
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Närvarande:    Lars Heikensten, ordf. 
     Gun-Britt Anderson, vice orf. 
     Eva Lithman, ledamot 
     Anna Nilsdotter, ledamot  

Hans Rosling, ledamot 
     Julia Schalk, ledamot    
     Sonja Daltung, kanslichef 
     Emma Öståker, utredningssekreterare 
     Eva Mineur, utredningssekreterare 
     Jan Pettersson, utredningssekreterare 
     Markus Burman, utredningssekreterare 
     Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 
 
Frånvarande:    Kim Forss, ledamot 
     Torgny Holmgren, ledamot 
     Malin Mobjörk, ledamot 
     Jakob Svensson, ledamot 
 
 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet. 

 
2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

3. Protokoll från föregående möten 
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4. Administrativa frågor 
a. Återrapportering 

 
Vice ordförande Gun-Britt Andersson och kanslichefen har haft  ett möte 
med ledningen till Folke Bernadotte Akademin. Under mötet presenterade 
FBA och EBA sin verksamhet för varandra. 
 
Det gavs en återrapportering från EBA-seminariet ”Jobb och 
entreprenörskap i Afrika – hur kan biståndet bidra?” som hölls den 23 
oktober. Gun-Britt Andersson, som modererade seminariet, tyckte att 
seminariet blev bra och det uppmärksammades att deltagandet var stort. 
 
Delar av kansliet och vice ordförande Gun-Britt Andersson har deltagit på 
konferensen Joint Nordic Conference on Development Research i 
Göteborg. EBA höll i en välbesökt session ”Concentration, Cash and 
Corruption – what can policy makers learn from development research?” 
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där tre av EBA:s rapportförfattare presenterades sina rapporter. Gun-Britt 
Anderssons modererade sessionen.  
 
Kanslichefen rapporterade från konferensen ”Evidence on a Silver Platter: 
Evaluation Results for Policy Making in Development Cooperation”, 
organiserad av den tyska utvärderingsmyndigheten DEval, den holländska 
utvärderingsenheten IOB och det Belgiska utvärderingskontoret, på vilken 
det deltog ca 200 deltagare, både utvärderare och policypersoner. 
Slutsatsen som hon drog var att EBA har projekt som relaterar till de 
aktuella frågor som diskuterades på konferensen. 
 
En kommande middag med biståndsministern planeras med expertgruppen 
den 25  november. Upplägget diskuterades inför träffen. 
 

b. Rapport till regeringen 
Kansliet presenterade ett förslag till den årliga rapporten till regeringen om 
den övergripande inriktningen på verksamheten. I rapporten redogörs för 
EBA:s verksamhet under perioden november 2014 – oktober 2015.  
 
Beslut: Ledamöterna kan lämna eventuella kommentarer och synpunkter till 
kansliet under vecka 46. Efter inarbetning av eventuella synpunkter lämnar 
kansliet in rapporten till UD. 

 

5. Information 
Ingen särskild informationspunkt. 

 

6. Projekt 
a. Rapportförslag för beslut  

 

i. In search of double dividends from climate interventions:    

Evidence on forest conservation and household energy transitions 

Kim Forss, som varit ordförande för referensgruppen, var frånvarande och 
hade därför meddelat expertgruppen sina synpunkter angående studien 
skriftligt. I korthet handlade dessa om att det tagit mycket längre tid att få 
fram rapporten än förväntat och att den slutliga versionen tagits fram i nära 
samarbete med kansliet. Han menade att rapporten fortfarande har vissa 
brister och att han inte fullt ut delar skribenternas syn vad gäller vilka 
metoder som kan användas för effektbedömning, men föreslog att 
rapporten skulle godkännas. I den efterföljande diskussionen lyftes 
svårigheterna med att kategorisera klimatinsatser samt frågan om huruvida 
man ska ha dubbla målsättningar (klimat och fattigdomsbekämpning) för 
biståndsinsatser; frågor som skulle kunna belysas på seminariet där 
rapporten lanseras. 
 

Beslut: Expertgruppen beslutade att godkänna rapporten.  

 

ii. Does Swedish development cooperation incorporate the United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights? 

Referensgruppsordförande, Anna Nilsdotter, redogjorde för arbetet med 
rapporten där processen även i det här fallet varit rätt så långdragen. Hon 
menade att resultatet hade blivit en intressant och konkret rapport och 
förordade att den skulle godkännas med några medskick vad gäller slutlig 
bearbetning och redigering.I korthet handlade dessa medskick om att 
skribenterna bör se till att sammanfattningen på ett tydligare sätt lyfter fram 
huvudbudskapen i rapporten och att fallstudiens roll och betydelse 
utvecklas ytterligare.   
 



