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1. Öppnande av mötet 

Camilla Goldbeck Löwe, ny ledamot i expertgruppen, hälsades välkommen. Camilla 

arbetar på Ericsson med hållbarhetsfrågor och har en bakgrund från bland annat 

Regeringskansliet och Sida.  

 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes med tillägget om en ändring i punkt 6d.  

 

4. Administrativa frågor 
a. Återrapportering   

Torgny Holmgren rapporterade från seminariet ”Financing the UN Funds 
and Programmes: is Sweden being taken for a ride?” som hölls den 30/11 
på Myntkabinettet. Torgny modererade och tyckte att seminariet innehöll 
bra diskussioner, samt betonade vikten av att EBA har en publicerad 
rapport på området. Rapporten väckte stort intresse.  
 

Expertgruppen 
För Biståndsanalys 

UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Tisdagen 19 december 2017 kl.10.00-15.00 

Karlavägen 102, plan 7 

Sammanträdesrum Amiralen 

Underlag till punkt 3  
Protokoll från föregående 
möte 
 



 
3 Protokoll expertgruppsmöte 171219 

 
 

Per Trulsson lyfte fram att det utöver seminariet hade arrangerats ett möte 
direkt efteråt som FUF höll i. Mötet drog nytta av författarnas bredare FN-
kompetens. Därtill arrangerades ett möte på UD dagen efter med författarna 
och personer från UD och Sida för att ge tillfälle för en mer djupgående 
diskussion kring rapporten.  
 
Frågan om huruvida EBA borde följa upp studien i en form eller annan 
restes utan konklusion. 

 
Eva Lithman redogjorde för seminariet ”Development progress from the 
bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data”, den 
12/12 på Sida. Seminariet innehöll bra presentationer och nådde rätt 
målgrupp. Generellt sett konstaterades att arrangemang hos Sida kraftigt 
påverkar deltagandet från Sida. 

 
Lena Johansson de Chateau rapporterade från konferens med Southern 
African-Nordic Center (SANORD) - ett nätverk för universitet i södra Afrika 
och Norden. Nätverket har funnits i tio år och har 45 universitet som 
medlemmar. Vid konferensen presenterade Lena resultaten av EBA:s 
studier av forskningsbiståndet (Nilsson & Sörlin, Fellesson). Rapporterna 
väckte intresse, framför allt frågan om hur situationen för disputerade 
forskare i södra Afrika kan stärkas. Konferensen var ett bra tillfälle för 
kontaktknytande med universitetsföreträdare i Norden och 
samarbetsländerna – många var nyfikna på EBA. SANORD välkomnar EBA 
till nästa årskonferens (Jyväskylä, augusti 2018).  
 
Uppdrogs åt Lena att förbereda en särskild punkt om dessa frågor till ett 
kommande samanträde. 

 
Jan Pettersson återrapporterade från novembermötet med OECD/DAC:s 
utvärderarnätverk EvalNet. Bland annat fördes en diskussion om det 
eventuella behovet av en revidering av utvärderingskriterierna och DEval 
presenterade huvuddragen i vår kommande gemensamma översikt om 
länkarna mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet. Ett 
samtal fördes även om mer av erfarenhetsutbyte vad gäller 
landutvärderingar. 
 

5. Information 
a. Jan informerade om att Alma Wallengren, praktikant, slutar den 21 

december. Richard Sannerholm, utredningssekreterare, har bett om 
entledigande från och med den sista februari 2018.  

 
6. Projekt 

a. Rapporter för beslut  
i. Swedfund 

Kim Forss, referensgruppsordförande för Swedfundstudien, 
presenterade rapporten som var uppe för beslut för andra gången. 
Denna gång, efter revideringar, ansåg expertgruppen att rapportens 
slutsatser nu beskrivs bättre och att den också har en kritisk ansats 
som stärker slutsatserna. Expertgruppen ansåg också att det vore 
bra att involvera näringslivet vid lanseringen. 
Beslut: Rapporten godkändes för publicering 
 

b. Rapport för diskussion  
i. Biståndsanalys 

Biståndsanalys ska levereras till regeringen den sista mars. 
Expertgruppen ansåg att det är ett bra första utkast, och att 
tidsplaneringen såg rimlig ut. Förslag på ändringar gavs. 

http://eba.se/seminars/development-progress-from-the-bottom-up-improving-knowledge-of-swedish-aid-with-geo-coded-data/
http://eba.se/seminars/development-progress-from-the-bottom-up-improving-knowledge-of-swedish-aid-with-geo-coded-data/


