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Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Gun-Britt Andersson, vice ordförande 
Johan Schaar, ledamot 
Eva Lithman, ledamot 
Kim Forss, ledamot 
Julia Schalk, ledamot (deltagande över telefon) 
Arne Bigsten, ledamot 
Lennart Peck, expert UD 
Jan Pettersson, kanslichef 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Nina Solomin, utredningssekreterare 
Per Trulsson, utredningssekreterare 
Iris Luthman, bitr. utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr utredningssekreterare 
Frånvarande: 
Camilla Goldbeck Löwe, ledamot 
Torgny Holmgren, ledamot 
Fredrik Uggla, ledamot 
 

1. Öppnande av mötet 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ändringen att diskussionen om jävspolicyn (punkt 8) 
tas före punkt 6.  
 

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

4. Administrativa frågor 
 
Nina, kommunikationsansvarig, informerade om att en översyn av webben pågår – 
där användarvänlighet och funktion står i fokus. Expertgruppen ombads skicka 
eventuella synpunkter på EBAs webb till kansliet.  
 
Nina informerade även om arbetet med att utveckla en ny informationskanal i form 
av en podcast. Första avsnitten planeras att släppas i höst. 
 

 

Expertgruppen 
för Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 
Onsdagen 19 juni  kl.14.00-16.30 
Karlavägen 102, plan 7 
Sammanträdesrum Amiralen 

 

Protokoll 
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5. Information  
a. Per-capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet  

Inga beslut sedan förra sammanträdet 
 

b. Planerad verksamhet 2018-2019 
Den uppdaterade verksamhetsplanen, med datum för sammanträden det 
kommande året, gicks igenom. I höst planeras lansering av totalt sju 
rapporter, samt beslut om ytterligare tre rapporter. Rapporten om 
budgetstöd planeras att presenteras i oktober.  
 

c. Övrigt  
 
Planeringsdag, kansliet 24/5  
Jan återkopplade ifrån kansliets planeringsdag den 24/5. Under dagen 
diskuterades verksamhetsplanering, arbetet med att ta fram projektförslag 
på kansliet, målgrupp och webbplats. Till hösten planeras också ett 
kansliinternat i samband med EES (European Evaluation Society)-
konferensen.  

 
Valuta-seminarium 28/5  
Arne och Iris rapporterade ifrån seminariet om valutavolatilitet den 28/5. Det 
var ett bra seminarium med en samstämmig panel. Totalt besökte ca 30-40 
personer seminaret, mestadels från Sida och UD. En debattartikel om 
frågan publicerades i samband med lanseringen i SvD. En blogg om 
seminariet finns på EBA:s webbplats.  
 
DDB-seminarium SRHR 12/6 
Julia och Iris rapporterade ifrån det senaste DDB-seminaret på tema SRHR. 
Tre studier presenterades och diskuterades sedan av panel och publik. 
DDB-rapporterna har numera ett nytt format.  

 
Kopplingen mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet 15/6  
Johan och Per återrapporterade. Sammanfattningsvis var det ett bra 
seminarium med ca 50 deltagare. Presentationen var strukturerad och 
Syrien-perspektivet bidrog till en mer rättvis bild i diskussionen.  
 
Swedfund 15/6  
Markus informerade om att han och huvudförfattaren Stephen Spratt 
presenterat EBAs utvärdering av Swedfund för Swedfunds styrelse. Ett bra 
möte även om det blev väl kort om tid för frågor och diskussion.  
 
OECD/DAC Evaluation Network meeting 28-29/6  
Jan informerade om  att han deltar på EvalNet den 28-29/6.  
 
EBA i media  
Nina meddelade att förutom debattartikeln i SvD om volatilitet, har Jan blivit 
intervjuad av Aktuellt avseende hållbarhetsrapporten. Vetenskapsradion har 
haft ett inslag om forskningsbiståndet, där tre EBA-rapporter nämns och två 
författare intervjuas. Omvärlden har intervjuat EBA-rapportförfattaren 
Stephen Spratt om Swedfundstudien. Deras intervju med Markus om 
hållbarhetsrapporten är nu publicerad. 
 
Statssekreterare Ulrika Modéer slutar sitt uppdrag och tillträder nytt uppdrag 
på UNDP. Anna Hammargren, enhetschef UD-IU, slutar den 30 augusti. 
 
