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Expertgruppen
För Biståndsanalys
UD 2013:01

Expertgruppens möte
Tisdagen 12 september 2017 kl.14.00-16.30
Karlavägen 102, plan 7
Sammanträdesrum Amiralen

1. Öppnande av mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och särskilt Johan
Schaar (ny ledamot), Lena Johansson de Chateau (ny
utredningssekreterare) och Alma Wallengren (höstens
praktikant) samt riktade ett tack till Sara Holmberg för
hennes tid på EBA:s kansli.

Närvarande:
Helena Lindholm
Gun-Britt Andersson
Johan Schaar
Arne Bigsten
Kim Forss
Eva Lithman
Lennart Peck
Torgny Holmgren
Linda Strindevall
Jan Pettersson
Richard Sannerholm
Per Trulsson
Markus Burman
Eva Mineur
Alma Wallengren
Sara Holmberg
Lena Johansson de Chateu
Anna Bäckman
Frånvarande:
Julia Schalk
Fredrik Uggla
Malin Mobjörk

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
EBA deltog på EADI-konferensen i Bergen, där EBA hade två egna
sessioner som handlade om forskningsbistånd. Arne Bigsten och Helena
Lindholm från expertgruppen deltog och modererade sessionerna.
Sessionerna gav bra diskussioner. Deltagarantalet var tyvärr väldigt lågt på
en av de två sessionerna på grund av 21 parallella sessioner. Vissa av
dessa var workshopsnätverk men många på förhand uppknutna åhörare.
Detta var inget EBA var informerad om i förväg, men fortsättningsvis bör
EBA noga överväga värdet av deltagande i sammanhang med liknande
förutsättnignar. Dock ett intressant och viktigt arrangemang att närvara på.
Johan Schaar rapporterade ifrån senaste DDB-seminariet på temat Fred,
där tre DDB:er presenterades. Johan modererade seminariet. De tre
avhandlingarna gav olika perspektiv (teologisk fredsbyggande, lokala
konflikter, medlares personlighet). Seminariet hade bra presentationer och
bra diskussioner med en engagerad publik.
b. Övriga ärenden
EBA beslutade att nominera Lena Johansson de Chateau som ledamot i
SVUF styrelse.
Kanslichefen informerade om att kansliet slagit samman sitt
planeringsinternat med ett studiebesök till Kiev i oktober.
En önskan från expertgruppen om att få Outlook-inbjudningar till alla
kommande EBA-möten. Anna skickar ut alla kommande satta datum fram
till 2018 års slut.
Expertguppen önskar också få tillgång till mötesprotokollen tidigare.
Kansliet ser till att så sker.
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Den 23-24 oktober är expertgruppen och kansli på internat.
5. Information
a. UD:s översyn av EBA:s verksamhet under 2018
Lennart Peck informerade om planerna för den översyn av EBA:s
verksamhet som ska göras under 2018.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
i. Geospatial analysis of aid
Referensgruppsordförande Eva Lithman redogör för arbetet med
rapporten, som haft engagade referensgruppdeltagare och
författare.
Expertgruppen anser att rapporten behandlar ett intressant område
och är välskriven. Den ger en bra översikt över möjligheterna och
begräsningarna med geokodad data. Invändningar mot att vissa
metoder beskrivs ganska förenklat och att perspektivet är något
givarcentrerat. Kansliet samlar ihop medskick till författarna. Ett
första seminarium är planerat på SvUF-konferensen den 19 oktober.
En offentlig, kostnadsfri, presentation planeras hållas under
senhösten.
Beslut: Rapporten godkänns.
ii. Sweden’s Funding of UN Funds and Programmes
Torgny Holmgren, referensgruppsordförande, redogör för rapporten.
Expertruppen anser att studien ger en god överblick av och
förståelse för de olika former av kärnstöd och öronmärkt stöd som
utgör finansieringen av FN:s fonder och program. Dock saknas
resonemang/analys av konsekvenserna för verksamheten av olika
typer av finansiering. Det hade varit intressant med en mer
djupgående jämförelse mellan olika organisationer.
Rekommendationerna är i allmänhet tydliga, men i vissa fall inte
