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1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ändringarna att punkten 4a tas efter punkten 8 och
punkten 5b tas efter punkten 6. Därtill införs en punkt 6e Samarbete med 3ie.
3. Protokoll från föregående möte
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Kanslichefen återrapporterade om ett möte med Sidas enhet PME med
syftet att diskutera EBA:s utvärderingar av biståndet till ett land. Delar av
kansliet och ledamöterna Eva Lithman och Kim Forss deltog på mötet. Viss
kritik från Sida mot rapporten som behandlade biståndet till Tanzania fördes
fram. En slutsats som kan dras från samtalet är att EBA bör finna former för
en bättre kommunikation med Sida inför rapportlanseringar. En kontakt kan
också tas med Sidas kommunikationsavdelning för det fall det en rapport
kan förväntas väcka kritik mot Sida. Det kan också finnas skäl att ha ett
möte med de som på Sida arbetar med biståndet till Tanzania om
rapporten.

Kanslichefen informerade om att utrikesutskottet har bett att få en dragning
av EBA-rapport 2016:08. Rapporten kommer presenteras av författarna och
även Torgny Holmgren, som har varit referensgruppsordförande för studien,
kommer delta.
b. Personal
UD arbetar på en annons för utlysning av tjänsten som kanslichef. Jan
Petterson är tillförordnad kanslichef från 1 januari. Rekrytering av ny
utredningssekreterare efter Emma Öståker pågår.
5. Information
a. Emmanuel Jiminez, ED, informerade om 3ie:s verksamhet via videolänk
från Indien. 3ie är en internationell NGO som gör effektutvärderingar som
genererar evidens på vad som fungerar i internationellt utvecklingsarbete
och systematiska sammanställningar av denna evidens.
b. Besök av statssekreterare Ulrika Modéer och Johanna Teague från UD
Ulrika Modéer ville lyssna in hur expertgruppen ser på EBA:s nya direktiv
och sitt uppdrag och ge regeringens syn. Hon redogjorde för bakgrunden till
att EBA tillsattes och framhöll vikten av en oberoende utvärdering av
biståndet. Hon konstaterade att EBA har, i relation till sitt breda uppdrag,
begränsade resurser, men att det är viktigt att kunna se EBA som ett
kvalitetsmärke och att EBA låter genomföra komplementära utvärderingar
av hög kvalitet. Hon betonade vidare vikten av bra återkoppling till
verksamheterna och att det är viktigt med systematik i arbetet för att hitta
relevanta frågor att studera.
En diskussion fördes med expertgruppen om EBA:s studier, roll och framtid.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
The Local Turn of Peacebuilding: Impact and Outcome?
Referensgruppsordförande, Malin Mobjörk, redogjorde för studien.
Rapporten ger en god överblick över frågan utifrån teoretisk litteratur men
den tar även upp kritiken mot ”local peacebuilding” genom en del empiriska
exempel. En styrka i rapporten är att den lyckats fånga komplexiteten om
vad ”local turn” är och hur det kommer till uttryck i konkreta exempel. Bitvis
är rapporten yvigt skriven, men detta är något som går att strama upp.
Inledningen bör exempelvis kortas ned för att komma snabbare på sak.
Samtidigt kan rubriksättningen också göras tydligare.
Expertgruppen ansåg att studien är spännande och att fallstudierna ger ett
extra värde. Den väcker även många intressanta frågor exempelvis om hur
givare ska förhålla sig till fredsbyggande. Däremot skulle begreppens
definitioner kunna förtydligas –vad menas t.ex. med ”liberal peace” och
”liberal democracy”?
Beslut: Rapporten godkänns för publicering efter de ändringar som förts
fram.
b. Seminarier
Kanslichefen informerade om att nästa seminarium äger rum den 19/12 då
Per Molanders rapport Revitalising the Policy for Global Development
lanseras. Två ytterligare seminarer är planerade till början av februari.

c. Information om pågående projekt
Kanslichefen informerade om att det fattades ett beslut per capsulam den
25/11 om att utse Kim Forss till referensgruppsordförande för den
litteraturstudie om kopplingen mellan humanitärt bistånd och
utvecklingsbistånd som det beslutades på mötet i november att EBA ska
genomföra i samarbete med DEval.
d. Projektförslag för beslut
i. Geospatial impact evaluation: A new approach to aid evaluation
Projektförslaget, som handlar om effektutvärdering av biståndsinsatser
baserad på geokodad data, har inkommit spontant till kansliet. Exempel på
områden som kan studeras är konflikt-och hälsoområdet.
Expertgruppen förde en diskussion om denna typ av studie ligger inom
ramen för uppdraget, vilket den bedömdes göra. Det lyftes att studien kan
bidra till att utveckla utvärderingsfältet i Sverige samtidigt som studien är
intressant för biståndet. Det är dock önskvärt att få förslag på hur metoden
skulle kunna tas vidare genom konkreta exempel på tillämpning.
Beslut: Studien bör genomföras. Kommentarerna i diskussionen ska föras
vidare till författarna.
ii. Förslag från CPAN
Förslaget var uppe för beslut på novembermötet. Då fick kansliet i uppdrag
dels att undersöka om IFAU skulle vara intresserad av en fallstudie av
Sverige, dels ta reda på kostnaden för EBA.
IFAU tycker att en studie av Sveriges antidiskrimineringsarbete på
arbetsmarknaden hade varit intressant, men har inte resurser att vara
partner till CPAN i detta. En fallstudie av vad Sverige gör hemma är inte av
intresse för EBA. CPAN föreslår att i stället göra en studie av hur Sverige
och några andra givare använder sina erfarenheter från arbetet hemma i
biståndet. När det gäller budgeten kan CPAN tänka sig att acceptera ett
tillskott från EBA i motsvarande storlek som för EBA:s studie i fas 1. Det
finns dock en osäkerhet om CPAN kommer lyckas få ihop tillräcklig med
finansiering för att genomföra projektet såsom tänkt. Det är inte heller klart
vilken metod som de ska använda för studien av givarna. Ett fortsatt
deltagande i projektet skulle dock ge tillgång till de nätverk CPAN har, men
men även ge möjlighet att påverka arbetet och resultatet för nästa chronic
poverty-rapport som beräkans lanseras under 2018. Att vara med i fas 2
möjliggör också ett deltagande i den planerade fas 3 som fokuserar på
spridning av de samlade resultaten från projektet.
Expertgruppen ställde sig positiv till förslaget. Det finns ett värde av att
fortsätta med det arbete som EBA har har påbörjat genom deltagande i fas
1. Hur Sverige använder sina erfarenheter från hemmaplan i biståndet är en
intressant frågeställning. EBA:s deltagande bör villkoras givet den
osäkerhet som råder om projektet.
Beslut: EBA bör delta i projektet under förutsättning att projektet erhåller
tillräcklig finansiering för att det ska kunna genomföras enligt förslaget.
6e. Samarbete med 3ie

Det fördes en diskussion om huruvida 3ie är en organisation som EBA
borde samarbeta med.
Expertgruppen var i nuläget inte intresserade av att stödja 3ie:s arbete
finansiellt, men ser gärna en fortsatt kontakt med organisationen och
kommer fortsätta följa 3ie:s arbete för eventuella framtida samarbeten.
7. Biståndsanalys 2017
Ett synopsis till ”Biståndsanalys 2017” diskuterades. Rapporten ska överlämnas till
UD senast den 31 mars. Ett utkast till rapport kommer att tas upp på EBA-mötet den
8 februari. Avsikten är att rapporten ska kunna beslutas på mars-mötet.
Expertgruppen ställde sig positiv till synopsis och kom med en del medskick inför
kommande arbete. Ett ytterligare tema föreslogs liksom att EBA skulle kunna lyfta
fram några punkter som anses som extra viktiga slutsatser från årets arbete på ett
tydligare sätt än vad som gjorts i tidigare versioner av Biståndsanalys.
Ledamöterna uppmuntrades att inkomma med ytterligare synpunkter på det första
utkastet innan julledigheterna. Ett e-mail bör utgå till alla ledamöter om detta.
8. Kommunikation
Eva Mineur, kommunikationsansvarig på kansliet, presenterade det
kommunikationsarbete som kansliet gjort under året. Genom diskussioner och
workshops med Gullers Grupp, har kansliet arbetat fram ett mer strategiskt
kommunikationsstänk som bör genomsyra EBA:s arbete. Exempelvis har en ny
design för hemsidan tagits fram och en berättelse om EBA har skrivits för att
förtydliga vad EBA egentligen är och för att lättare nå ut till berörda målgrupper med
information om EBA. Framöver planeras även ett nyhetsbrev att skickas ut två
gånger per år, en gång i samband med lanseringen av Biståndsanalys samt en gång
under slutet av sommaren/början av hösten.
Expertgruppen ställde sig bakom det arbete som kansliet har gjort.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