Sida har organiserat en ny utvärderingsenhet, som ligger under 
verksamhetsstöd och består av 5 personer.  

 



 
 3_Protokoll expertgruppsmöte 180619.docx 

 

 
 

 
6. Projekt 

a. Rapport för beslut  
Inga rapporter uppe för beslut 
 

b. Rapport för diskussion  
Inga rapporter uppe för diskussion 
 

c. Projektförslag för beslut 
i. Utvärdering av Klimatsatsningen 

 
Ordförande bad samtliga ledamöter deklarera eventuella jävsförhållanden 
gentemot förslagsställarna, innan diskussionen kunde inledas.  
 
Utöver den redovisning som görs av bedömningsgruppens medlemmar 
(bilaga 3 till förslaget om beslut), samt noteringen att de flesta ledamöter 
varit förordnade i expertgruppen samtidigt som Malin Mobjörk (som ingår i 
ett utvärderingsteam som inte rekommenderas tilldelning) anmäldes inga 
jävsförhållanden. 
 
Eva Mineur redogjorde för arbetet med bedömningen av utlysningen, som 
tagits fram av en sammansatt bedömningsgrupp bestående av Johan och 
Kim från expertgruppen samt Eva, Per och Markus från kansliet. Det 
konstaterades att flera av de inkomna förslagen håller hög klass. Gruppen 
har dock kunnat göra en tydlig prioritering och kommit fram till en 
rekommendation om tilldelning. Ett framträdande skäl, där det högst 
rankade förslaget särskiljer sig från övriga, är ett stort fokus på inbjudans 
andra utvärderingsfråga om lärande. 
 
Expertgruppen ansåg att metoden i det framtagna förslaget är intressant 
och att fokus på lärandet är särskilt viktigt.  
 
Beslut: Expertgruppen beslutar att tilldela utvärderingen det högst rankade 
utvärderingsteamet, Emerald Network Ltd/GCAP. 

 
d. Projektförslag för diskussion 

Inga projektförslag uppe för diskussion. 
 

e. Information om kommande seminarier 
Helena och Lena informerade om planerna för EBAs medverkan på 
DevRes den 22-23 augusti i Göteborg. 
 
Iris, Anna och Jan informerade om upplägget av Stockholm Evaluation 
Week 24-27/9, ett samarrangemang mellan EBA och Sida med tre parallella 
interna nätverksmöten (CLEAR Global Forum, Nordic Plus, Nordic 
Evaluators Meeting) samt fem externa seminarier. Lanseringen av Turkiet-
studien inleder veckan.  

 
f. Information om pågående projekt 

 
7. Presentation av Statskontorets översyn av EBA 

Statskontoret besökte expertgruppen för att ge en presentation av sin rapport och 
översyn. Presentationen gjordes av Erik Nyberg, utredningschef samt utredarna 
Jesper Östling Palme och Linnea Sandell. Annika Gustafsson som lett arbetet med 
översynen kunde tyvärr inte delta vid presentationen. Expertgruppen gavs därefter 
möjlighet att ställa frågor. 
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Efter presentationen fördes ett internt samtal om rapporten samt fortsatt hantering av 
slutsatser och rekommendationer.  
 
Beslut: Kansliet skriver ett utkast på en kortfattad reflektion från expertgruppen. 
Efter diskussion på nästa sammanträde (september) tillsänds dessa UD. 
Expertgruppen tar sedan avstamp i den samlade återkopplingen från UD (på rapport 
och expertgruppens skrivelse) för en fördjupad diskussion om ev. åtgärder på 
internatet den 23-24 oktober. 
 

8. EBA:s jävspolicy 
Kansliet har på uppdrag av expertgruppen tagit fram ett förslag till jävspolicy.  
Innehållet i policyn gicks igenom kort och diskuterades sedan. Det framkom att UD 
är positiva till att det tas fram en jävspolicy. Gruppen hade några medskick såsom 
ändringar i skrivelser osv. I övrigt tyckte man att policyn är bra men att en granskning 
av rättssekretariatet vore en god idé. 
 
Beslut: Kansliet genomför några smärre textredigeringar och ber RK:s rättsekretariat 
om en granskning. Tillsvidare gäller denna jävspolicy. 

 
9. Övriga frågor 

 
Några övriga frågor om tidsperspektiven för bland andra Turkietstudien och 
medialiseringsstudien efterfrågades.   

 
10. Mötet avslutas 


