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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 
Strategirapporten tjänar som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till 
Regeringskansliets (RK) resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och 
mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 
Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje 
strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten 
ska redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 
strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 
rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 
strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 
Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående 
strategi (i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den 
förändringsteori som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt 
hur verksamheten ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de år då varken en fördjupad översyn eller 
operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad 
översyn genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-
genomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska 
sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) 
samt ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade 
strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens 
anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 
senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid 
tillfället för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, 
utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 
översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 
genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 
implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som Sida vill lyfta till UD. 

 

 

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna rapport använder genomgående begreppet 
strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring resultatområden. 
Denna rapport använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

3 

 

Trafikljusbedömningar 

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar Sidas nulägesbedömning av 
strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms i strategirapporten för att 
ge en bild av trender i utvecklingen och relevansen av verksamheten. Bedömningen består av ett 
färgsatt trafikljus samt en motivering.  

Trafikljus för utvecklingstrend 

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen 
tydlig riktning 

Röd: Utvecklingen går bakåt 

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
framåt.  

I förhållande till 
strategimål/strategi har 
utvecklingen i kontexten ingen 
tydlig riktning.  

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
bakåt.  

 

Strategin och dess strategimål anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 
och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för 
utvecklingstrend används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och 
tematiska områden där Sida är aktiv.   

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 
är aktiva, men trender handlar om större, komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå, där ett stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på 
utvecklingen i kontexten. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

Grön: Portföljen är relevant Gul: Portföljen är delvis relevant Röd: Portföljen är inte relevant 

Portföljen svarar upp mot 
behoven i kontexten, 
strategins mål samt uppnår 
resultat enligt insatsernas 
mål.  

Portföljen svarar delvis upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål samt uppnår resultat för en 
större del av insatsernas mål.  

Portföljen svarar inte upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål och/eller uppnår inte 
resultat enligt insatsernas mål.  

 

Sida utvecklar och anpassar löpande strategiportföljerna för att upprätthålla en relevant och väl 
avvägd portfölj. Sida anpassar portföljen genom att förhålla sig till utvecklingsutmaningar i 
respektive kontext, aktuell styrning samt genom att säkerställa att insatser och aktiviteter bidrar 
eller förväntas bidra till resultat. Trafikljusbedömningen beaktar och utgår från dessa tre aspekter. 
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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 

Kapacitetsuppbyggnad för forskning, främst i 
låginkomstländer och –regioner 

Utveckling  Relevans 

Fler samarbetsländer genomför forskarutbildningar och 
bedriver forskning av hög kvalitet  

     

Fler kvinnor genomgår forskarutbildning och bedriver 
forskning 

     

Nationella och regionala forskningsaktörer deltar i 
internationell forskning och forskningsdialog 

     

Fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer 
formulerar och genomför forskningsstrategier 

     

Fler samarbetsländer har ökad kompetens och stärkt 
infrastruktur för vetenskaplig kommunikation 

     

Universitet i samarbetsländerna kommunicerar 
forskningsresultat till nytta för samhällets utveckling 

     

Global, regional och nationell forskning av relevans för 
låginkomstländer och –regioner  

     

Fler utvecklingsrelevanta forskningsresultat vid 
forskningsorganisationer och vid samarbetsuniversitet  

     

Ökat genomslag för ett jämställdhetsperspektiv  i 
forskningen                  

     

Resultat från relevant internationell forskning får ökat 
genomslag i nationell och regional forskning 

     

Resultat från nationell och regional forskning får ökat 
genomslag i internationell forskning 

     

Främjande av forskning som genom innovation kan bidra 
till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 

     

Fler kontaktytor, nätverk och samarbeten mellan 
forskningsaktörer och övriga samhället   

     

Förbättrade forskningsförutsättningar för innovativa idéer 
som bidrar till minskad fattigdom och ett hållbart samhälle  

     

Förstärkning av universitetens roll och bidrag till 
innovationsprocesser och –system  
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2. Översikt av strategisammanhanget 

Forskningssamarbetet är en långsiktig del av svenskt bistånd. Forskning tar tid. Likaså tar det tid att 

bygga upp ett lands kapacitet att bedriva forskning. Samtidigt är den kunskap och den kapacitet för 

forskning som forskningssamarbetet bidrar till en förutsättning för världens och Sidas 

samarbetsländers förmåga att hantera sin långsiktiga utveckling - och akuta kriser.  

Sida har under 2021 lämnat in underlag till en ny strategi. Sidas förslag är att i huvudsak behålla de 

stödområden som gällt för forskningssamarbetet under innevarande strategiperiod. Men för att 

underlätta rapportering av och förståelse för det sammanhängande system som forskningssamarbetets 

målområden ingår i föreslås inga delmål inom varje stödområde. Det övergripande biståndspolitiska 

målet liksom andra målsättningar som ingår i den allmänna styrningen av biståndet bör vara 

vägledande också för genomförandet av forskningssamarbetet. 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Insikten att också låginkomstländer är beroende av inhemska, självständiga kunskapssystem får allt 

större genomslag.3 Covid-19-krisen har tydliggjort betydelsen av forskning, forskningskapacitet och 

forskningsnära innovation också i låginkomstländer.4 Egen kapacitet att självständigt bedriva 

forskning handlar dessutom om minskat biståndsberoende.5 

Trots att forskningens betydelse uppmärksammas alltmer, utmanas det fria kunskapssamhället från 

många håll. Vetenskaplig skepsis ökar och den akademiska friheten hotas.6 Generellt har covid-19-

pandemin lett till minskad finansiering av vetenskap, teknik och innovation, liksom nedskärningar av 

det biståndsfinansierade forskningsstödet, även om pandemin också kan ha inneburit ett visst ökat stöd 

till hälsorelaterad forskning och innovation (dock med risk att mer tillfällig covid-19-relaterad 

forskning bidragit till att tränga bort finansiering av annan hälsoforskning).7  

Forsknings- och innovationssystemen i låginkomstländer är ofta svaga och forskningskapaciteten är 

fortfarande mycket låg.8  Det satsas för lite resurser på forskning: i Afrika söder om Sahara 0,4 procent 

av BNI och i Centralasien bara 0,15 procent jämfört med 2,5 procent i Nordamerika och Västeuropa.9  

 

3 Kariku, Thomas and Elizabeth Marincola, “Quality Research in Africa and Why It Is Important”, ACS Omega 2020, 5 

24155-24157; Quality Research in Africa and Why It Is Important (acs.org), p A. 
4 Editorial, Africa’s researchers must kick-start a vaccines industry, Nature, Vol 592, 22 april 2021; Hill, Alice C., COVID’s 

lesson for climate research: go local, Nature, Vol 595, 1 juli 2021. Se också särskild discussion om behovet av 

kapacitetsbyggande för att hantera problematiken med antibiotikaresistens: Otto Cars, Sujith J Chandy, Mirfin Mpundu, 

Arturo Quizhpe Peralta, Anna Zorzet, Anthony D So, “Resetting the agenda for antibiotic resistance through a health systems 

perspective”, Lancet Glob Health 2021; 9: e1022–27.  
5 Se Olusoji Adeyi, “Global health, narcissistic charity, and neo-dependency”, Opinion, Development Today, December 31, 

2021. 
6 Se Free to think. Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project Scholars at Risk, 2020; Free to 

Think 2020 | Scholars at Risk 
7 United Nations, Financing for Sustainable Development Report 2021, 2021, s. 159 och 170; The Guardian, “UK scientists 

attack ‘reckless’ Tory cuts to international Science”, 14 mars 2021. Se också Nick Chapman et al, “Neglected Disease 

Research and Development: New Perspectives”, G-finder report 2021, 2021-G-FINDER-Neglected-Disease.pdf 

(amazonaws.com) 
8 Se till exempel diskussion om situationen i Mocambique i Wachira Kiguto,”Report calls for research focus beyond 

biomedicine”, University News Africa Edition, 25 February 2021, Report calls for research focus beyond biomedicine 

(universityworldnews.com)    
9 UNESCO/UIS, Fact Sheet No. 59: Global Investments in R&D, juni 2020, s. 3.  

