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Möte med Sidas vetenskapliga råd 

15 december 2022 
 

Sidas Vetenskapliga råd 15 december 2022  

Protokoll 

 
Närvarande: 
Thomas Elmqvist (ordförande) 
Erik Ahlgren 
Anna Mia Ekström  
Thomas Wågberg  
Katarina Gidlund  
Lennart Olsson  
Kerstin Jonsson Cissé, Enhetschef, 
Sida/FORSK 
Göran Holmqvist, Avdelningschef, 
Sida/HUMASIEN 
 
 

 
Övriga närvarande: 
Ingrid Wetterqvist, UD 
Ulrika Myrberg, Sida/FORSK 
 
Ej närvarande: 
Sharon Rider  
 

Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Elmqvist öppnade mötet. 
 
Protokoll lades till handlingarna. 
 
Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 
 
Inga ledamöter anmälde jäv i förhållande till enskilda punkter på föredragningslistan.  
 
Vi tackar främst AnnaMia Ekström och Lennart Olsson för fint arbete med den publicerade 
artikeln Nedskuret bistånd gör Sverige mindre säkert.  

 

Information från Sida och forskningssamarbetet 
Göran Holmqvist informerade generellt om Sidas arbete. Regleringsbrev kommer i 
december, budgetproposition med 58 miljarder till bistånd är fastslagen men fördelningen 
mellan Sida och övriga biståndsutgifter är inte känd, inte heller anslagsnivåer. 
Forskningsanslaget som är en strategi kommer att fastslås i samma beslut. Sida kan behöva 
revidera existerande strategier och vi förväntar oss en viss oförutsägbarhet för 2023. Sida 
kommer att kommunicera internt så snart man har mer information, naturligtvis finns en viss 
oro i organisationen.  



 
 

 

 

2 
 

 

 

Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde 15 december 2022 

I en nyligen genomförd medarbetarundersökning ser vi ett gott tillstånd generellt i 
organisationen och inga stora resultatförändringar jämfört med undersökning från 2019.  

En opinionsundersökning som mäter svensk biståndsvilja kommer att publiceras inom kort. I 
undersökningen ställs också kunskapsfrågor vars svar kan vara vägledande för Sidas 
externa kommunikationsarbete.  

Kerstin Jonsson Cissé informerade om forskningssamarbetet. Enheten för 
forskningssamarbete (FORSK) är mycket stolt över den Metodhandbok för bilateralt 
forskningssamarbete som blivit klar under hösten. FORSK driver ett pågående 
förändringsarbete med förslag på en ny utmaningsdriven indelning av enhetens 
verksamhetsområden som rådet tidigare tagit del av. Gruppen har arbetsnamnet SAIF; 
Smartare arbetssätt integrerat forskningssamarbete. 

Vetenskapliga rådet och Sida Lab  
Dagens planerade möte med Sida Lab fick skjutas upp men ett digitalt möte ska hållas kring 
Horizon scanning och en fördjupad analys om forskningsområdet bortom 2030, vilket Sida 
Lab är intresserade av att bistå med. En mindre arbetsgrupp, vars mål är att presentera för 
styrelsen i april, beslutas bestå även fortsatt av Thomas Elmqvist, Erik Ahlgren, Anna Mia 
Ekström, Lennart Olsson och Katarina Gidlund. Ett digitalt möte i januari följt av ett fysiskt 
möte på Sida Lab kommer att planeras.  
 

WHO Föredragning inför förlängning 
Information om vårt fortsatta samarbete med de tre WHO-baserade forskningsprogrammen 
om fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar (TDR), SRHR-frågor (HRP) och Alliance for 
Health Policy and Systems Research. Sida/Sverige har stött dessa program i stort sett sedan 
de startade, och är programmens största givare. De tre programmen är starka inom 
strategins samtliga målområden och ger möjlighet för forskare från de bilaterala 
samarbetena samt andra forskningsorganisationer att samarbeta internationellt. 
Programmen presenterades av Teresa Soop och Maria-Teresa Bejarano från FORSK. 
Förslag till förlängning av stöd ligger för beslut i början av nästa år, volymerna kan fastslås 
först när vi har fått regleringsbrevet.  

 

World Science Forum – information, reflektion och trender  
Kerstin Jonsson Cissé och Johanna Nilsson har nyligen deltagit i World Science Forum i 
Kapstaden, där ett flertal av våra partners varit delaktiga, samt haft specifika sido-event. 
Science for Social Justice var årets tema och forumet hölls för första gången i Afrika. Ett av 
syftena med resan var att delta på årsmöte med Science Granting Council Initiative (SGCI), 
ett samarbete mellan Kanadas IDRC och Sydafrikas forskningsråd, där Sverige ingår i en 
styrgrupp som tittar på bland annat finansiering av forskning, utlysningar i konkurrens.  

Ett annat viktigt event under veckan var en UNESCO Peer Learning Workshop, som utgick 
från ett projekt som Sida har stött som utgår ifrån STI (Science, Technology and Innovation) 
systems i en pilotfas: ”Strengthening STI-systems for sustainable development in Africa”. 
Programmet är just nu centrerat runt 6 afrikanska länder. Workshopen skulle ge möjlighet till 
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konversation mellan de deltagande länderna samt olika utbildande teman, samt en 
genomgång av en utvärdering av projektet. Utvärderingen har visat att en systemansats ger 
möjlighet att få med offentlig sektor så väl som privat sektor, civilsamhälle och universitet, 
vilket är viktigt för hållbarhet och ägarskap. Value systems och Human Rights Based 
Approach är även en central del i ansatsen. I detta event deltog främst Johanna Nilsson som 
är programansvarig för denna insats, men även Kerstin Jonsson Cissé deltog och talade på 
utvalda delar. 

Kerstin och Johanna mötte även flera av våra partners samt genomförde möten med andra 
givare under veckan i Sydafrika. Veckan bedöms ha varit väldigt värdefullt.  
 

Planering för 2023 
- Hur många möten?  
Vi ser fördelar med fysiska möten och förslag inför våren lades fram: ett digitalt 
halvdagsmöte i februari, ett fysiskt möte i april med möte med Sidas styrelse (datum ännu 
inte fastställt) samt ett fysiskt heldagsmöte i juni.  
Vid mötet i februari kommer vi att ta fram förslag på datum för höstens möten. 
 
- Resultat Doodle 
Mötet beslutade att torsdag 1 juni bokas för ett fysiskt heldagsmöte.  
För februari har vi ännu inte hittat ett bra mötesdatum men vi skickar ut en ny Doodle med 
även förmiddagar som förslag.  
 

Övriga frågor 
- Nya medlemmar  
Arbete pågår.  

 
- COP 15 ”Science policy forum”  
Thomas Elmqvist har nyligen deltagit i Science policy forum vid COP 15 i Montreal. Ett beslut 
ska tas om en ny 10-årig strategi. Inget av de mål som sattes upp för 10 år sedan har nåtts.  

Human rights var starkt företrätt i alla diskussioner.  

Global Biodiversity Framework (GBF) ska implementeras och det uttrycktes vid mötet en del 
oro bland europeiska delegater kring Sveriges roll som ordförande för EU under våren 2023 
då EU ska implementera GBF. 

 
- Rådet tackar Johanna Nilsson för hennes arbete, Johanna avslutar sitt arbete med 
Sidas vetenskapliga råd i januari 

 

Mötet avslutades 


