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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: 

Gun-Britt Andersson rapporterade från EBA:s seminarium om Djurhälsa 
(2017:03). Mycket kunniga åhörare, även om det hade varit önskvärt med 
fler deltagare utöver redan insatta. 
 
Lars Heikensten rapporterade från EBA:s debatt om enprocentmålet 
(2017:04). Något lägre medial uppmärksamhet än förväntat. Ganska stort 
bortfall av ursprungligen anmälda, kanske beroende på att 
huvudslutsatserna presenterades på DN-debatt samma morgon, eller att 
det låg en fredagseftermiddag? Övergripande intryck: en bra och 
välkomnad debatt. 
 
Jan Pettersson rapporterade från EvalNets möte. Två stora 
dagordningsfrågor var utvärdering av fredsbyggande samt flyktingar och 
migration. Stort intresse för vår kommande studie om peacebuilding och 
migrationsstudien (2017:01). 
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Kim Forss berättar om resan till Tanzania där Markus, Jan och Kim besökte 
bland annat ambassaden, forskningsinstitut, internationella organisationer 
och lokala NGO:s. Utvärderingen av Tanzaniastudien (2016:10) 
presenterades på ambassaden. Många tyckte studien, och i synnerhet det 
långa tidsperspektivet, var intressant. Mark gjorde en bra presentation, 
nyanserat och noggrant vilket gav rum för en substansrik diskussion kring 
rapporten. En lärdom är att resan var en god investering för EBA och att fler 
liknande resor är bra för att sprida resultat på utlandsmyndigheter och ha 
kontakt med forskarmiljöer och andra EBA-intresenter. 
 
Julia Schalk rapporterade från seminariet om antidiskrimineringsåtgärder 
(2017:02). Ganska stort bortfall även här (även detta låg en 
fredagseftermiddag). Ett bra samarbete med CPAN och roligt att sätta in 
EBA i den kontexten. Förhållandevis bra diskussion där många olika 
perspektiv lyftes fram, både gällande analysverktyg och om diskriminering 
som kontextuellt bundet. Stor efterfrågan på rapporter från England.  
 
Jan presenterade budgetäskandet för år 2018.  

 
5. Information 

Richard Sannerholm hälsades välkommen av ordförande Lars Heikensten. 
Richard kommer senast från FBA och är jurist och forskare med fokus på 
statsbyggnad och governance. 

 
På förra sammanträdet beslutades att genomföra en studie om generellt 
budgetstöd, med medskicket att kansliet skulle säkerställa 
Sverigekopplingen i studien. Markus Burman rapporterade att Karl-Anders 
Larsson kontrakteras för en analys av hur de svenska förändringarna i 
budgetstöd har motiverats och att författaren till huvudrapporten ska 
använda detta underlag. 

 
Jan Pettersson delade ut generiska visitkort att användas av ledamöter (och 
praktikanter) för att enkelt förmedla EBA:s kontaktuppgifter. 

 
Jan Pettersson informerar om att en insättning på 1000 kr till UNICEFs fond 
i Roslings minne gjordes i EBA:s namn i anslutning till Hans Roslings 
begravning. 

 
6. Projekt 

a. Rapport för beslut 
 

b. Rapport för diskussion 
Eftersom några delar återstår att revidera i tracer-studien om sandwich-
programmet togs rapporten upp till diskussion. Behovet av ytterligare 
revidering utöver redan planerade ändringar diskuterades. Slutsatser och 
rekommendationer behöver stramas upp. Ambitionen är att lägga fram 
studien för beslut under aprilmötet för att presentera denna rapport 
tillsammans med studien av forskningsbiståndet på ett gemensamt 
seminarium under maj månad. 
 

c. Seminarier 
Richard Sannerholm informerar om kommande seminarium om lokalt 
fredsbyggande, 27 april på eftermiddagen. Malin Mobjörk är bortrest. 
Richard modererar seminariet.  

 
Per Trulsson informerar om att rapporten om lärande och 
ansvarsutkrävande i utvärdering planeras lanseras under första veckan i 
maj. I samband med lanseringen planeras även separata workshops. 



 
 

 
 

 
Eva Mineur informerar om planerna att lansera rapporterna  om 
forskningsbiståndets utformning och om sandwichmodellens effekter på 
kapacitetsbyggande under ett gemensamt seminarium den 29 eller 30 maj. 
 

d. Information om pågående projekt  
 
Markus Burman informerar om följeforskningsstudien där första 
underlagsrapporten har leverats. Studien diskuterades under ett interns 
seminarium på Sida i veckan. Delrapporten publiceras som 
underlagsrapport om ungefär en vecka tillsammans med en blogg.  
 
Under förra sammanträdet beslutades om att genomföra en studie om 
generellt budgetstöd. Ingen referensgruppsordförande utsågs. 
 
Beslut: Torgny Holmgren utses till referensgruppsordförande för studien om 
budgetstöd. 
 

e. Projektförslag för beslut 
 

Upphandling av utvärdering om ägarskap i det svenska biståndet: Markus 
presenterade och motiverade kansliets ranking av de tolv inkomna anbuden 
på utlysningen. En diskussion om delar i olika förslag och kansliets 
bedömningar om dessa följde. 
 
Beslut: Expertgruppen beslutar i linje med kansliets förslag. 
 
Översättning av ”Vem beslutar”: Kansliet menar att det finns ett identifierat 
behov av att rapporten ”Vem beslutar om svenska biståndsmedel” 
(2016:06) finns på engelska och föreslår därför en översättning. 
 
Beslut: Förslaget accepteras. Kansliet ges i uppdrag att fundera över om 
valda delar av rapporten bör uppdateras innan översättning. 

 
f. Projektförslag för diskussion 

 
7. Biståndsanalys 

 
En tidigare version har utgått till expertgruppen och har varit en första runda 
hos formgivaren varefter kansliet redigerat innehållet ytterligare. Ett 
fullständigt korrektur diskusteras. Korrekturet gås igenom sida för sida och 
ytterligare behov av redigeringar noteras. 
 
Beslut: Expertgruppen beslutar att sända korrekturet till formgivning och 
tryck efter inarbetande av framförda korrigeringar. 

 
8. Övriga frågor 

 
Gun-Britt Andersson avtackar å EBA:s vägnar avgående ordförande Lars 
Heikensten för hans arbete. 

 
9. Mötet avslutas 