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.0c04327
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://policy-cures-website-assets.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/01/27173842/2021-G-FINDER-Neglected-Disease.pdf
https://policy-cures-website-assets.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/01/27173842/2021-G-FINDER-Neglected-Disease.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210223093340649
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210223093340649
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Utbildningssystemen i Sidas samarbetsländer har generellt utsatts för stora påfrestningar på grund av 

pandemin, inte minst därför att den digitala tillgängligheten ofta är bristfällig. Även om 

digitaliseringen också i låginkomstländerna har påskyndats av Covid-19-pandemin, är elförsörjning, 

tillgång till internetuppkoppling i hemmen och annan digital teknik ofta sämre i dessa länder.10 

Digitalisering kräver investeringar i forskning, innovation och ny teknik.11  Därtill kommer akuta 

politiska kriser med effekter i flera av de länder där Sverige antingen bedriver eller planerar 

forskningssamarbete. Under 2021 har detta särskilt gällt Etiopien, Myanmar och Afghanistan.  

Globalt ökar betoningen på tillämpad forskning av direkt policyrelevans: forskningen måste vara 

direkt relaterad till globala utmaningar och få (omedelbart) genomslag.12 I vilken grad detta har effekt 

på hur forskning i stort finansieras är dock oklart. Det tycks finnas stora finansieringsgap vad gäller 

forskning på specifika områden, inte minst forskning inom miljö- och klimat.13  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Svenskt forskningssamarbete bygger på lokalt ägarskap, långsiktighet och givarsamordning, där 

forskarutbildningar, nationella forskningsmyndigheter och regionala och/eller internationella 

forskningsaktörer är del av ett sammanhängande system. Sverige har fokus på att stödja 

forskningsinstitutioner snarare än individer. Ambitionen är att ge breda programstöd/kärnstöd hellre än 

öronmärkta stöd till avgränsade områden, för att stärka det lokala ägarskapet.   

I den internationella dialogen driver Sida vikten av forskning och lokal forskningskapacitet för att 

forskningen ska förankras i kontextuellt relevanta forskningsfrågor och lösningar. Sida driver också att 

medel företrädesvis tilldelas i öppna forskningsutlysningar i konkurrens, där den bästa forskningen får 

stöd. Inte minst driver Sida frågan om akademisk frihet. Frågor som är centrala för svenskt 

utvecklingssamarbete, framförallt de fem olika perspektiven, integreras också i forskningssamarbetet.  

Sida söker också öka engagemanget för specifika forskningsområden, till exempel miljö- och 

klimateffekter och biologisk mångfald, i både naturvetenskapliga, hälsoinriktade och 

samhällsvetenskapliga stöd. Sidas ambition är därtill att stödja nya och/eller underfinansierade 

forskningsområden, till exempel artificiell intelligens (AI) och humaniora. Dessutom är Sida i princip 

ensamt bland biståndsgivare om att stödja forskning inom basvetenskaper, vilka är viktiga delar för ett 

väl fungerande forskningssystem. Den kommande operationaliseringen av den nya strategin föranleder 

en fortsatt översyn av portföljen.  

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Det finns synergier mellan forskningssamarbetet och andra strategier inom biståndet. Det gäller 

framför allt bilaterala strategier i länder där forskningssamarbete pågår. Detta påtalas explicit i den 

bilaterala strategin för Moçambique, men saknas i övriga landstrategier där forskningssamarbete 

bedrivs. I Rwanda finansieras stöd till universitetet genom den bilaterala strategin, som komplement 

 

10 Se till exempel Världbanksprogrammet Digital Development Partnership som följer upp och genomför slutsatser i World 

Development Rreport 2016, “Digital dividends”, Digital Development Partnership Annual Report: Responding to the 

COVID-19 Crisis (worldbank.org) 
11 Se “Artificial Intelligence Capacity in Sub-saharan Africa. Compendium report”, Artificial Intelligence for Development 

Africa, January, 2021. I for Africa Layout — Huston edit (ai4d.ai) 
12 International Science Council, 2021. Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability, Paris, France. 

International Science Council. DOI: 10.24948/2021.04 
13 Overland, Indra, Benjamin K Sovacool, ”The misallocation of climate research funding”, Energy Research and Social 

Sciences 62(2020)101349. 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/26/digital-development-partnership-annual-report-responding-to-the-covid-19-crisis
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/26/digital-development-partnership-annual-report-responding-to-the-covid-19-crisis
https://africa.ai4d.ai/wp-content/uploads/2021/03/AI4D-Report%E2%80%94AI-in-SSA.pdf
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till forskningssamarbetet. I Kambodja ansluter forskningssamarbetet till övrigt utbildningsstöd. 

Dessutom pågår arbete att introducera forskningssamarbete i nya länder, särskilt Somalia och 

Palestina. Att förverkliga potentiella synergier är beroende av ömsesidigt engagemang hos Sidas 

regionala avdelningar och svenska ambassader i länderna. 

Stärkt forskningskapacitet är en förutsättning för kvalitet i utbildningssystemen, vilket i olika grad 

berör alla strategier där stöd till utbildning ingår. En mer implicit synergi finns mellan 

forskningssamarbetet och Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de 

mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022 genom att forskningsstödet 

bidrar till uppbyggnad av analytisk kompetens och kritiskt tänkande. Detta är förstås viktigt för en 

välinformerad samhällsdebatt som främjar demokrati och hållbar utveckling.  

Det finns explicita krav på forskning i Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global 

jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022. Utöver stöd som del av 

forskningssamarbetet ges stöd till WHO-forskning från Strategin för hållbar social utveckling och till 

jordbruksforskningskonsortiet CGIAR från Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom 

hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022.  

Sidas stöd till Joint Programming Initative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) skapar synergier 

med Sveriges strategi för att bekämpa antibiotikaresistens.14 Inom SRHR (sexual and reproductive 

health rights) finns synergier att utveckla, dock har övriga svenska aktörer (Folkhälsomyndigheten 

och Socialstyrelsen) främst målsättningar som rör Sverige och andra höginkomstländer.  

Därutöver kan nämnas Sidas omfattande samarbete med det svenska forskarsamhället. Förutom alla 

direkta kontakter med svenska universitet, inte minst i de bilaterala samarbetena, är Vetenskapsrådet 

(VR) som är en viktig samarbetspart. Sida söker även samverkan med andra svenska 

forskningsfinansiärer, däribland Vinnova på innovationsområdet. Den senaste forskningspropositionen 

påtalar hur Sida utgör en av flera länkar mellan forskning och praktik som bidrar till ”förutsättningar 

för en kunskapsbaserad offentlig verksamhet”.15 

3. Resultatredovisning 

Forskningssamarbetets stödområden och delmål är i hög grad integrerade. Människors 

forskningskapacitet stärks när de forskar. Kommunikation och interaktion med omgivande samhälle är 

ofta en viktig del av eller primärt syfte med den forskning som genererar utvecklingsrelevanta resultat. 

Ofta nås flera av strategins stödområden med samma insats. Under 2021 är stärkt forskningskapacitet 

syftet för 50 procent av utbetalade medel, utvecklingsrelevant forskning anges som syfte för 38 

procent och för återstående 12 procent anges syftet vara främjande av innovation (mål 3). I det 

följande ges en bedömning av prestationer inom strategins många olika stödområden och 

målsättningar.16 Några explicita resultat i bilaga 1 kompletterar rapporteringen.  

 

14 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/uppdaterad-strategi-for-arbetet-mot-antibiotikaresistens/ 
15 Regeringens proposition 2020/21:60 ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”, sid 60.  
16 I enlighet med instruktionerna för årets strategirapportering, överenskomna med Utrikesdepartementet, återupprepas 

bedömningar från föregående rapport för enskilda strategimål i den utsträckning så är befogat. 
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3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Covid-pandemin har också under 2021 satt spår i forskningssamarbetet. Forskarutbildningar har 

försenats och forskningsresultat har dröjt. Sidas stöd och dialog har anpassats till extraordinära 

omständigheter. Utvecklingen i Afghanistan har omkullkastat planer på forskningssamarbete i landet, 

men föranlett ett nytt stöd i samarbete med svenska sektionen för Scholars at Risk. Syftet är att erbjuda 

en fristad och forskningsmöjligheter i Sverige för ett urval afghanska forskare. Sida har under året 

också tagit beslut om att fasa ut stödet till International Foundation for Science (IFS) som stödjer 

yngre forskare inom biologi. Huvudskälet till beslutet är Sidas bedömning att verksamheten bör 

bedrivas i ett låginkomstland. 

Liksom för 2020 har pandemin i någon mån medfört vissa positiva aspekter också under 2021. 