tydligt härledda ur den mer empiriskt grundade delen av rapporten.
Olika tankar kring hur studien skulle kunna lanseras diskuterades.
Beslut: Rapporten godkänns och tas vidare för publicering under
förutsättning att författarna fördjupar analys och sammanfattning av
kapitel 2 – och i den mån det är relevant låter detta avspeglas i
kapitel 3.
iii. Seven Steps To Evidence-Based Anticorruption: A Roadmap
Referensgruppsordförande Arne Bigsten förklarar att författaren,
som svar på expergruppens invändningar från förra sammanträdet,
inkommit med ett kortare, mer sammanfattande, manuskript, inriktat
på rekommendationer.
Expertgruppen anser att studien nu är tillräckligt välskriven för att
publiceras.
Beslut: Rapporten godkänns.
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b. Rapport för diskussion
c. Projektförslag för beslut
i. In Persuit of Per Diem
Förslaget har tagits fram i kontakt med förslagsställarna.
Expertgruppen anser att förslaget saknar tillräckligt mervärde i
förhållande till existerande studier på området. Dock vore det
intressant att diskutera frågeställningen i seminarieform.
Beslut: Projektförslaget tas inte vidare. EBA kan istället arrangera
ett seminarium om frågan.
ii. Swedish aid in the era of shrinking democratic space – the case of
Turkey
Studien avser kartlägga och utvärdera de pågående förändringarna i
det svenska biståndet till Turkiet, i relation till landets krympande
demokratiska utrymme för framförallt det civila samhället.
Expertgruppen anser att tajmingen är väldigt bra med efterfrågar en
möjlighet att färdigställa studien tidigare. Studien har ett tydligt
mervärde för UD och Sida.
Beslut: Projektförslaget godkänns.
iii. Men and Masculinities in Social Protection Strategies for Women’s
Economic Empowerment
Förslaget handlar om hur män kan inkluderas i arbetet med att
stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, med fokus på området social
trygghet (”social protection”). Huvudfrågan är hur program för social
trygghet bättre kan integrera och tillämpa ett genusperspektiv, som
inkluderar en analys av såväl maskulinitet som maktrelationer
mellan män och kvinnor.
Expertgruppen ansåg att förslaget var välskrivet och prioriterat.
Beslut: Projektförslaget godkänns
iv. New technologies and spatial data in Disaster risk reduction
Expertgruppen anser att det iofs är intressant att veta hur ny teknik
och spatial information används för att minska katastrofrisker men
att förslagets i huvudsak tekniska angreppssätt inte är relevant för
EBA.
Beslut: Projektförslaget tas inte vidare.
d. Projektförslag för diskussion
Kansliet har efter samtal med en tänkbar författare fått in tre korta tankar
kring potentiella studier.
Expertgruppen ansåg att kansliet bör fortsätta en diskussion med
författaren om ett av de tre förslagen.
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e. Information om kommande seminarier
På SvUF-konferensen den 19 oktober arrangerar EBA en session på temat
“Three methods for rigorous impact evaluation: strengths and weaknesses
with RCT, GIE and QCA” med Barbara Befani, Ann-Sofie Isaksson och
Anders Olofsgård.
f.

Information om pågående projekt
Upphandling av landutvärdering: Expertgruppens ledamöter inbjuds att
anmäla intresse av att aktivt delta i utvärderingen av anbud. Sista dag för
inlämnande av förslag är 17 september.
Den engelska versionen av rapport 2016:06, ”Vem beslutar om svenska
biståndsmedel”: Kansliet gör bedömningen att en ren översättning är
otillräcklig och att en uppdatering behövs. Kanslichefen bedömer att
kansliets resursåtgång för detta motsvarar kostnaden för en avropad
översättning.
Beslut: Expertgruppen beslutar att en uppdaterad engelsk version tas fram.

7. Diskussion
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas

