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Expertgruppen
för Biståndsanalys
UD 2013:01

Expertgruppens möte
Onsdagen 23 maj kl.14.00-16.30
Karlavägen 102, plan 7
Sammanträdesrum Amiralen

Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Gun-Britt Andersson, vice ordförande
Kim Forss, ledamot
Torgny Holmgren, ledamot
Eva Lithman, ledamot
Arne Bigsten, ledamot
Johan Schaar, ledamot
Fredrik Uggla, ledamot
Julia Schalk,ledamot
Jan Pettersson, kanslichef
Per Trulsson, utredningssekreterare
Nina Solomin, utredningssekreterare
Lena Johansson De Chateau, utredningssekreterare
Eva Mineur, utredningssekreterare
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare
Markus Burman, utredningssekreterare
Iris Luthman, bitr. utredningssekreterare
Frånvarande:
Camilla Goldbeck Löwe, ledamot
Sara Kjellström, praktikant
1. Öppnande av mötet
Nina Solomin hälsades välkommen. Nina är ny utredningssekreterare på EBA med
kommunikationsansvar.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 7 flyttades till efter punkt 3.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.

[Punkt 7, se nedan]
4. Administrativa frågor
Jan informerade om att ett informationsmail om GDPR sändes ut till EBAs sändlista
den 22/5, samt att en integritetspolicy numera finns på hemsidan. Integritetspolicyn
kommer uppdateras vid behov.
Den 24/5 har kansliet planeringsdag. På schemat står bland annat kansliets rutiner
vid framtagande av studier och verksamhetsplanering.
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En översyn av hemsidan pågår. Expertgruppen uppmanades inkomma med
eventuella synpunkter till Nina.
5. Information
a. Per-capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet.
Per den 18 maj utsåg expertgruppen Eva Lithman till
referensgruppsordförande för studien ”Democracy And The State In Africa:
New Challenges For Donors” av Göran Hydén.
b. Övrigt
Kansliet har haft en brown-bag med Anna Tibajuka den 24/5. Även GunBritt och Eva L deltog.
Den 23/5 och den 27/5 presenterades underlagsrapportena om rättstatens
principer respektive skatteområdet för en mindre krets iunbjudna. Kansliets
erfarenhet är att det är bra med dessa presentationer men att det är viktigt
att vara tydlig med syftet för att sätta rätt förväntningar på samtalen.
Jan informerade om att Per slutar sin tjänst på kansliet den sista augusti.
Vakansen fylls genom att Iris förordande förlängs till årsskiftet.
Markus har blivit intervjuad i nättidningen”Omvärlden” med anledning av
rapporten ”Livslängd och livskraft”.
Markus informerade om lanseringen av Swedfund-rapporten. Rapporten har
presenterats på UD den 8/5, för Swedfunds personal samt på ett öppet
seminarium på UD:s pressrum (båda den 9/5). Rapporten kommer även
presenteras för Swedfunds styrelse.
Biståndsanalys 2018 har presenterats för Utrikesutskottet den 26/4 (GunBritt och Jan); Sidas ledningsgrupp den 8/5 (Helena och Jan) samt för UD:s
biståndssamordnare och gruppchefer den 9/5 (Jan)
Julia och Helena deltog i det nordiska nätverksmötet inom global och
migrationsrelaterad reproduktiv hälsa den 4/5 i Uppsala.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
b. Rapport för diskussion
c. Projektförslag för beslut
d. Projektförslag för diskussion
i. Myndighetssamverkan
Som en återkoppling på expertgruppens diskussion 18/4 om områden för
tematisk inriktning och studier det kommande året har kansliet utarbetat ett
förslag till utlysning av en utvärdering av det svenska myndighetsbiståndet.
Eva redogjorde för de olika inriktningar som presenteras i underlaget.
Huvudfrågan är dock i samtliga fall långsiktiga resultat av svenska statliga
myndigheters arbete. Expertgruppen ställde sig positiv till en utlysning och
beslutade om en inriktning som omfattar mer än ett land och ett flertal
myndigheter.
Beslut: Kansliet uppmanas återkomma med ett förslag till utlysning. Beslut
om slutlig utformning kan tas per capsulam.
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e. Information om kommande seminarier
Numi Östlunds rapport om valutainducerad biståndsvolatilitet presenteras
på Medelhavsmuseet den 28/5. Arne modererar.
Den 12/6 hålls ett DDB-seminarium med tema SRHR. Tre
sammanfattningar presenteras. Julia modererar.
Förmiddagen den 15/6 lanseras den med DEval gemensamma rapporten
om kopplingar mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.
Seminariet om budgetstöd (rapport 2018:04) skjuts upp till efter sommaren.
EBA arrangerar en panel (”Re-thinking development evaluation cooperation
in a new era”) under DevRes-konferensen den 22-23/8 i Göteborg. Helena
modererar..
Planering gemensamt mer Sida pågår för Stockholm Evaluation Week 2428/9.
f.

Information om pågående projekt
En kommentar om att Göran Hydéns studie inte finns med på projekt-och
seminarielistan. Kansliet ser till att lägga till den.

7. Matilda Svedberg presenterade sin underlagsrapport ”Volatility in Swedish aid: the
case of six long-term partner countries”. Rapporten delas under seminariet för
Östlunds rapport den 28/5.
8. Presentation av intervjustudie om EBAs arbete och roll
Ett samtal hölls om slutsatserna i Sara Kjellströms intervjustudie om synen på EBA
som kunskapsaktör. Expertgruppen konstaterade att många svar känns igen ifrån
EBA:s egna diskussioner och sätter fingret på vad EBA bör tänka vidare på. Ett tack
framfördes till Sara som genomfört studien.
9. Diskussion: Tematisk inriktning och specifika studier kommande år.
En sammanfattning av förra sammanträdets diskussion om prioriterade områden
diskuterades. Expertgruppen ansåg att det är breda teman som alla är intressanta.
Beslut: Kansliet sammanställen en slutlig, utåt kommunicerbar, PM. Denna kan
beslutas per capsulam.
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

