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1. Öppnande av mötet
Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet.
2. Godkännande av dagordningen
Dokument: Dagordning 2015-12-15
Dagordningen godkändes. Hans Rosling anmälde att han hade information att delge
under punkt 5.
3. Protokoll från föregående möten
Dokument: Protokoll expertgruppsmöte 2015-11-12
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Expertgruppens middag med biståndsminister Isabella Lövin den 25
november diskuterades. Det framfördes att upplägget fungerat väl och att
det varit ett bra samtal med Isabella Lövin. Expertgruppen önskar ha
återkommande möten med biståndsministern.
Ordförande, vice ordförande, kanslichefen och utredningssekreterare
Emma Öståker har träffat Sidas ledning. Mötet resulterade bland annat i ett
förslag om ett praktikprogram på Sida för EBA:s kansli. Syftet är att
programmet ska ge en inblick i Sidas arbete och processer, både i Sverige
och i mottagarländer. Det beslutades också att EBA:s kansli ska träffa Sida

och UD för ett gemensamt samtal om vilka frågor som är angelägna att få
belysta. I övrigt färgades samtalet i hög grad av att Sida vid tillfället inte fått
besked om storleken på nedskärningar i biståndsverksamheten.
Jan Pettersson rapporterade ifrån EBAs senaste seminarium i november,
”Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development
Cooperation”. Seminariet hölls på Sida som en inledning på en OECDDACs workshop om samarbete med näringslivet i biståndet. Samtalet som
fördes under workshopen tog avstamp i rapporten som därmed blev ett
direkt underlag för OECD-DACs fortsatta workshop under dagen. Torgny
Holmgren, modererade EBA:s seminarium och konstaterade att det kan
vara till fördel med ett kortare seminarium som detta (90min). Besöktrycket
var stort och det var flera som inte fick plats. Kansliet försöker därför att
fascilitera presentation av rapporten i andra sammanhang.
b. Verksamhetsstrategi
Kanslichefen presenterade en uppdatering av EBA:s verksamhetsstrategi.
Strategin har reviderats utifrån de strategidiskussioner som expertgruppen
hade på sammanträdena i juni och september. Expertgruppen föreslog
vissa redaktionella ändringar.
Beslut: Verksamhetsstrategin godkändes för publicering efter att
ändringarna införts.
c. Verksamhetsplanering
Kanslichefen presenterade en verksamhetsplanering för år 2016.
Planeringen behöver regelbundet uppdateras då den i hög grad är
beroende av när olika projekt slutförs. Det konstaterades att det ser ut att bli
en intensiv vår med många studier som beräknas bli klara och som ska
lanseras.
d. Personal
Kansliet kommer att ta emot en praktikant under våren, Jessica Karlsson,
masterstudent med inriktning mot mänskliga rättigheter. Jessica börjar den
18 januari.
Jan Petterson kommer att vara biträdande handledare till en masterstudent
i nationalekonomi från Stockholms Universitet som vill skriva om ett ämne
som är relevant för EBA. Ämnet är inte beslutat än.
Per Trulsson, som deltog på mötet, börjar som utredningssekreterare på
kansliet i januari. Per kommer närmast från UD.
e. IT
En revidering ska göras av hemsidan. Ändringarna ska göra det lättare att
navigera på sidan samt underlätta att hitta till verksamhetens viktigaste
delar såsom rapporterna och seminarierna.
5. Information
Lennart Peck, ny expert från UD i kommittén, informerade om att direktivet för EBA
kommer att förlängas till sista december 2018. Skälet till att endast förlänga med två
år är att regeringen är i färd med att tillsätta en utredning som ska se över
organisationen med analysmyndigheter och där kommer även EBA att ingå. Den