 
3 Protokoll expertgruppsmöte 171219 

 
 

 
c. Projektförslag för beslut 

i. Impact Evaluation of a Sida-Sponsored Public Infrastructure and 
Local Governance Program in Cambodia  
Expertgruppen menade att detta var ett i huvudsak intressant förslag 
som väcker många frågor om kausailitet vid biståndsinsatser och om 
hur kausalitet kan och bör studeras. Expertgruppen menade 
samtidigt att mervärdet av studien i relation till den andra samtidigt 
pågående studien med fokus på Kambodja kan beskrivas lite 
tydligare, att situationen i Kambodja måste beaktas vid 
genomförandet samt att tidsplanen förkortas något för att möjliggöra 
användning av rapportens slutsatser inom ramen för kommande 
Kambodjastrategi.  
Beslut: Projektförslaget godkändes med medskick 
 

ii. Kapacitetsuppbyggnad, Going With or Against the Grain? 
Expertgruppen ansåg att ämnet är intressant och aktuellt. Dock finns 
viss tveksamhet till metoden och expertgruppen önskade mer 
gedigna fältstudier. Däremot är kapacitetsuppyggnad ett angeläget 
område som EBA bör göra något kring. 
Beslut: Förslaget tas inte vidare 

 
iii. Klimatutlysning 

Expetgruppen ansåg att förslaget för en klimatutlysning är bra att 
göra då intresset är stort, även på global nivå. Det finns inte många 
effektutvärderingar, varför denna utlysning skulle kunna få 
betydelse. 
Beslut: Förslaget tas vidare genom att utlysningstext utformas 

 
d. Projektförslag för diskussion 

i. Diskussion om studie på migrationsområdet 
Johan Schaar presenterade sina tankar om en studie på 
migrationsområdet. Migration får inte stor plats i utvecklingsdebatten 
och det vore intressant att identifiera policy-slutsatser för biståndet – 
vad kan biståndet göra? En diskussion skulle kunna tas med Delmi, 
för att kunna identifiera inriktningen på studien. Expertgruppen anser 
att biståndet kan behöva en studie på detta område. Kansliet 
kontaktar Delmi för vidare diskussion. 
 

ii. ”Sweden’s support to Niassa province, Mozambique” 
En i korthet beskriven idé om en utvärdering av det samlade 
svenska biståndet till provinsen Niassa i Moçambique. Frågan är om 
expertgruppen efterfrågar ett utvecklat projektförslag.  
Expertgruppen var skeptisk till att studera just Niassa-provinsen och 
reste frågor kring närheten mellan projektteamet och insatserna.  
Beslut: Ett fullt projektförslag efterfrågas inte.  
 

iii. Tanzanian Agricultural and Rural Development Over Time 
Förslaget avsåg stöd för ett (pågående) bokprojekt om biståndets 
långsiktiga effekter inom några sektorer och organisationer i 
Tanzania. Expertgruppen fann ämnet för boken relevant men ansåg 
inte studiens design vad lämplig för finansieraing av EBA. 
Beslut: Förslaget tas inte vidare 

 
e. Information om kommande seminarier  

Den 19/1 bjuder EBA in till seminarium tillsammans med FUF. 
Medverkande i seminiariet är Josefin Sundkvist – som skrivit om religiösa 
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aktörers roll som utförare inom hälsosektorn. Samtidigt trycks avhandlingen 
som en DDB av EBA. 
 
Sidas Development Talks den 14/2, handlar om resultatstyrning. I 
anslutning till detta planerar EBA ett DDB-seminarium den 13/2 – dit Janet 
Vähämäki samt två personer från ODI är inbjudna.  
 

f. Information om pågående projekt  
Beslut: Johan Schaar utsågs till referensgruppsordförande för studien kring 
underfinansieringen av FN:s appeller 

 
7. Övriga frågor 

EBA:s arbete uppföljning och kartläggning 
Alma Wallengren presenterade resultaten från en praktikantuppgift i form av en 
uppföljning och kartläggning över EBA:s arbete. Arbetet bottnar i diskussioner om 
genomslag, uppföljning, spridning och könsfördelning/hemvist.  
Bland annat syns tydligt att EBAs författare/referensgruppsdeltagare oftast är ifrån 
Nordeuropa/USA och att könsfördelningen i vissa fall är snedvriden.  
Expertgruppen menade att arbetet är mycket betydelsefullt för EBA och väcker bland 
annat frågor om hur EBA kan nå yngre författare samt författare verksamma utanför 
Europa och USA.  

 
8. Mötet avslutas 