 
 

 
 

En möjlig fråga att lyfta i ett kommande seminarium kan vara jämförelsen 
mellan näringslivets och myndigheters arbete i frågan.  

 
Beslut: I enlighet med referensgruppsordförandens förslag beslutade 
expertgruppen att godkänna rapporten. Innan rapporten kan publiceras ska 
skribenterna hantera medskicken från expertgruppen. 

  
b. Seminarier  

Kansliet informerade om EBAs kommande seminarium ”Collaboration with 
the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation” som kommer 
inleda en halvdagsworkshop på Sida arrangerad av OECD-DAC den 19/11. 
Kommentatorer på seminariet kommer att vara Shannon Kindornay 
(Carleton University), Naeeda Crishna Morgado (OECD) och Annika 
Sundén (Sida). Intresset för seminariet har varit stort och kansliet arbetar 
med att hitta ett ytterligare tillfälle att presentera rapporten.  
 
Nästkommande seminarium är den 15/12 då rapporten om kvalitet i 
samhällsstyrning och förvaltning skriven av Bo Rothstein och Marcus 
Tannenberg ska lanseras. 
 

c. Projektförslag för beslut,  
i. Research Aid Revisited: Understanding Swedish research aid in 

the current state of world development - a historically  grounded 
analysis of future policy options.   

 
Projektförslaget har tagits fram av Sverker Sörlin och David Nilsson efter  
diskussion med kansliet. Det är en analys ur ett historiskt perspektiv från 
1970-talet och framåt av det svenska forskningsbiståndet som en del dels i 
det svenska utvecklingssamarbetet, dels i svensk och internationell 
forskningspolicy. Expertgruppen diskuterade förslaget och poängterade att 
behoven i låg- och medelinkomstländer tydligt behövde vägas in i arbetet 
samt att det är viktigt att studien tar avstamp i ett internationellt och globalt 
perspektiv. 

 
Beslut: Expertgruppen beslutade att låta genomföra studien och Gun-Britt 
Andersson utsågs till referensgruppsordförande.  

 
d. Information om pågående projekt   

Kanslichefen informerade om att projekt- och seminarielistan, som ska ge 
en aktuell bild av läget över pågående projekt, skickas ut för kännedom, 
men eventuella synpunkter välkomnas. 
 
Vid förra mötet fattades det beslut om genomförandet av två studier, 
”Effektutvärdering av Swedfunds verksamhet” och ”The Local Turn of 
Peacebuilding – Revising a Dogma?”. Beträffande den senare hade kansliet 
fått i uppdrag att kontakta UD för att höra deras syn på förslaget och det har 
lett till vissa justeringar av projektförslaget framför allt beträffande innehållet 
i litteraturgenomgången. Det fattades inte beslut om 
referensgruppsordförande till någon av studierna vid förra mötet. Kim Forss 
har suttit i Swedfunds styrelsen i en period i början av 90-talet. Han 
bedömdes inte vara olämplig som ordförande på grund av det. Tvärtom har 
han en insyn i verksamheten som kan vara värdefull i en referensgrupp.  
 
Beslut: Kim Forss ska vara referensgruppsordförande för 
effektutvärderingen av Swedfunds verksamhet och Malin Mobjörk för den 
reviderade studien om fredsbyggande åtgärder. Kim Forss bör informera 
författare och övriga referensgruppsledamöter om sin tidigare roll i 
Swedfund. 



 
 

 
 

Kansliet informerade om att Nordic consulting group (NCG) har fått i 
uppdrag att göra en underlagsrapport. Rapporten ska kartlägga på en 
detaljerad nivå vad man faktiskt gör i biståndet, dvs. vad består själva 
insatserna av. Utgångspunkten är biståndet till Uganda, men ytterligare 
avgränsningar ska göras. Syftet är att inte fastna på en övergripande nivå 
utan att analysera vad det är för insats som görs. Förutom NCG har 
Indevelop och Sipu fått förfrågan. Sipu valde att inte komma in med ett 
förslag och jämfört med Indevelops förslag var NCG:s mer prisvärt. 

 
e. Projektförslag för diskussion 

Inget förslag att diskutera. 
  

7. Övriga frågor 
Anna Bäckman, ny biträdande utredningssekreterare hälsades välkommen till EBA.  
 

8. Mötet avslutas 


