
 
 

1 
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Eva Lithman, ledamot 
Julia Schalk, ledamot 
Jan Pettersson, tf kanslichef 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Per Trulsson, utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr

 utredningssekreterare 
Sara Holmberg, praktikant 
 

 
  Frånvarande:  Malin Mobjörk, ledamot 

Lennart Peck, expert UD 
 

1. Öppnande av mötet 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Protokoll från föregående möte 
Beslut: Protokollet lades till handlingarna. 
 

4. Administrativa frågor 
a. Återrapportering 

Expertgruppen hälsade EBAs praktikant, Sara Holmberg välkommen. Sara 
ska göra praktik på kansliet under vårterminen 2017 och kommer närmast 
från Stockholms universitet. 
 
Expertgruppen informerades om att Richard Sannerholm börjar som 
utredningssekreterare på EBA måndagen den 13/2. Richard kommer 
närmast från Folke Bernadotteakademin. 
 
Årets beslutade budget presenterades.  
 
Torgny Holmgren  återrapporterade ifrån EBAs besök på utrikesutskottet dit 
EBA blivit inbjudna för att prata om PGU-studien (Sustaining a development 
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policy: results and responsibility for the swedish policy for global 
development, rapport 2016:08).  
 
Gun-Britt Andersson rapporterade från EBA:s seminarium ”Migration and 
foreign aid” den 2/2. Intresset var stort och seminariet övertecknat. 
Presentationen av rapporten följdes av en paneldiskussion med 
statssekreterare Ulrika Modéer, Staffan Landin, Kristof Tamas, Ninna 
Nyberg Sørensen samt en av rapportens författare, Anna Knoll. I samband 
med seminariet fick författarna en artikel publicerad i Omvärlden.  
 
Jan Pettersson informerade om kommande resa till Tanzania. Programmets 
huvudpunkt är ett rundabordssamtal på svenska ambassaden i Dar-es-
Salaam om rapport 2016:10 ”Swedish development cooperation with 
Tanzania – has it helped the poor?”. Därutöver sker möten med REPOA, 
ESRF, Trademark East Africa, Svenska ambassaden, Haki Elimu, 
Världsbanken samt ILO. Från EBA deltar Jan Pettersson, Markus Burman 
och Kim Forss.  
 

5. Information 
 

6. Projekt 
a. Rapport för beslut 

i. Research aid revisited – a historically grounded analysis of future 
prospects and policy options  

 
Referensgruppsordförande, Gun-Britt Andersson, ansåg att rapporten 
innehåller en bra historiebeskrivning av tillkomsten för 
forskningsbistånd, men att den kunde ha en utförligare beskrivning av 
vad som åstadkommits inom forskningssamarbetet. Ett tidigare utkast 
har presenterats för Sidas forskningsråd, som fått möjlighet att komma 
med synpunkter och förslag på eventuella tillägg/ändringar. 
Expertgruppen ansåg att studien är välskriven och innehåller en bra 
historiefilosofisk diskussion. Rekommendationerna kan behöva 
konkretiseras något.  Upplägget för lanseringen av rapporten 
diskuterades.  
 
Beslut: Rapporten godkändes för publicering. 

 
ii. Confronting the contradiction – an exploration into the dual purpose 

of accountability and learning in aid evaluation 
 
Eva Lithman, referensgruppsordförande, redogjorde för rapporten. 
vars  huvudslutsats är att det duala syftet med utvärderingar, 
lärande såväl som ansvarsutkrävande, i praktiken är svåra att 
förena.  Referensgruppsordförande menade att en svaghet i studien 
är att lärande inte tydligt definieras, ej heller går man in på huruvida 
lärande faktiskt sker. Inte desto mindre ansåg hon att rapporten är 
bra och välskriven, samt att den bör godkännas för publicering.  
Expertgruppen höll med om rapportens positiva egenskaper och 
anser att den står sig väl i jämförelse med andra studier på området. 
Rapporten ansågs vara intressant i konkret användarperspektiv men 
även i ett större sammanhang och bör kunna utgöra en god grund 
för diskussion.  

 
Beslut: Rapporten godkändes för publicering 

 
b. Rapport för diskussion 
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c. Seminarier 
 

Information om kommande seminarier gavs. Närmast i tiden kommer 
rapporten ”Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among 
Marginalised Social Groups?” att lanseras vid ett seminarium på Rosenbad 
en 10 februari. Inbjudna paneldeltagare är Paula Engvall från Sida som 
arbetat mycket med utbildningsfrågor, Wilson de los reyes Aragon från 
RFSU som är jurist med fokus på antidiskrimineringsfrågor  och Pär 
Zetterberg, statsvetare från Uppsala universitet som forskat på 
antidiskrimineringsåtgärders (tex kvotering av kvinnor i politiken) effekter. 
 
Den 8 mars, kommer Djurhälsarapporten att lanseras på Sida. 
 
Den 17 mars lanseras Lars Anells rapport om enprocentsmålet i form av en 
debatt på ABF-huset. I debatten deltar bland andra Ulrika Modéer, Stefan 
De Vylder och Lisa Sjöblom. Mia Odabas modererar. 

 
d. Information om pågående projekt 

 
e. Projektförslag för beslut 

i. A review of the evidence on General Budget Support 
 
Geske Dijkstra har efter diskussioner med kansliet inkommit med ett 
projektförslag som handlar om att göra en genomgång av den 
empiriska evidensen om budgetstöd och budgetstödens effektivitet 
för fattigdomsreducering och förbättrad samhällsstyrning i 
utvecklingsländer. Expertgruppen ansåg att frågan är intressant, 
men betonade samtidigt vikten både av att rapporten innehöll nytt 
material jämfört med tidigare studier och hade en tydlig koppling till 
Sverige. 
 
Beslut: Förslaget godkändes, med tillägget att kansliet får i uppgift 
att säkerställa både att rapporten gav nya ingångar till diskussionen 
och hade ett svenskt perspektiv. 

 
f. Projektförslag för diskussion 

 
7. Biståndsanalys 

Expertgruppen diskuterade det första utkastet av Biståndsanalys 2017. En del 
ändringar av skrivningar föreslogs. Expertgruppen ombads att inkomma med 
ytterligare förslag på ändringar till kansliet senast den 13/2. En ny version kommer 
att skickas ut till ledamöterna senast förmiddagen 20/2 för slutliga kommentarer 24/2. 
Rapporten ska därefter till språkgranskning,  layout, m.m. Sista tillfälle för mindre 
korrigeringar är vid beslut 21/3. 

 
8. Övriga frågor 

Kansliet uppmuntrade ledamöterna att i mån av tid och möjlighet informera om 
EBA:s verksamhet, exempelvis vid resor i tjänsten. Kansliet bistår gärna med 
underlag. 

 
9. Mötet avslutas 