Vetenskapens betydelse har fått ökad uppmärksamhet generellt och Sidas samarbetspartners har på 

olika sätt ställt om sin verksamhet och bidragit till arbetet med att bekämpa covid-19. Övergången till 

digitala verktyg har inneburit att vetenskapliga utbyten nått ut bredare och inkluderat fler forskare, 

också i låginkomstländer. Men ju längre pandemin pågått finns tydliga tecken på att många program 

allvarligt påverkats av effekterna av pandemin, till exempel på grund av uteblivna leveranser av fysiskt 

material liksom att genomföra fältstudier. Dessutom har forskare, inte minst i de bilaterala 

programmen, hindrats av rådande reserestriktioner, vilket också hämmat kontaktskapande resor för 

nya initiativ. Det är svårt att kvantifiera omfattningen av allt detta, men det är uppenbart att många 

program och projekt kommer att lida av förseningar och ökade kostnader.  

I redogörelsen nedan anges om utvecklingen mot respektive strategimål inom varje stödområde går 

framåt (grönt), inte har någon tydlig riktning (gult), eller bakåt (rött) enligt de trafikljus som redovisas 

i avsnitt 1 ovan. En rättvisande trafikljusbedömning är en grannlaga uppgift, eftersom flera av målen 

rör breda fält där Sidas bidrag kan vara mycket framgångsrikt, men ändå marginellt. Den 

genomgående bedömningen är att portföljen är relevant (grön i trafikljusen): det finns inga insatser i 

portföljen som inte är relevanta åtminstone för något (och ofta för flera) av de många målen i  

innevarande strategi. Det görs därför inga särskilda skrivningar om portföljens relevans för varje 

strategimål.   

3.2 Stödområde 1: Kapacitet för forskning 

Kapacitetsuppbyggnad för forskning, främst i 

låginkomstländer och –regioner 

Utveckling  Relevans 

Fler samarbetsländer har kapacitet att självständigt 

genomföra forskarutbildningar och bedriva forskning av hög 

kvalitet  

     

Fler kvinnor genomgår forskarutbildning och bedriver 

forskning    

                                                                                               

     

Stärkta förutsättningar och stärkt förmåga hos nationella och 

regionala forskningsaktörer att delta i internationell forskning 

och forskningsdialog 

     

Fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har 

kapacitet att formulera och genomföra såväl nationella som 

regionala forskningsstrategier 

     

Fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har 

ökad kompetens och stärkt infrastruktur för vetenskaplig 

kommunikation 
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Stärkt förmåga hos universitet i samarbetsländerna att 

kommunicera forskningsresultat som kan vara till nytta för 

samhällets utveckling 

     

 

Att bidra till uppbyggnad av forskningskapacitet ingår i olika grad i samtliga insatser inom 

forskningssamarbetet. I de bilaterala samarbetena sker detta genom forskarutbildningar där 

doktorander varvar forskning vid hemmauniversiteten med utbildning och handledning vid svenska 

universitet eller i lokala forskarutbildningar. Sida stödjer också flera organisationer som bedriver 

regionala forskarutbildningar inom sina vetenskapliga områden.17 De forskningsorganisationer som i 

första hand får stöd för sin utvecklingsrelevanta forskning stärker också forskningskapacitet, bland 

annat genom att forskare från låg- och lägre medelinkomstländer ges möjlighet att forska och delta i 

kurser och konferenser.  

Tack vare Sidas stöd utbildas doktorander och forskning produceras av forskare från och i 

låginkomstländer. Sida har påbörjat en analys av produktionen av vetenskapligt publicerade artiklar 

vid de universitet där Sida bedriver bilateralt forskningssamarbete. Publiceringsgraden är ett mått på 

universitetens forskningskapacitet. Antalet publikationer har generellt sett ökat väsentligt sedan början 

av 2000-talet vid samtliga samarbetsuniversitet. Ökningen är en indikation på att 

forskningskapaciteten generellt ökar. Till viss del hänger detta ihop med ökad (digital) access till det 

internationella forskarsamhället (och gäller också andra universitet i låginkomstländer). Hur och i 

vilken grad det svenska stödet främjat universitetens publiceringsproduktion kräver mer omfattande 

data- och kontextanalys. Sida avser att återkomma till detta i nästa års strategirapport. 

3.2.1 Fler samarbetsländer har kapacitet att självständigt genomföra 

forskarutbildningar och bedriva forskning 

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Genom 

forskningssamarbetet byggs forskningskapacitet: doktorander utbildas och viktig forskning bedrivs. 

Men samarbetet är ofta utmanande och förseningar uppstår; covid-19-krisen har i många fall förstärkt 

denna problematik.  

Tabellen nedan anger antalet doktorander som är inskrivna respektive disputerat inom Sidas program 

under 2021, med siffror för 2020 som jämförelse. Data är inte fullständig och dessutom varierar 

antalet disputationer från år till år på grund av de bilaterala programmens upplägg: doktorander tas in 

det år ett specifikt landsamarbete startar varför i stort sett alla doktorerar cirka fem år senare. En ojämn 

könsfördelning i ett land kan därför ge utlsag på antalet inskrivna, alternativt disputerade, doktorander 

från rapporteringsår till rapporteringsår. Tabellen ger ändå en viss vägledning om volymerna i Sidas 

stöd.  

 2021 2020 Procentuell förändring 2021 jämfört med 2020 

Inskrivna doktorander 1 564 1 489 +5% 

Varav kvinnor  34% 49% -15% 

Antal disputationer 240 180 +33% 

Varav kvinnor 42% 40% +2% 

 

17 Till exempel Consortium for Advanced Research Training in Africa (CARTA) vid African Population and Health 

Research Center (APHRC) inom tvärvetenskaplig hälsoforskning, African Economic Research Consortium (AERC) inom 

nationalekonomi, och Reforest Africa inom skogvetenskap.  
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Överlag har de bilaterala samarbetena genomförts enligt plan om än med vissa förseningar. I Etiopien 

har dock stödet till Addis Abeba-universitetet frysts på grund av en pågående utredning. Situationen i 

Etiopen är överlag mycket svår på grund av den politiska utvecklingen, inte minst för studenter och 

doktorander från Tigrayprovinsen.  

I Uganda fasas forskningssamarbetet ut under 2022 eftersom Makerereuniversitetet uppnått en stark 

forskningsmiljö. Arbetet med att inleda forskningssamarbete i Somalia har intensifierats under året. 

Bland annat förs diskussioner med Makerereuniversitet i Uganda om stöd till universitet i Somalia, 

men andra former för stöd till somaliska forsknings- och högre utbildningsinstitutioner undersöks 

parallellt. I Mocambique pågår en omorganisering av universitetet, bland annat för att stärka 

forskningens roll vid universitetet.  

De bilaterala samarbetena är komplexa. Varje programcykel tar tid att initiera och bereda. Under första 

halvåret 2022 avslutas det metodarbete som Sida genomfört för att förenkla modellen och tydliggöra 

rollfördelning mellan alla de parter som ingår i samarbetet. Detta arbete inkluderar 

partneruniversiteten och dess institutioner/fakulteter. Förutom Sida ingår även svenska universitet, där 

olika institutioner ingår samarbeten för att ta sig an doktorander och forskningsprojekt, International 

Science Program (ISP), som hanterar doktorandernas finansiella stöd under deras vistelser i Sverige 

och samordnar de svenska universitet som är med i samarbetet, samt svenska ambassader i 

samarbetsländerna. I Tanzania förbereds ett nytt sexårigt stöd till tre universitet och ett forskningsråd 

enligt den reviderade modellen.  

Flera av de regionala organisationer som får Sidas stöd utvecklar sina metoder för forskarutbildning. 

Det handlar bland annat om handledning, mentorskap och kollegiala nätverk för bedömningar av och 

bidrag till forskningsprojekt.18 Detta utgör viktiga komplement till de bilaterala programmen och 

illustrerar hur de olika delarna i Sidas forskningssamarbete bidrar till forskningssystemet generellt.  

3.2.2 Fler kvinnor genomgår forskning och bedriver forskning 

Bedömningen är att utvecklingen inte har någon tydlig riktning. Jämställdhetsarbetet är ständigt 

närvarande i alla beredningar och i dialogen med partners. Sida driver på för att universitet och 

organisationer tar fram jämställdhetsplaner. Inom programmen sker mycket för att främja kvinnors 

möjlighet att forska, men att förbättra jämställdheten inom forskning tar tid. En ojämn könsbalans på 

universiteten reflekterar jämställdheten generellt i samhället.  

Av totalt knappt 1 600 inskrivna doktorander (enligt tabellen ovan) som i olika grad fått stöd via Sidas 

program under det senaste rapporteringsåret, är fortfarande fler män än kvinnor.19 Köns(o)balansen 

reflekterar att män dominerar offentliga tjänster och arenor i Sidas samarbetsländer och att mycket av 

forskningsstödet går till traditionellt manligt dominerade forskningsområden.  

I många forskningsprogram görs särskilda ansträngningar för att främja jämställdheten. African 

Economic Research Consortium (AERC) har infört kvotering av stipendieprogram vid olika 

universitet, vilket lett till att fler än hälften av doktorandplatserna vid fyra av åtta universitet gått till 

 

18 Se Oluwaseyi Dolapo Somefun & Kudus Adebayo, “Africa’s research ecosystem needs a culture of mentoring” The 

Conversation, August 4, 2020.  
19 Data är osäker, dels på grund av ofullständig rapportering, dels på grund av att viss rapportering bara anger totala antalet 

doktorander. Ungefär samma fördelning (fler män än kvinnor) gäller för de som disputerat under året.  
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kvinnor. Vid Makereruniversitetet i Uganda har dess Gender Mainstreaming Department gått i 

bräschen för en kampanj om sexuella trakasserier som fått genomslag på institutioner inom högre 

utbildning i hela landet.       

Sida har några specifika stöd för att främja jämställdheten inom forskning. Organisation for Women in 

Science Development (OWSD) lyser ut doktorandstöd och så kallade early career fellowships i syfte 

att främja kvinnliga forskare inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och informationsteknologi i 

utvecklingsländer (dvs låginkomstländer och länder som vetenskapligt släpar efter).20 I CARTAs 

program (omnämnt ovan) ingår särskilda verktyg för att säkerställa att mödrar kan medverka i 

intensivkurserna genom barnpassning och möjligheter att amma. Men CARTA rapporterar samtidigt 

att könsbalansen fortsätter att vara ojämn, med hänvisning till traditionella strukturer i länderna.21  

3.2.3 Ökad förmåga att delta i forskning och forskningsdialog 

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Covid-19-krisen har 

fortsatt begränsa nationella och regionala forskningsaktörers möjligheter att delta i forskning och 

forskningsdialog, men har också bidragit till att lyfta betydelsen av att forskning i och av forskare i 

låginkomstländer.  

Övergången till digital kommunikation ger vinster också i låginkomstländer: fler kan nås och 

arrangemangen är enkla att genomföra. Men uppkopplingar, elförsörjning och tillgång till digital 

teknik är ofta betydligt sämre i Sidas samarbetsländer och begränsar deltagandet.   

3.2.4 Nationella och regionala forskningsstrategier 

Bedömningen för strategimålet är att utvecklingen inte har någon tydlig riktning. Att arbeta för att fler 

samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har kapacitet att formulera och genomföra såväl 

nationella som regionala forskningsstrategier ingår i den kontinuerliga dialog som Sida för med sina 

partners.  

Under 2021 har den dialogen inte kunnat drivas i önskvärd omfattning. Möjligen kan covid-19-krisen 

leda till att Sidas samarbetsländer i högre grad ser behovet av nationell forskningskapacitet och 

satsningar på forskning. Såväl Makerereuniversitetet i Uganda som Armauer Hansen Research 

Institute (AHRI) i Etiopien har fått ökat stöd till forskning och forskningsfaciliteter från sina 

regeringar under 2021. Detta kan tolkas som en signal att forskning ökar i nationell betydelse. I 

Uganda finns också ett utkast till en nationell forskningsstrategi, framtagen av Ministeriet för 

utbildning och idrott.  

3.2.4 Forskningsaktörers kompetens och infrastruktur för vetenskaplig 

kommunikation 

Bedömningen är att utvecklingen inom strategimålet går framåt. Även om det finns många brister i 

infrastruktur och digital access i Sidas samarbetsländer, är en effekt av den hastiga digitaliseringen 

som pandemin lett till att kommunikationsfärdigheterna stärkts hos Sidas samarbetsparter.  

 

20 OWSD är länkat till The World Academy of Sciences (TWAS) och utgör en programenhet inom UNESCO; PLANit 10127. 
21 PLANit 52190019. 
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Strategins målsättning är att fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har ökad kompetens 

och stärkt infrastruktur för vetenskaplig kommunikation. Sida ger explicita stöd för att stärka 

forskningskommunikation22 och frågan om vetenskaplig kommunikation ingår alltid i dialogen med 

samarbetspartners. Sida, som en av få givare, finansierar vetenskapsjournalistik av god kvalitet särskilt 

ämnad för låg- och medelinkomstländer. Vetenskapsjournalistik är generellt eftersatt i låg- och 

medelinkomstländer. Sidastödda SciDev.Net är en unik aktör som förutom sin nyhetsbevakning även 

bygger kapacitet genom utbildning av vetenskapsjournalister i låg- och medelinkomstländer. 23 

3.2.5 Universitetens förmåga att kommunicera forskningsresultat  

Bedömningen, som hänger ihop med bedömningen för föregående strategimål, är att utvecklingen för 

målområdet överlag går framåt, även om pandemin i någon mån försvårar universitetens 

kommunikation och interaktion med det omgivande samhället.  

Sida arbetar med kommunikation i dialog med partners: vikten av forskningskommunikation betonas 

och hur universitet och forskningsorganisationer arbetar med kommunikation ingår i bedömningen av 

olika stöd. Därtill kommer att Sida tidigare gett stöd till utveckling av internetuppkoppling och 

bredband i Afrika, där resultatet är en utökad bandbredd och minskade kostnader för universiteten. 

Kommunikationsmålen (3.1.5 och 3.1.6) är starkt länkade till innovationsmålet: för att forskning ska 

leda till innovativa tillämpningar måste forskningsresultaten kommuniceras (se avsnitt 3.3 nedan).  

3.3 Stödområde 2: Forskning av relevans för låginkomstländer och -

regioner 

Global, regional och nationell forskning av relevans för 

låginkomstländer och –regioner  

Utveckling  Relevans 

Fler utvecklingsrelevanta forskningsresultat vid internationella och 

regionala forskningsorganisationer samt vid universitet i 

samarbetsländerna  

      

Ökat genomslag för ett jämställdhetsperspektiv i forskningen  

 

 

      

Resultat från relevant internationell forskning får ökat genomslag i 

nationell och regional forskning 

 

      

Resultat från nationell och regional forskning får ökat genomslag i 

internationell forskning 

 

      

Sida stödjer forskning av relevans för låginkomstländer och regioner på alla geografiska nivåer. 

Forskning produceras i bilaterala samarbeten och i regionala och globala organisationer. Sida värderar 

löpande varje forskningsorganisations kapacitet och forskningsinriktning. Forskningsportföljen ses 

regelbundet över för att säkerställa att den är ämnesmässigt balanserad och relevant för svenska 

biståndspolitiska prioriteringar.  

 

22 Sida stödjer International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP), PLANit 54100090; African 

Journals on Line (AJOL), PLANit13760 och SciDevNet; PLANit 54100091.  
23 Se SciDev.Nets hemsida för mängder av forskningsnyheter av relevans för låginkomstländer och för utveckling: Home - 

SciDev.Net 

https://www.scidev.net/global/
https://www.scidev.net/global/
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Covid-19-krisen har överlag lett till att forskning försenats på grund av reserestriktioner och 

nedstängningar; det har bland annat varit svårt att genomföra fältstudier. Den långtgående 

konsekvensen är förstås att relevanta forskningsrön, som forskningsbaserad policy och rådgivning 

baserar sig på, försenas. Konsekvenserna av detta på sikt är svåra att bedöma. Pandemin har dessutom 

lagt beslag på uppmärksamhet och forskningsresurser på bekostnad av till exempel andra hälsofrågor i 

många låginkomstländer. 

Reserestriktionerna påverkar Sidas arbete. Sidas personal kan inte besöka forskningsorganisationerna 

och få inblick i verksamheten på plats och möjligheterna att föra informella samtal med 

organisationerna försvåras liksom genomförandet av utvärderingar och revisioner. Digitala 

årsavstämningar har dock medfört ett bredare deltagande.   

3.3.4 Utvecklingsrelevanta forskningsresultat  

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet, trots förseningar, i huvudsak går framåt. Sidas 

stöd bidrar till framtagandet av relevanta forskningsresultat. Enligt den rapportering som Sida samlar 

in från sina samarbetspartners har Sidas stöd bidragit till 4 750 publikationer under det senaste 

rapporteringsåret. Detta kan jämföras med de 467 publikationer under 2021 som explicit anger Sida 

som medfinansiär enligt en sökning via Web of Science, en sammanställning av olika vetenskapliga 

databaser inom alla vetenskapliga discipliner.24 En majoritet av alla publikationer uppger med andra 

ord inte  Sida som medfinansiär, trots att Sida bidragit till forskningen (till exempel genom breda 

programstöd/kärnstöd). Till viss del är detta rimligt, då kärnstöd inte alltid har en explicit koppling till 

en forskningsstudie. Sida arbetar dock för att skapa större synlighet och medvetenhet i 

organisationerna om Sidas bidrag. 

Bland många forskningsresultat under 2021 är särskilt värt att notera det vaccin mot malaria som 

godkänts av WHO. Sida har haft del i framtagandet framförallt genom stöd till The European and 

Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), vars syfte är medicinsk klinisk forskning 

för att upptäcka, behandla och förhindra fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar i Afrika söder om 

Sahara. Flera av de individer och institutioner som genomfört vaccinstudier har fått medel till 

utbildning och utrustning från EDCTP som också spelat en viktig roll för att ta fram etiska och andra 

regler för att forskningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.25 Forskningen bakom vaccinet har 

tagit många år och har i olika skeden involverat forskare som ingått i Sidas bilaterala program 

och/eller Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR).  

3.3.5 Jämställdhetsperspektiv i forskning 

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Jämställdhet är en 

allt viktigare aspekt av utvecklingsrelevant forskning och covid-19-krisen har väckt explicita frågor 

om genderaspekter, men den samlade bedömningen av utvecklingen på området är svår att göra. 

För att stärka jämställdhetsperspektivet är det viktigt att tillgänglig data gör detta möjligt. Det relativt 

nya programmet Artificial Intelligence for Development in Africa (AI4D Africa) har anordnat 

 

24 Det finns alltså ganska många publikationer som inte uppger Sida som medfinansiär, trots att Sida bidragit till forskningen, 

till exempel genom breda programstöd (kärnstöd). Sida arbetar för att skapa större synlighet och medvetenhet i 

organisationerna om Sidas bidrag.  
25 Se RTS,S/AS01 malaria vaccine: EDCTP contributions and next steps - EDCTP  

https://www.edctp.org/news/rtss-as01-malaria-vaccine-edctp-contributions-and-next-steps/
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lärtillfällen kring genusaspekter av dataprojekt.26 För HRP (Human Reproduction Programme), som 

drivs av UNDP, UNFPA, UNICEF, Världsbanken samt WHO, är jämställdhetsperspektivet en 

integrerad del av verksamheten. En forskningsöversikt som sammanställer framgångsrika sätt att 

engagera pojkar och män i frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter, har under 2021 bland annat 

lett till fördjupat arbete om manlig infertilitet, manliga preventivmedel och normer kring detta.27 

3.3.6 Internationell forsknings genomslag i nationell forskning  

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet i huvudsak går framåt. Målet handlar om att 

forskare i Sidas samarbetsländer är välutbildade, kan orientera sig i den internationella 

forskningslitteraturen och ingår i internationella forskarnätverk. Det handlar också om att förbättra 

tillgången till vetenskaplig litteratur. Även om covid-19-krisen har stängt ner en hel del internationell 

samverkan, är bedömningen att den inte haft någon avgörande betydelse på detta område.  

Sida fortsätter att arbeta med att stärka länkarna mellan den internationella forskningen och forskning i 

samarbetsländerna på flera fronter: genom forskarutbildningar, genom att driva på i frågor om tillgång 

till internationella forskningsmedel, men också genom kommunikationsstöd. Den pågående 

omvandlingen av det vetenskapliga publiceringslandskapet har förändrat Sidas sätt att stödja hur 

samarbetsländer och organisationer ska få tillgång till internationell forskning. En fråga i detta är om 

och hur bibliotekstjänster ska stödjas.  

3.3.7 Nationell forsknings genomslag i internationell forskning  

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Mycket går framåt 

men den fortfarande begränsade forskningskapaciteten i låginkomstländer och bristen på 

forskningsmedel gör att det går långsamt. Kanske kommer covid-19-krisen, med dess stora behov av 

lokalt förankrad forskning i låginkomstländer, stärka dessa länders genomslag i internationell 

forskning. 

En aspekt av forskares genomslag i internationell forskning handlar om akademisk frihet och i vilken 

grad forskare fritt kan identifiera relevanta forskningsfrågor och förmedla sina resultat. Såväl 

pandemin som politiskt förtryck lägger sordin på akademiskt utbyte på många håll.28 Därtill kommer 

att mycket forskning av relevans för låginkomstländer fortsätter att domineras av forskare från rikare 

länder. Till exempel är forskare från låginkomstländer underrepresenterade inom samhällsvetenskaplig 

utvecklingsforskning. 29 

 

26 Sidas bidrag till IDRC är totalt 105 miljoner SEK under en femårsperiod. I stödet ingår också en särskild komponent för 

covid-19-forskning på 28 miljoner SEK under tre år; PLANit 13388.  
27 Ruane-McAteer E, et al. BMJ Global Health 2020;5:e002997. doi:10.1136/bmjgh-2020-002997  Gender-transformative 

programming with men and boys to improve sexual and reproductive health and rights: a systematic review of intervention 

studies | BMJ Global Health 
28 Kinzelbach, Katrin, Ilyas Saliba, Janika Spannvagel, and Robert Quinn, ”Putting the academic freedom index into action”, 

Free Universities Report, March 2021.  
29 Verónica Amarante, Ronelle Burger, Grieve Chelwa, John Cockburn, Ana Kassouf, Andrew McKay & Julieta Zurbrigg 

(2021): “Underrepresentation of developing country researchers in development research”, Applied Economics Letters, DOI: 

10.1080/13504851.2021.1965528.  

https://gh.bmj.com/content/5/10/e002997.full
https://gh.bmj.com/content/5/10/e002997.full
https://gh.bmj.com/content/5/10/e002997.full
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3.4 Stödområde 3: Forskning som genom innovation bidrar till 

fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 

Främjande av forskning som genom innovation kan bidra till 

fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling  

Utveckling  Relevans 

Fler kontaktytor, nätverk och samarbeten etablerade mellan aktörer 

från forskningsinstitutioner å ena sidan, och näringsliv, 

myndigheter och civilsamhälle å den andra  

     

Förbättrade förutsättningar för forskare att utveckla innovativa 

idéer med potential att bidra till framväxandet av nya produkter 

och tjänster som bidrar till minskad fattigdom och ett hållbart 

samhälle  

     

Förstärkning av universitetens roll och bidrag till 

innovationsprocesser och –system  

 

     

Innovationsmålet är relevant för nära nog allt forskningssamarbete. Sida definierar innovation som 

”användandet av kunskap – idéer, tekniker och processer i metoder, produkter och tjänster – som 

tillför mervärde och är nya i en specifik kontext” (inklusive kunskap som påverkar policy).30 

Innovationsprocessen är inte linjär (från forskning till tillämpningar) utan beroende av många 

ömsesidigt förstärkande delar (kommunikation, stödfunktioner, infrastruktur etc). Det behövs ofta 

multidisciplinära ansatser med olika samverkande aktörer, liksom fungerande finansieringsformer. 

Samverkan kräver förtroende vilket tar tid att bygga. 

Sida stödjer även forskning om innovation. Forskningen fokuserar på vad som krävs för att få till 

fungerande innovationssystem så att samhället förmår att stötta innovativa processer. En fördjupad 

förståelse av innovation är potentiellt mycket viktig för att etablera de strukturer för innovation som 

krävs. Ibland finns också en övertro på innovation, i betydelsen smarta idéer och produkter, som 

lösning på problem som orsakas av generella utvecklingshinder i Sidas samarbetsländer.  

Covid-19-krisen har påverkat möjligheterna för forskare och andra aktörer att interagera. Nedstängda 

universitet, inställda konferenser och reserestriktioner har lett till begränsat utrymme i medier för 

forskningsnyheter som inte är Covid-19-relaterade. Samtidigt har pandemin tydliggjort fördelarna med 

Open Science-rörelsen som driver på för att såväl data som forskningsresultat ska vara fritt 

tillgängliga.31 Den snabba övergången till digital kommunikation har påskyndat innovation på det 

området.  

3.4.4 Fler kontaktytor mellan forskning och samhälle  

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Många aktiviteter i 

pågående forskningsstöd syftar till att bygga bryggor mellan forskning och andra intressenter i 

samhället för att skapa förutsättningar för tillämpningar och påverka regelverk. Covid-19-krisen har 

haft effekt på möjligheterna att bedriva detta arbete, men behovet av att stärka samarbetet mellan olika 

aktörer har blivit än tydligare i ljuset av pandemin 

 

30 Sida Position Paper: ”Support to Innovation and Innovation Systems within the Framework of Swedish Research 

Cooperation. Taking stock, lessons learned and the way ahead”, Sida, April 4th 2019. 
31 Se Open Science | UNESCO 

https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science
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Trots svårigheterna tas kontinuerligt steg för samverkan och innovation. Ett exempel är ett samarbete 

mellan AUDA NEPAD i Johannesburg och Lunds universitet i syfte att fortsätta arbetet kring 

”Science, Technology and Innovation Indicators”, som bland annat dokumenteras i rapporten African 

Innovation Outlook.32 Ett annat är det forskningssamarbete som UNU-WIDER bedriver med 

skattemyndigheter i bland annat Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Resultatet är gemensam 

forskning men naturligtvis också tillämpningar och förbättrade beskattningssystem.33 

3.4.2 Förbättrade förutsättningar för innovativa idéer och tillämpningar  

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Strategimålet 

handlar i hög grad om förhållanden i Sidas samarbetsländer. Covid-19-krisen har effekt på 

möjligheterna att samverka och därmed förutsättningarna för innovativa idéer och tillämpningar. 

Samtidigt har pandemin också lett till innovation, framförallt vad gäller tillämpningar av ny teknik.  

Förutsättningarna för nya idéer och tillämpningar förbättras både genom ökad kommuniktion av 

forskningsrön och genom ökad samverkan mellan forskare och beslutsfattare. African Economic 

Research Consortium (AERC) rapporterar att organisationens forskning fått ökat genomslag i media, 

bland annat tack vare den snabba utvecklingen av digitala verktyg och organisationens hemsida. 

Sustainable Mekong Research Network (SUMERNET) bjöd två delvis konkurrerande 

sammanslutningar, den mellanstatliga Mekong River Commission och Kinabaserade Lancang-Mekong 

Cooperation till ett två dagars möte för att stärka forskning och policyutveckling för att identifiera 

åtgärder kring vattensäkerhet i en rådande mycket osäker situation för Lancang-Mekong- regionen.  

Jordbruksforskningskonsortiet CGIAR rapporterar att 104 olika innovationer tagits upp för vidare 

bearbetning i nästa led (”next users”), en ökning med 79 procent jämfört med föregående 

rapporteringsperiod. 265 innovationer finns tillgängliga för fortsatt produkt/metodutveckling av totalt 

1 821 innovationer (framförallt inom genetik). Därtill ligger CGIAR-forskning bakom 128 policies, 

regelverk och investeringar på olika håll.    

3.4.3 Universitetens roll för innovation 

Bedömningen är att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. Universitet och 

andra forskningsorganisationer spelar en viktig roll för att främja länken mellan forskning och 

tillämpningar. Sida bidrar aktivt till att påverka innovationsarbetet vid dessa organisationer, men 

arbetet går långsamt: universitetsstrukturerna är ofta svåra att förändra och pandemin har försenat de 

initiativ som tagits.  

Ett pågående stöd till utveckling av lokala innovationssystem har som syfte att stärka 

innovationskapaciteten vid universitet där Sida har bilateralt forskningssamarbete (Etiopien, Rwanda, 

Uganda och Tanzania).34 Insatsen går ut på att hålla en serie av kapacitetsstärkande workshops både 

lokalt och regionalt och på så sätt inte bara stärka kapaciteten på respektive universitet utan också 

skapa ett nätverk av personer som arbetar med innovation. Också under 2021 har det varit svårt att 

genomföra vissa aktiviteter.   

 

32 Upplaga tre av rapporten kom 2019: African Innovation Outlook III | AUDA-NEPAD 
33 UNU-WIDER : Building up efficient and fair tax systems – lessons based on administrative tax data  
34 PLANit 11383.  

https://www.nepad.org/publication/african-innovation-outlook-iii
https://www.wider.unu.edu/project/building-efficient-and-fair-tax-systems-%E2%80%93-lessons-based-administrative-tax-data
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4. Implikationer  

Nuvarande strategi har enligt regeringsbeslut förlängts att gälla också under 2022, men förhoppningen 

är att en ny strategi ska finnas på plats under våren 2022. Sida kommer därefter att operationalisera 

den kommande strategin, vilket ska redovisas i en strategiplan som också utgör grund för Sidas 

verksamhetsplanering.  

Initiala steg för att undersöka förutsättningarna för operationaliseringen har tagits. Överlag förväntas 

inga grundläggande förändringar av forskningssamarbetets genomförande. Sida kommer att fortsätta 

att stödja forskarutbildningar och regionala och globala forskningsorganisationer liksom andra insatser 

som främjar forskningsfinansiering och forskningens genomslag. Operationaliseringen kommer 

däremot att se över verktygen för forskningskapacitetsstöd, portföljens sortering och tematiska balans, 

och hur forskningens genomslag kan stärkas. Det metodarbete som Sida genomfört för att förenkla 

modellen för bilateralt forskningssamamrbete kommer också informera processen. Sammantaget 

kommer detta att tilltydliggöra behov av justeringar av forskningssamarbetets arbetssätt och portfölj 

för att ännu bättre bidra till uppbyggnad av forskningskapacitet och forskning av relevans för 

fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.  
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Bilaga 1: Resultat från forskningssamarbetet 

Huvudtexten redovisar resultat av forskningssamarbetet för de olika stödområdena: 

forskningskapacitet utvecklas, forskning genomförs och forskningen leder till innovation och/eller 

genomslag. Nedan kompletteras detta med några enskilda forskningsresultat som Sidas stöd bidragit 

till. Redovisningen består av exempel från ett betydligt mer omfattande material. Sidas stöd har 

bidragit till omkring 4 750 publikationer bara under 2021. Allt som redovisas nedan berör viktiga 

forskningsområden och frågor. I vilken grad just den forskning som Sida stödjer kommer att vara 

betydelsefulla svar på dessa frågor visar sig först när den stötts mot annan forskning och filtrerats 

genom verkliga tillämpningar.  

Naturvetenskap, teknik, naturresurser och miljö 

• Forskare vid insektsforskningsinstitutet icipe har studerat flugan H. illucens, svart soldatfluga. 

Flugan används i återvinning av organiskt avfall för att skapa näringsrik biomassa, som bland 

annat utgör proteintillsats av hög kvalitet i djurföda. Forskarna har undersökt flugans mikrobiota 

(tarmens bakterieflora) och hur olika typer av organiskt avfall påverkar mikrobiotans 

sammansättning hos flugan. Ett resultat är att vissa typer av organiskt avfall kan innebära risker 

för konsumenter på grund av ökade nivåer av patogena bakterier. Forskningen möjliggör framtida 

reglering och säkrare djurhållning.35  

• Universitetet i Rwanda har samarbetat med NASA för att kartlägga egenskaperna hos eruptioner 

av radiostrålning från solen, något som ses som en tidig indikator på hur ”vädret” blir i rymden.36 

• Forskare från Bolivia (Universidad Mayor de San Andrés, UMSA) och Sverige (Lunds 

Universitet) har undersökt de aktiva komponenterna hos växten Trichilia adolfi. Växten används 

som naturläkemedel mot Leishmania amazoniensis (även känt som orientböld) och har visat sig ha 

en god antileishmanisk effekt. Det är därför intressant att försöka identifiera den (eller de) 

molekyler i växten som ger upphov till dessa egenskaper, för att på så sätt kunna producera än mer 

effektiva läkemedel.37   

• Näringsinnehållet i det ”mjöl” som kan produceras från syrsor har undersökts av forskare bland 

annat från insektforskningsinstitutet icipe och Makerereuniversitetet i Uganda. Resultaten visar att 

innehållet av aminosyror (protein), mineraler och vitaminer är lika bra (om inte bättre) jämfört 

med andra animaliska och icke-animaliska proteinkällor. Detta samtidigt som klimatpåverkan är 

väldigt låg.38  

• Hur intaget av alkohol och marijuana påverkar risken att råka ut för trafikolyckor för 

motorcykelförare i Tanzania har undersökts av forskare från Tanzania (Muhimbili University of 

Health and Applied Sciences) och Sverige (Karolinska Institutet). Resultaten visar att de som 

dricker mycket alkohol generellt (inte direkt kopplat till när de kör sin motorcykel) har en kraftigt 

förhöjd risk att råka ut för trafikolyckor, vilket skulle kunna förklaras av de höga krav som 

motorcykelkörning ställer på balans och koordination. Däremot gick det inte att påvisa ett 

 

35 Tanga, Chrysantus M, et al, ”Organic Waste Substrates Induce Important Shifts in Gut Microbiota of Black Soldier Fly 

(Hermetia illucens L.): Coexistence of Conserved, Variable, and Potential Pathogenic Microbes. FRONTIERS IN 

MICROBIOLOGY. Published online 2021 Feb; Organic Waste Substrates Induce Important Shifts in Gut Microbiota of Black 

Soldier Fly (Hermetia illucens L.): Coexistence of Conserved, Variable, and Potential Pathogenic Microbes (nih.gov)  
36 Umuhire, A.C., Gopalswamy, N., Uwamahoro, J. et al. Properties of High-Frequency Type II Radio Bursts and Their 

Relation to the Associated Coronal Mass Ejections. Sol Phys 296, 27 (2021). https://doi.org/10.1007/s11207-020-01743-8 
37 Gonzalez-Ramirez M, Limachi I, Manner S, et al. Trichilones A-E: New Limonoids from <i>Trichilia adolfi</i>. 

Molecules (Basel, Switzerland). 2021 May;26(11). DOI: 10.3390/molecules26113070. PMID: 34063814; PMCID: 

PMC8196563. 
38 Murugu DK, Onyango AN, Ndiritu AK, Osuga IM, Xavier C, Nakimbugwe D and Tanga CM (2021) From Farm to Fork: 

Crickets as Alternative Source of Protein, Minerals, and Vitamins. Front. Nutr. 8:704002. doi: 10.3389/fnut.2021.704002 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7907179/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7907179/
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statistiskt säkerställt samband mellan konsumtion av marijuana och en ökad risk för 

trafikolyckor.39   

• Forskare från Mocambique (Eduardo Mondlane University) och Sverige (Göteborgs universitet) 

har undersökt effekterna av bekämpningsmedel och metaller på räkor i Maputo Bay. Resultaten 

visar på en tydlig korrelation mellan mängden miljögifter och densitet av räkor. Tydligare 

reglering av användandet av bekämpningsmedel efterfrågas av forskarna.40 

• Forskare från Makarereuniversitet har använt sig av AI för att underlätta diagnostik av malaria. 

Med hjälp av en AI-algoritm kan mängden P.falciparum (den dödligaste formen av malaria) samt 

antalet vita blodkroppar bestämmas på ett effektivt sätt. Metoden kan användas för att stödja 

malariadiagnostik i områden med stora mängder patienter, men med få medicinska experter på 

plats.41 

• Förorenat vatten, från både hushåll och industrier, rinner ut i floder och sjöar och skapar perfekta 

förutsättningar för bakterier att frodas och öka sin motståndskraft mot antibiotika. Forskare från 

Bolivia (Universidad Mayor de San Simón, UMSS) har genomfört en metagenomisk studie av 

mikrobiomet i både vatten och sediment från Alalaysjön, belägen nära Cochabamba. Över 300 

olika resistensgener mot antibiotika identifierades, inklusive de mest frekvent förekommande 

resistensgenerna vid bakteriella infektioner som kräver behandling vid sjukhus. Resultaten visar 

på hur Alalaysjön utgör en allvarlig hälsorisk för den omgivande befolkningen.42 

Hälsa 

• Forskare från (framförallt) Makerereuniversitet i Uganda har undersökt hur användningen av 

antibiotika fungerar på landsbygden hos barn under fem år som drabbats av diarrésjukdomar. 

Jämfört med tidigare visar studien att en majoritet av alla barn får behandling med antibiotika i tid, 

men även att antibiotika i vissa fall används i onödan, vilket i sin tur leder till andra biverkningar. 

Mer utbildning för både vårdgivare samt föräldrar behövs, även om utvecklingen till stor del är 

positiv.43 

• icddr,b i Bangladesh har gjort en unik studie där de kartlagt infallandet av menarchen (första 

menscykeln) hos flickor, beroende på mängden arsenik som deras mödrar fick i sig under 

graviditeten. Resultaten visar att de flickor, vars mammor intog en högre mängd arsenik via 

dricksvattnet än genomsnittet, får sin första mens över tre månader senare än de vars mammor fick 

i sig mindre mängder arsenik. En möjlig förklaring är att arseniken påverkat hormonproduktionen. 

Författarna hoppas att resultaten ska driva på för att minska risken för hög arsenikexponering.44  

 

39 Kiwango, George, Filbert Francis, Candida Moshiro, Jette Möller, Marie Hasselberg, ”Association between alcohol 

consumption, marijuana use and road traffic injuries among commercial motorcycle riders: A population-based case-control 

study in Dar-es-Salaam, Tanzania”, Accindent Analysis and Prevention, Vol 160, September 2021, 106325  
40 Sturwe, Joakim, Mikael Gustavsson, Per-Olav Moksnes, and Daniela C. de Abreu, “Effects of pesticides and metals on 

panaeid shrimps in Maputo Bay, Mozambique – A Field Study”, Marine Pollution Bulletin 173 (2021) 112964. 
41 Nakasi, Rose, Ernest Mwebaze, and Aminah Zawedde. 2021. "Mobile-Aware Deep Learning Algorithms for Malaria 

Parasites and White Blood Cells Localization in Thick Blood Smears", Algorithms 14, no. 1: 17. 

https://doi.org/10.3390/a14010017 
42 Jorge Quillaguamán, Daniel Guzmán, Melina Campero, Claudia Hoepfner, Laura Relos, Daniela Mendieta, Shawn M. 

Higdon, Daniel Eid, Carla E. Fernández, “The microbiome of a polluted urban lake harbors pathogens with diverse 

antimicrobial resistance and virulence genes”, Environmental Pollution, Volume 273, 2021, 116488 
43 Lanyero, H., Ocan, M., Obua, C. et al. “Antibiotic use among children under five years with diarrhea in rural communities 

of Gulu, northern Uganda: a cross-sectional study”, BMC Public Health 21, 1254 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-

021-11254-1 
44 Anisur Rahman, Maria Kippler, Jesmin Pervin, Chandan Tarafder, Ishrat Javeen Lucy, Pernilla Svefors, Shams El Arifeen, 

Lars Åke Persson, “A cohort study of the association between prenatal arsenic exposure and age at menarche in a rural area, 

Bangladesh”, Environment International, Volume 154, 2021, 106562, ISSN 0160-4120, 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106562. 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106562
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• Undervisning via mobiltelefoner, så kallad ”mLearning”, har ökat kunskapen hos sjuksköterskor 

och barnmorskor i Rwanda för att i) minska mödradödligheten på grund av blödning vid 

förlossning, samt ii) förbättra oddsen vid återupplivning av för tidigt födda barn. Resultaten är 

väldigt relevanta i låginkomstländer såsom Rwanda, där kvaliteten på förlossningsvården utmanas 

av bristen på fortbildning för vårdgivare.45 

• Sidas stöd till International Vaccine Institute (IVI) har bidragit till en studie där man testat ett nytt 

antikroppstest för att mäta hur stor andel barn som uppvisar antikroppar mot denguefeber. 

