroll. Mål 3 handlar dock om något att sträva efter; att söka och skapa 

möjligheter och strukturer för genomslag. Det kan finnas olika vägar för hur vi strävar efter 

genomslag beroende på område samt då även olika sätt att mäta genomslag på.  

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. På rådets senaste möte tillsattes en 

arbetsgrupp bestående av Thomas Elmqvist (sammankallande), Anna Mia Ekström, Lennart 

Olsson samt Erik Ahlgren.  

Under denna punkt informerade Thomas om gruppens förslag på hur arbetet tas vidare i 

höst. 

Rådet vill vara mer proaktiva och se bortom horisonten då den nya strategin sträcker sig till 

2028. Arbetsgruppen har beslutat att de underkommande internat i oktober ska gå in djupare 

på detta. Det blir en fördjupad omvärldsanalys, en Foresight, med globala syd och 

forskningssamarbetet i fokus. Syftet är att ta tillvara på rådets samlade kompetens för att 

lyfta frågor, problem och scenarier som eventuellt kan inträffa och påverka Sida. Thomas 

Elmqvist ber rådets medlemmar återkomma senast 1 oktober om de har särskild input eller 

förslag på litteratur.  

Övriga frågor  
Vetenskapliga rådet har vid ett par tidigare tillfällen besökt någon av de bilaterala 

samarbetsländerna och/eller någon specifik samarbetspartner i fält. Det finns nu en fråga om 

det eventuellt vore lägligt med en ny resa under 2023. Detta syftar både till att rådet kan ge 

råd på plats och även själva lära sig av ett besök. Denna fråga diskuteras vidare under 

höstens internat i oktober.  

 

 


