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Expertgruppens möte 
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1. Öppnande av mötet 
Mötet öppnas av ordföranden. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

3. Protokoll från föregående möte 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4. Administrativa frågor 
a) Återrapportering 

 
Ordförande Helena Lindholm har blivit intervjuad i tidningen Omvärlden den 1/11.  
 
Landutvärderingarna – per capsulam beslut om landutvärderingarna togs 16/10. 
Beslutet offentliggjordes 16/10 och inga överklaganden inkom under perioden med 
avtalsspärr.  
 
Gun-Britt Andersson redogjorde för DDB-seminariet om ägarskap 24/10.  
 
Ordföranden och kanslichefen presenterade Biståndsanalys 2017 i utrikesutskottet 26/10.  
 
Markus Burman redogjorde kort för Barbara Befanis utvärderings-workshop med EBA 
18/10, där delar av kansliet och Eva Lithman från expertgruppen deltog. Befani 
medverkade även vid SVUF-konferensen den 19/10 där EBA:s tre metodrapporter 
presenterades – därifrån finns youtube-klipp och Eva Lithman har skrivit ett blogginlägg. 
 

b) Verksamhetsstrategi (beslut) 
 
I allmänhet ansågs utkastet väl reflektera den diskussion som hade förts vid internatet i 
Smådalarö. Diskussion fördes som utmynnade i följande förändringar: text kring biståndets 
inriktning ska vara konsekvent genom dokumentet, DDB-seminarier ska omnämnas, något 
bör läggas till om ”dokumenterade samtal” och text kring referensgrupperna bör föras över 
till dokumentet om arbetsformer. Därtill fanns förslag på enstaka modifieringar av texten.  
 
Beslut: Verksamhetsstrategin godkänns med överrenskomna ändringar. 
 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Gun-Britt Andersson, vice ordförande 
Johan Schaar, ledamot 
Arne Bigsten, ledamot 
Eva Lithman, ledamot 
Torgny Holmgren, ledamot 
Julia Schalk, ledamot 
Fredrik Uggla, ledamot 
Lennart Peck, expert UD 
Richard Sannerholm, utredningssekreterare 
Per Trulsson, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Alma Wallengren, praktikant 
 
Frånvarande: 
Kim Forss, ledamot 
Jan Pettersson, kanslichef 
Lena Johansson de Chateu, utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 

Protokoll 
2017-11-15  



c) Arbetsformer (beslut) 
Även detta utkast ansågs väl reflektera den diskussion som fördes i Smådalarö. Enstaka 
formuleringar diskuterades. Det noterades särskilt att det bör läggas till text i stil med att 
EBA ska ”utveckla nya former för uppföljning”.  
 
Vidare diskuterades tidigare praktikant Jessica Karlssons rapport ”Vem lär av EBA” som i 
enlighet med önskemål i samband med internatet i Smådalarö skickats ut till 
expertgruppen.  
 
Beslut: Dokumentet ”Arbetsformer” godkänns med överrenskomna ändringar. Det 
konstaterades också att utkast till en uppföljning av Jessica Karlssons rapport, med ett 
bredare anslag på temat ”hur tar vi reda på om vi är relevanta”, med fördel kan planeras till 
nästa möte. 
 

d) Verksamhetsplan (rapportpunkt) 
Verksamhetsplanen 2017-2018 presenterades. 
 
Beslut: Dokumentet ”Verksamhetsplan” läggs till handlingarna.   
 

5. Information 
a) Översyn av EBA våren 2018 

Lennart Peck (UD) berättar om Statskontorets kommande översyn av EBAs verksamhet. 
Den interna beredningen inom RK är i det närmaste klar och regeringsbeslut väntas fattas 
inom kort. Grundansatsen är densamma som tidigare framgått, inga större förändringar. 
Nytt är främst att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i analysen. Översynen startar 
strax efter nyår och skall vara klar 15 juni.   
 

b) Biståndsanalys 2018 
Per Trulsson redogör för planerna kring Biståndsanalys 2018. Samma modell som förra 
året i enlighet med tidsplanen i underlagetIntresse av en mer utåtriktad kommunikation av 
Biståndsanalys 2018 framfördes. 
 
Ledamot Julia Schalk noterar att hon kommer att vara frånvarande just de två veckor som 
expertgruppen ska ge sin huvudsakliga input och ber kansliet beakta detta. 
 
 

6. Projekt 
a) Rapporter för beslut 

Föreligger inga aktuella rapporter för beslut. 
 

b) Rapport för diskussion 
Föreligger inga aktuella rapporter för diskussion. 
 

c) Projektförslag för beslut 
i) “Consequenses of underfunded UN coordinated appeals” 

Expertgruppen ansåg att detta var en relevant fråga för EBA.  Vissa farhågor fanns 
kring författarnas akademiska grad, samtidigt konstaterades att det fanns gedigen 
erfarenhet på området inom författarlaget och i deras närmiljö på DI.  
 



Det fanns vissa tveksamheter kring metodologin kring delfrågan om konsekvenser 
för individer i underfinansierade regioner. Det framstod som osäkert om studien i 
slutändan kommer att kunna säga så mycket på just detta område, varför det vore 
önskvärt om detta avsnitt kunde utvecklas. 
  
Möjligen ska man även be författarna inkludera ett tydligare Sverige-perspektiv. 
Hur agerar Sverige idag på området och hur kan studien bli policyrelevant för 
Sverige? Kansliet poängterar att det ibland visat sig vara svårt för utländska 
författare att relatera till den svenska policykontexten, men att det kan finnas 
möjlighet att göra en underlagsrapport om Sveriges roll.  
 
Det nämns även att studien kan vara relevant även utanför Sverige, t ex för andra 
givare och genomförare. Möjligen ska man överväga en lansering även utanför 
Sveriges gränser. 
 
Beslut: Studien beslutas. Kansliet följer upp med författarna om de ytterligare 
skulle kunna: 1) tydliggöra metodfrågor, särskilt angående konsekvenser, samt 2) 
lägga till en dimension kring Sveriges roll i sammanhanget. 

 
d) Projektförslag för diskussion 

i) Eventuell studie av Göran Hydén 
Ett kortare underlag diskuterades med den allmänna uppfattningen att det är en 
viktig frågeställning.  
 
Eventuellt kan en rapport ligga till grund för en senare utlysning/upphandling om en 
större empirisk utvärdering av frågan.  
 
Beslut: Hydén ombeds utveckla idéskissen till ett rapportförslag med inriktning på 
litterturöversikt/skrivbordsstudie.   
 

ii) Diskussion om eventuell klimatstudie 
En utvärdering av regeringens klimatsatsning2009 – 2012 diskuterades. Det 
ansågs värdefullt att utvärdera satsningen med fokus på lärande och långsiktiga 
effekter. Satsningen har goda förutsättningar för utvärdering; ett projekt med tydlig 
början och slut med konkreta insatser.  
 
Kansliet ombes återkomma med förslag till utlysning vid nästa expertgruppsmöte.   

 
e) Information om kommande seminarier 

i) Studien om FN:s fonder och program lanseras 30/11 i Myntkabinettet. Författarna 
kommer även senare under kvällen att delta på ett FuF-seminarium med ett något 
bredare anslag.även  Ett internt möte med författarna kommer förmodligen även 
hållas på UD, med inbjudna från Sida för att diskutera rapporten på djupet. Kansliet 
har även erbjudit möjlighet till ett enskilt samtal mellan författare och 
statssekreterare Ulrika Modéer, men ännu inte fått någon återkoppling på detta.  

ii) Geodatastudien lanseras på Sida i december månad (inget bekräftat datum ännu). 
Eva Lithman modererar och AidData kommer att delta.  

 
 
 



f) Information om pågående projekt 
i) Landutvärderingarna: 

Beslutas att Kim Forss blir referensgruppsordförande för Bosnien-studien. 
Beslutas att Fredrik Uggla blir referensgruppsordförande för Kambodja-studien. 

 
7. Besök av statssekreterare Ulrika Modéer och Johanna Teague gruppchef UD IU. 

Ett samtal fördes om regeringens generella prioriteringar i biståndet, samt om förändringar och 
utmaningar i omvärlden med bäring på biståndet.  
 

8. Övriga frågor 
Vid internatet på Smådalarö kom idén om att skapa ett vad som kom att kallas Författarforum. 
En konkret fråga var om man skulle försöka dra igång något redan till strax före jul. 
Expertgruppen tyckte fortsatt att tanken var mycket bra, men att det inte var rimligt att dra ihop 
något till före jul, snarare till våren, kanske i samband med att Biståndsanalys 2018 lanseras.   
 
Avslutningsvis diskuterades yngre forskares situation och möjligheter att bidra till EBA:s studier. 
Det fanns en känsla av att yngre inte tror att de kan konkurrera med de mer erfarna forskarna 
och därför inte ens lägger tid på att skriva anbud. En tanke skulle kunna vara att göra en 
utlysning särskilt riktad till yngre forskare. 
 

9. Mötet avslutas 