Resultaten speglar immuniteten i populationen och är en viktig del i förarbetet inför eventuella 

vaccinationer. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften ”Lancet Global Health”.46 

• Genetiskt modifierade myggor kan vara en möjlig lösning för att kontrollera spridningen av 

malaria i Afrika om lokalbefolkningen är med på noterna, enligt en studie producerad bland annat 

av forskare knutna till det Sidastödda CARTA-programmet. Studien undersöker kunskapsnivån 

hos lokalbefolkningen och belyser vikten av lokal förankring och acceptans när nya strategier ska 

implementeras.47  

• Ett forskarteam från icddr,b (Dhaka, Bangladesh) och Harvard (Boston, USA) kan ha knäckt gåtan 

om hur immunisering mot kolera går till. Genom att rena fram antikroppar från tidigare 

infekterade individer har man kunnat visa på hur dessa binder till kolerabakteriernas flagellum 

(”svans”), vilket förhindrar bakteriernas mobilitet, och därigenom skyddar individen mot 

infektion.48 

• En effektivisering av nuvarande diagnostiska metoder för malaria är ett resultat av forskning vid 

icddr,b. Den uppdaterade metoden är lika snabb som tidigare versioner, men enklare och 

framförallt mer kostnadseffektiv.49  

• Forskare vid Armauer Hansen Research Institute i Etiopien har sekvenserat patientprover 

innehållande SARS-CoV-2 virus vid lokala sjukhus. Den resulterande sekvenseringsdatan bidrog 

inte denna gång till några nya insikter kring viruset, men att kapaciteten nu finns i Etiopien är 

väldigt viktigt och möjliggör till exempel för framtida övervakning av nya mutationer.50  

Samhällsvetenskap och humaniora 

• Ett av flera forskningsprogram som drivs av Arab Council for the Social Sciences (ACSS) är det 

så kallade ”New paradigms factory” som stöttar unga forskare och aktivister att nå ut med sina rön 

i samhället. I dess fjärde cykel är temat “Gendered resistance”. En av de publicerade studierna 

 

45 Nishimwe, A., Ibisomi, L., Nyssen, M. et al. “The effect of an mLearning application on nurses’ and midwives’ knowledge 

and skills for the management of postpartum hemorrhage and neonatal resuscitation: pre–post intervention study”, Hum 

Resour Health 19, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s12960-021-00559-2 
46 Anna Lena Lopez* et al, “Determining dengue virus serostatus by indirect IgG ELISA compared with focus reduction 

neutralisation test in children in Cebu, Philippines: a prospective population-based study”, Lancet Global Health 2021; 9: 

e44–51 Published Online November 16, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30392-2.   
47 Finda, M.F., Okumu, F.O., Minja, E. et al. Hybrid mosquitoes? Evidence from rural Tanzania on how local communities 

conceptualize and respond to modified mosquitoes as a tool for malaria control. Malar J 20, 134 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12936-021-03663-9 
48 Charles RC, Kelly M, Tam JM, Akter A, Hossain M, Islam K, Biswas R, Kamruzzaman M, Chowdhury F, Khan AI, 

Leung DT, Weil A, LaRocque RC, Bhuiyan TR, Rahman A, Mayo-Smith LM, Becker RL, Vyas JM, Faherty CS, Nickerson 

KP, Giffen S, Ritter AS, Waldor MK, Xu P, Kováč P, Calderwood SB, Kauffman RC, Wrammert J, Qadri F, Harris JB, Ryan 

ET. 2020. ”Humans surviving cholera develop antibodies against Vibrio cholerae O-specific polysaccharide that inhibit 

pathogen motility”, mBio 11:e02847-20. https://doi.org/10.1128/mBio.02847-20. 
49 Sazed, Saiful A., Mohammad G. Kibria, and Mohammad S. Alam. 2021. "An Optimized Real-Time qPCR Method for the 

Effective Detection of Human Malaria Infections" Diagnostics 11, no. 5: 736. https://doi.org/10.3390/diagnostics11050736 
50  Alemayehu DH, Adnew B, Alemu F, Tefera DA, Seyoum T, Beyene GT, Gelanew T, Negash AA, Abebe M, Mihret A, 

Bayih AG, Abdissa A, Mulu A. 2021. ”Whole-genome sequences of SARS-CoV-2 isolates from Ethiopian patients”, 

Microbiol Resour Announc 10:e00721-21. https://doi.org/10.1128/MRA.00721-21. 

https://doi.org/10.1128/mBio.02847-20
https://doi.org/10.1128/MRA.00721-21
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undersöker hur libanesiska kvinnor i Beirut formas av en patriarkal uppfostran och miljö som 

bidrar till att de ofta förnekar sexuella trakasserier de utsätts för i offentliga miljöer.51  

• En kartläggning av våld i nära relationer i Bangladesh visar hur fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

mot kvinnor förändras innan, under och efter graviditet. Resultaten pekar på vikten av att screena 

gravida kvinnor för att på så sätt upptäcka tidigare historik av våld i nära relationer och genom 

detta erbjuda nödvändigt stöd och hjälp.52 

• Aspekter av den informella sektorn undersöks inom UNU-WIDERs arbetsprogram. En fråga är 

vilka och hur permanent människor förblir i informalitet. Analys av data från Ghana, Sydafrika, 

Tanzania och Uganda visar på stora skillnader i rörlighet inom den informella sektorn. Särskilt i 

Afrika söder om Sahara kan det vara viktigare att förbättra levnadsvillkoren för människor som 

står längst ifrån den mer formella sektorn och som är låsta till dåliga arbetsvillkor, än att satsa på 

formalisering av den del av den informella sektorn som ligger nära den formella.53   

• En annan studie från UNU-WIDER visar på de svåra ekonomiska konsekvenserna av covid-19 

och dess nedstängningar bland fattiga hushåll i utkanten av staden Kapasia i centrala Bangladesh. 

De vanliga sätten att ta sig igenom finansiella svårigheter (lån, penninggåvor etc) har i stort 

uteblivit visar den nära uppföljningen av cirka 60 hushåll med hjälp både av regelbundna enkäter 

och djupintervjuer. Studien är ett bidrag till att förstå de vidare konsekvenserna av pandemin för 

människor som lever i fattigdom.54  

• Forskningsnätverket för mänskliga rättigheter och fred, SHAPE-SEA, i Sydostasien, har bjudit in 

forskare och studenter att skriva evidensbaserade debattartiklar om effekterna av covid-19 på 

mänskliga rättigheter och fredsbyggande på lokal, nationell och regional nivå i Sydostasien som 

ska delas på en gemensam plattform. 153 olika bidrag anslagits på organisationens hemsida 

mellan mars 2020 och juni 2021. Projektet har uppmärksammats av Asia Research News och lett 

till en sammanställning som publicerats i en särskild rapport.55 

• Samhällsvetenskapliga ämnen tar ofta stor plats på grundutbildningar vid många universitet i 

Sidas samarbetsländer. Däremot är utrymmet för samhällsvetenskaplig forskning relativt begränsat 

av olika skäl. Ett sätt att stärka området är det arbete som Arab Council for the Social Sciences 

(ACSS) gör för att främja framväxten av en ny generation samhällsvetare genom det nya 

programmet “A new generation of social scientists in the Arab region (2030) (NewGen)”, med 

utbildning, forskning och nätverksmöjligheter för studenter på master och PhD-nivå vid ett urval 

universitet i arabregionen.  

• ACSS driver sedan 2015 också ett “Postdoctoral Fellowship Program” som möjliggör för 

forskare inom ett brett samhällsvetenskapligt fält (sociologi, arkitektur, humaniora, ekonomi mm) 

att under en 12-månadersperiod fortsätta sin forskning och utveckla sina forskarnätverk efter 

doktorsexamen och därmed öka möjligheterna att söka forskartjänster. 2020 (det senaste 

rapporteringsåret) inkom färre ansökningar än tidigare, förmodligen på grund pandemin och dess 

reserestriktioner. 
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• Grupper, bestående enbart av unga tjejer, organiserade av PLAN International i Malawi, har som 

undervisningsform visat sig ha en positiv effekt på flertalet områden. Grupperna har varit effektiva 

för att unga tjejer ska fullfölja sina studier, ökat deras kunskaper inom sexuell och reproduktiv 

hälsa och förebyggt oönskade graviditeter i ung ålder.56 

Innovation och kommunikation  

• Läderklustret Cochabamba i Bolivia har vuxit fram i samarbete mellan universitet, offentlig och 

privat sektor, enligt den så kallade Triple Helix-modellen. Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) har fyllt en viktig roll som neutral mötesarena genom enheten Technology Transfer Unit. 

En licentiatuppsats vid Blekinge tekniska högskola inom det bilaterala forskningssamarbetet med 

UMSS visar att klustrets struktur har möjliggjort diskussioner kring de olika aktörernas intressen, 

och man har arbetat för att hitta lösningar på uppkomna problem och konflikter.57 

• INASP har vunnit erkännande för sitt AuthorAID Massive Open On-line Course (MOOC) i 

vetenskapligt författande. Den så kallade Hidden REF tilldelas aktörer som bidrar till 

vetenskapens framgång “bakom scenen”. Laget bakom denna MOOC har förbättrat färdigheter 

kopplat till vetenskapligt författande för omkring 30 000 unga forskare från låg- och 

medelinkomstländer.58  
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