utredningen kommer att starta under 2016. Det formella beslutet om EBA:s
förlängning kommer att fattas inom kort.
Hans Rosling lyfte frågan om hur Sverige rapporterar sitt utvecklingsbistånd i
förhållande till DACs kriterier. Han poängterade att det är viktigt att få
makrorapporteringen rätt och att det rapporteras korrekt.
6. Projekt
a. Inget rapportförslag för beslut denna gång.
b. Rapportutkast för diskussion
i. Hur beslutas det svenska biståndet? En översikt
Jan Pettersson redogjorde för rapportutkastet för kanslistudien med
arbetsnamnet ”Hur beslutas det svenska biståndet? En översikt”. En
referensgrupp är tillsatt till studien bestående av personer från
Riksrevionen, ESV och Finansdepartementet. Två referensgruppsmöten
har hållits under ledning av kanslichef Sonja Daltung. Rapportutkastet
diskuterades och vissa tillägg föreslogs, främst med avseende på titel,
hanteringen av det multilaterala biståndet och reflektioner/slutsatser. Efter
inarbetning av synpunkter ska rapporten skickas för faktagranskning till UD
och Sida. Även ESV kommer faktagranska texten. Slutligt utkast av rapport
för beslut beräknas kunna vara klart till mötet i mars.
Hans Rosling lämnade mötet.
c. Seminarier
I januari planeras två seminarier. Ett DDB seminarium den 20 januari som
ska hållas i pressrummet på UD. Seminariet kommer att innehålla
presentationer av fyra Dissertation Briefs på blandade teman.
I slutet av januari ska EBA rapport 2015:08 om Business and Human Rights
skriven av Rasmus Klöcker och Sandra Atler lanseras. Programmet är
under utarbetning.
d. Projektförslag för beslut
Inget projektförslag för beslut detta möte. Ordförande informerade om att
Lars Anell har uttryckt intresse för att göra en studie i form av en essä som
reflekterar kring enprocentmålet och att han har tid att arbeta med den
studien i närtid.
Beslut: Kanslichefen får i uppdrag att kontakta Lars Anell för framtagande
av ett projektförslag som kan beslutas per capsulam.
e. Information om pågående projekt
Kanslichefen presenterade projekt- och seminarielistan och informerade om
två mindre pågående projekt som inte fanns med på listan och som var och
en ska mynna ut i en underlagsrapport. Det ena projektet genomförs av
NCG och syftar till att få en beskrivning av man faktiskt gör i biståndet; vad
består olika insatser faktiskt av. Det andra projektet genomförs av forskare
vid Göteborgs universitet och syftar till att få en heltäckande bild av vilka
finansiella relationer Sverige har med ett specifikt mottagarland.
f.

Projektförslag för diskussion
i. Följeforskning jämställdhetsintegrering
Markus Burman redogjorde för projektförslaget som syftar till att
genomföra följeforskning på processen med stärkt
jämställdhetsintegrering på Sida 2015-2018. Sida har fått ett
regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och

förslaget har tagits fram efter samtal med Sida. Studien kan bidra
till en bredare diskussion om hur man styr med så kallad
mainstreaming. Det är en fördel att EBA håller i studien då den kan
nå en vidare publik och kan sättas in i ett bredare sammanhang.
Expertgruppen ställde sig positiv till förslaget, men diskuterade
samtidigt vilka frågeställningar studien kommer kunna besvara och
vad som kommer att kunna komma ut i termer av slutsatser.
Expertgruppen lyfte också fram att författaren behöver få god
”access” till de sammanhang som ska studeras och diskuterade
även vad som är rätt budget.Det är också viktigt att fundera kring
målgrupp och användningen av en sådan studie.
Beslut: Kansliet fick i uppdrag att gå vidare med förslaget och
skicka ut en intresseförfrågan att genomföra en sådan studie.
ii. Samarbete med AidData
Ärendet rör ett eventuellt samarbete med AidData i deras
kommande projekt om partnerländers uppfattning om kvalitén på
de olika givarnas bistånd. AidData har föreslagit fyra olika möjliga
analyser. Mervärdet för EBA av ett samarbete skulle vara att få en
ökad kunskap om hur det svenska biståndet upplevs utifrån
mottagarnas perspektiv. Expertgruppen ställde frågor kring metod
(metod för urval och möjligheten att styra urvalet mot svenska
partners), vilken detaljgrad som kommer möjliggöras i analysen
(sektorer inom biståndet) och möjligheten att gå in med en
beställning om en studie i ett senare skede när datainsamlingen är
klar.
Beslut: Kansliet fortsätter samtalet med AidData och försöker
förtydliga hur en studie skulle kunna se ut och vilka kostnader som
skulle vara förknippade med en sådan.

7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

