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§1 
Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet. 

§2 
Dagordningen godkändes. 

§3 
Protokollet från förra mötet godkändes. 

§4 
Information 
Anna Brandt, ambassadör med ansvar för arbetet med post 2015 agendan, informerade om 
arbetet med FN:s nya utvecklingsagenda och de nya utvecklingsmålen (Sustainable 
Development Goals) som beräknas beslutas år 2015. Informationen spände över såväl 
förhandlingsprocessen som de ambitioner som, för Sveriges del, ligger bakom processen 
samt vad som kan förväntas komma ut av förhandlingarna. 

§5 
Administartiva frågor 

a) Återrapportering 
Eva Lindström och Sonja Daltung har träffat Biståndsgruppen på UD och presenterat EBAs 
verksamhet och arbetsformer. Det fanns ett intresse från den politiska ledningen för de frågor 
EBA hittills redovisat att man tänker arbeta med. Under mötet uttryckte biståndsministern ett 
önskemål om att detta skall bli en återkommande typ av möte. 

Eva Lindström och Sonja Daltung har också presenterat verksamheten för den handläggare 
med ansvar för biståndsfrågor på Finansdepartementets budgetavdelning. 

Kansliet har gjort en studieresa till London. Besök hos ett flertalet myndigheter genomfördes. 
Tex. besöktes EBAs brittiska motsvarighet ICAI, biståndsmyndigheten DfID och Center for 
Global Development som bedriver evidensbaserad och högkvalitativ forskning. Även den 
brittiska ledande tankesmedjan ODI, Overseas Development Institute besöktes. 

Kansliet har gjort studiebesök på Tillväxtanalys. 



Kanslichefen redogjorde för samtal med UD om kommande års budgetprognos. UD har 
meddelat att EBA med all sannolikhet kommer få oförändrade anslag för år 2015. 
Expertgruppen diskuterade kort om det fanns skäl att omvärdera den nu valda 
arbetsmodellen. 

§6 
Projekt 

a) Projektförslag för beslut 

i) Rethinking civil society support: Sweden´s role 
Den här studien har diskuterats av expertgruppen vid ett tidigare möte och då handlade 
synpunkterna om vikten av att studiens avgränsning blir tydligare och innehållet mer 
fokuserat. Viss tveksamhet kvarstod då det gällde bredden i frågeställningarna. Vidare lyftes 
vikten av att studien innehåller en sammanställning av tidigare studier och tydliga 
policyrekommendationer.. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att låta genomföra studien under förutsättning att kansliet 
kan säkerställa att studien ska innehålla en bild av kunskapsläget på området och resultera i 
policyrekommendationer.  
Anna Nilsdotter utsågs till referensgruppsordförande. Referensgruppen bedömdes få en viktig 
roll i att se till att studien blir fokuserad. 

ii) From graduation to gradation: An index of countries´capacities for 
development finance   

Även den här studien har diskuterats tidigare och nu presenterade kansliet kompletterande 
information. Expertgruppens tidigare synpunkter berörde studiens Sverigekoppling och 
användbarhet och vid detta möte kvarstod  tveksamheten. Frågetecken restes också kring om 
EBA var rätt instans för att finansiera studien. 

Beslut: Expertgruppen beslöt att inte genomföra studien. 

iii) Learning Through Evaluations in International Development 
Ett nytt förslag till studie med Math Andrews som författare om lärande av utvärderingar 
diskuterades. Expertgruppen pekade på att det finns flera studier av hur utvärderingar 
används och att det var oklart vilket grundantagande studien bygger på: implementeringsfel, 
eller teori-fel?  

Beslut: Expertgruppen beslutade att låta genomföra studien under förutsättning att Sida 
accepterar att intervjuer görs samt att studien redogör för tidigare utvärderingar på området. 
Eva Lithman utsågs till referensgruppsordföranden och Maria Gustavsson ska tillfrågas om 
hon vill sitta i referensgruppen. 

iv) Development Finance – Where is it Heading? 
Studien är ett analytiskt tankepapper för att utveckla synen på vertikala fonder, och dess 
betydelse för biståndseffektivitet. Expertgruppen diskuterade den begreppsförvirring som 
råder vad gäller vertikala fonder, horisontella program samt multi-bi-bistånd och kontstaterade 
att det är en orsak till varför detta är ett intressant område att studera.  

Beslut: Expertgruppen beslutade att låta genomföra studien under förutsättning att författaren 
tydligt definierar centrala begrepp, beskriver dominerande tendenser i området, särskilt 
beskriver Sveriges roll och utifrån detta drar slutsatser som också behandlar vad Sverige bör 
göra. 
Kim Forss utsågs till referensgruppsordförande. 

b) Seminarier 

i) Swedish Development Aid – For the Poor?  
Kansliet redogjorde för planeringen av seminariet som ska hållas den 1 september och en 
diskussion om lämpliga föredragande följde. 

ii) Finding the effects of Swedish aid: How to do it?
Expertgruppen diskuterade seminariet som hölls den 16 maj. 

a) Projektförslag 

i) Projektlista över pågående arbete 
Kansliet informerade om förändrad dokumentation av pågående studier respektive 
projektidéer. Expertgruppen diskuterade kort om det bör göras en tydligare uppdelning av 
studier med policyinriktning respektive rena utvärderingar. Kansliet gav 



expertgruppsledamöterna i sommarläxa att fundera öve vissa projektförslag samt över 
tänkbara skribenter till EBA. 

b) Förstudier 
Kansliet avser att sammanställa två förstudier, dels en kartläggning av hur svenskt bistånd 
utvärderas (påbörjad) samt en kartläggning av demokratibistånd till tio länder  (ej påbörjad) 
och gav en kort lägesrapport om arbetet med dessa. 

§7  
Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

Mötet avslutades 
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