
Plats: Långholmens Hotell och Konferens  

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Möte med Sidas vetenskapliga råd 
24-25 oktober 2022 

 

Sidas Vetenskapliga råd, Internat 24-25 oktober 2022  

Protokoll 

 
Närvarande: 
Thomas Elmqvist (ordförande) 
Erik Ahlgren 
Anna Mia Ekström  
Thomas Wågberg  
Sharon Rider (24 oktober) 
Katarina Gidlund  
Lennart Olsson  
Kerstin Jonsson Cissé, Enhetschef, 
Sida/FORSK 
Göran Holmqvist, Avdelningschef, 
Sida/HUMASIEN 
 
 

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

24 Oktober 2022 

Mötets öppnande 
 
Ordförande Thomas Elmqvist öppnade mötet. 

Protokoll lades till handlingarna. 

Tillägg till Agendan: Göran Holmqvist deltar vilket inte stod i agendan.  

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

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

Information från ordförande: Två ledamöter kommer att avgå: Assem Abu Hatab och Swati 

Parashar. Rådet kommer därav att behöva rekrytera två nya ledamöter, en med fokus inom 

utvecklingsekonomi och en inom samhällsvetenskap. Det är regeringen som utser ledamöter 

så processen för att rekrytera styrs av UD. 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde 24-25 oktober 2022 

Information från Sida och forskningssamarbetet 
 
Göran Holmqvist informerade generellt om Sidas arbete. Stort fokus för tillfället handlar om 

den nya regeringen och dess eventuella linje för bistånd. Johan Forsell är ny bistånds- och 

utrikeshandelsminister. Tidigare fanns det en renodlad biståndsminister men nu är det en 

kombination med handel. Detta kan eventuellt påverka inriktning på biståndet. Det finns 

indikationer på att biståndsbudgeten kommer att sänkas något men beslut om budgeten 

väntas komma cirka 15 november. Det är dock inte förrän regleringsbrevet kommer i 

december som Sida slutgiltigt vet hur biståndsbudgeten fördelas så just nu pågår 

verksamheten som vanligt, vi spekulerar inte men förbereder oss för olika utfall.  

Kerstin Jonsson Cissé informerade om forskningssamarbetet. Enheten har länge arbetat 

med framtagandet av en handbok för bilateralt forskningssamarbete. Handboken är nu helt 

klar och tillgänglig digitalt inom Sida, samt tryckt i en begränsad upplaga. Det är en 

metodhandbok med avsikt att göra bilateralt forskningssamarbete mer effektivt, likvärdigt och 

harmoniserat mellan länderna. 

Horizon scanning  
 
Under eftermiddagen genomfördes en större övning i Horizon scanning i samarbete med 

Sida lab. Sida lab är en verksamhet inom Sida som syftar till att tänka nytt och kreativt 

angående metoder och syfte med bistånd. Detta var en interaktiv övning med syfte att 

spekulera om framtiden i relation till olika tematiska områden. Vetenskapliga rådets 

ledamöter presenterade korta reflektioner från sina egna expertisområden, och rådet 

arbetade sedan aktivt utifrån olika scenarier. Detta arbete syftar till att försöka skapa 

gemensam kunskap för att vara förberedda då vi lever i en föränderlig värld. Denna övning 

syftade även till att skapa diskussion och öka den gemensamma kunskapsbasen. Detta kan 

gynna Sida och enheten för forskningssamarbete i hur man tänker i relation till insatser och 

strategiska partnerskap. Arbetet med detta är en pågående process som rådet kommer att 

återkomma till.  

 

25 Oktober 2022 

Dekolonisering och historiska maktobalanser - hur kan vi arbeta proaktivt 
 
Under denna punkt presenterades kort att det på enheten finns en pågående debatt om hur 

vi ska ställa oss till dekolonisering. Enheten befinner sig både i debatten om att dekolonisera 

bistånd, samt i debatten om att dekolonisera forskning, kunksap och akademin. Enheten 

efterfrågade en öppen reflektion från rådet i denna fråga, baserad på erfarenheter och 

tankar.  

Diskussionen kretsar kring begreppet kontra processen där det finns visst konsensus att 

processen är önskvärd, men vilka associationer och implikationer ger ordet och begreppet 

”de-colonizing”. Det är en diskussion som ger bra insikter som enheten kan ta med sig för 

vidare interna diskussioner.  
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde 24-25 oktober 2022 

 

Artikel om biståndets betydelse i en osäker värld 
 
Det har funnits ett pågående arbete med en debattartikel om biståndets betydelse. Det är nu 

åter på agendan att försöka gå vidare med det arbetet. Den nya regeringen flaggar för 

nedskärningar i biståndsbudgeten vilket gör det viktigt att oberoende röster uttalar sig om 

biståendets vikt. Det finns intresse bland rådets medlemmar att gå vidare med detta men det 

poängteras att detta inte sker på mandat av eller uppmuntrat av Sida eller under mandat av 

Sidas vetenskapliga råd. Artikeln bör fokusera sakligt på biståendets betydelse för hållbar 

utveckling.  

Eventuell fältresa för Sidas vetenskapliga råd 
 
Sidas Vetenskapliga råd har vid ett par tillfällen tidigare åkt på fältresa för att kunna ha 

direktkontakt med partners, samt stötta i det bilaterala forskningssamarbetet. Senaste resan 

genomfördes 2018 till Moçambique och Sydafrika. Frågan är nu uppe om en ny resa bör 

företas under 2023 och i så fall var. Diskussionen centrerar runt Tanzania, en långvarig 

bilateral partner, dock med inlägg att det är bra med en mix där det både sker möten med 

partnerorganisationer så väl som med det bilaterala samarbetet för att få ut så mycket som 

möjligt.  

Övriga frågor  
 
Möten inför våren 2023 ska planeras. En Doodle-enkät ska gå ut för att se vilka datum som 

passar bäst.  

Ordföranden tar vidare frågan om Sidas vetenskapliga råd kan fortsätta ha ett samarbete 

med Sida lab.  


