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Expertgruppens möte
Tisdagen 11 oktober 2017 kl.14.00-16.30
Karlavägen 102, plan 7
Sammanträdesrum Amiralen

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

1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades av ordföranden. Malin Mobjörk avtackades då det var hennes sista
möte och tillfälle som ledamot i expertgruppen.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Kanslichefen rapporterade ifrån kansliets studiebesök/planeringsdag i Kiev.
Under planeringsdagen diskuterades bland annat verksamhetsstrategin,
kommunikationsstrategi och -plan samt system för självvärdering.
Kansliet gjorde tio studiebesök under resan; bl.a besöktes den svenska
ambassaden, USAID, EU-representationen samt flertalet NGOs som
arbetar med reformer och demokratifrågor.
Kanslichefen rapporterade ifrån sitt deltagande på Nordic+ konferensen.
Där fördes bl.a. diskussioner om OECD/DAC:s utvärderingskriterier och om
kapacitetsutveckling av utvärderingsfunktioner i partnerländer. EBA
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presenterade även sin hållbarhetsstudie. Många av de frågor som
diskuterades kommer också upp på EvalNets nästkommande möte.
b. Rapport till regeringen (beslut)
EBA rapporterar till regeringen om sin verksamhet två gånger per år; under
våren sker detta i form av Biståndsanalys medan det under hösten sker i
form av en kortare rapport.
Beslut: Rapporten till regeringen godkändes.
c. Övriga ärenden
I egenskap av institutionell medlem i EADI har Expertgruppen blivit
erbjuden att skriva under ett uttalande rörande alla forskares rätt till
akademisk frihet, inklusive yttrandefrihet. EBA väljer att inte skriva under
uttalandet med hänvisning till sin ställning som statlig kommitté och till
uttalandets allmänna hållning.
5. Information
Punkten ”Översyn av EBA våren 2018” tas vid ett senare tillfälle då UD:s
representant inte närvarade.
Anders Trojenborg, UD-IU, presenterade regeringens förslag till biståndsbudget för
år 2018.
6. Projekt
a. Rapporter för beslut
Building bridges between international humanitarian and development responses to
forced migration
Referensgruppsordförande, Kim Forss, redogjorde för den EBA-DEvalgemensamma studien som författas av ett utvärderarteam från DEval. DEval
finansierar själva författandet av studien, medan EBA bidrar med granskning och
synpunkter genom externa peer-reviewers, deltagande i referensgrupp (Kim Forss,
Malin Mobjörk, Jan Pettersson) och slutkommentarer från såväl kansli som
expergruppsledamöter. EBA har också huvudansvar för studiens lansering. Studien
innehåller en litteraturgenomgång och en fallstudie (Syrien).
Expertgruppen kom med vissa redigeringsförslag men anser att studien är relevant,
lärorik och går att sätta i ett spännande sammanhang vid lansering.
Beslut: Rapporten godkändes, medskickade synpunkter tas vidare till författarna.
Expertgruppen tar gärna en aktiv roll i planeringen av studiens lansering.
b. DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund
Referensgruppsordförande, Kim Forss, redogjorde för rapporten.
Under arbetets gång har det varit svårt för författarna att få ut den data de behöver
för att kunna dra tydliga slutsatser. Expertgruppen anser dock att detta är ett resultat
i sig och att rapporten ger kunskap om Swedfunds verksamhet. Dock behöver
författarna förbättra läsbarheten och förtydliga slutsatserna i relation till
dataunderlaget innan rapporten kan publiceras.
Beslut: Expertgruppens synpunkter framförs till författarna varefter beslut tas om en
redigerad rapport.
c. Rapport för diskussion
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d. Projektförslag för beslut
Landutvärdering
Efter EBAs utlysning om landutvärdering inkom 12 förslag. Dessa har rankats och
gåtts igenom av delar från expertgruppen och kansliet. Expertgruppen konstaterar att
många bra förslag kom in, även om det högst rankade förslaget sticker ut.
Beslut: Expertgruppen ansåg att kansliets bedömning brast i tydlighet vad gäller
motivering för bedömningen av vissa kriterier och beslöt att ta ställning till ett
reviderat förslag per capsulum.
[Addendum: Per den 16 oktober togs beslut per capsulam om att genomföra de två
högst rangordnade anbuden, dvs. expertgruppen beslöt att erbjuda uppdraget till
Claes Lindahl (Devfin Advisers) respektive Henny Andersen (Juste Analysis) varefter
en stilleståndsperiod till och med 31 oktober inträdde.]
e. Projektförslag för diskussion
f.

Information om kommande seminarier
EBA kommer att delta med ett seminarium på SVUF-konferensen den
19/10.
Barbara Befani kommer att hålla en workshop om effektutvärdering för
kansliet den 18/10.
DDB-seminarium är inplanerat på eftermiddagen den 24/10, efter internatet.

g. Information om pågående projekt
7. Diskussion
Ett samtal fördes om planerat innehåll för internatet:
• Verksamhetsuppdraget och hur EBA bör förhålla sig till det
• Verksamhetsstrategin, revidering
• Rapporternas fokus och innehåll
• Arbetsformer för expertgruppen
• Lansering och kommunikation
• Självvärdering
En inbjudan skickas ut till expertgruppen inom kort.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas

