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Frånvarande: Torgny Holmgren, ledamot 
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1. Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Protokollet från förra mötet godkändes. 

4. Administrativa frågor 

a) Återrapportering 
EBA seminariet ”Swedish aid – for the poor?”, som genomfördes den 1 
september, analyserades. 

Kansliet informerade om de utåtriktade, uppsökande aktiviteter som bedrivits i 
syfte att träffa potentiella skribenter. Under försommaren deltog kanslianställda 
på Global Development Networks årskonferens i Ghana den 18-20 juni, samt vid 
Nordic Conference on Development Economics 2014, Helsingfors den 16-17 
juni. Kanslianställda har även besökt enheten för miljöekonomi vid Göteborgs 
universitet och en närstående resa till Bergen är inplanerad. Under ledning av 
ordförande Lars Heikensten och expertgruppsledamoten Jakob Svensson hölls 
ett rundabordssamtal vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms 
universitet den 3 september. En kort diskussion om inriktningen på den 
uppsökande verksamheten följde. 



Vice ordförande Eva Lindström har tillsammans med delar av kansliet tagit emot 
en delegation från den finska Utvecklingspolitiska kommissionen, som är ett 
rådgivande organ till den finska regeringen bestående av medlemmar av den 
finska riksdagen och företrädare för såväl den privata sektorn som det civila 
samhället. Kommissionens uppgift är att följa och utvärdera Finlands 
verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer och att 
utvärdera det finska utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet. 

Expertgruppens ordförande Lars Heikensten återrapporterade från sin närvaro i 
Almedalen. 

b)  Referensgruppens och referensgruppsordförandes roller.  
Erfarenheter som hittills gjorts i arbetet med referensgrupper diskuterades samt 
hur referensgruppsordförandes roll kan utvecklas för att ge bästa möjliga 
resultat. 

5.  Projekt  
a)  Information om studien  Sweden´s Development Assistance for Health-Policy  

Options to Support the Global  Health 2035 Goals  
Referensgruppsordförande Hans Rosling återgav hur arbetet med studien 
framskridit samt att studien är under slutbearbetning. 

b)  Projektförslag för beslut  
i) Aid Fragmentation, Coordination and Selectivity 

Området bedömdes intressant. Det påpekades dock att det redan 
existerar flertalet internationella studier och att det är viktigt att studien 
har ett tydligt fokus på policyrelevans och svenska förhållanden. 

Beslut: Det beslutades att låta genomföra studien under förutsättning 
att studien även inkluderar empiri i form av hur fragmenteringen har 
utvecklats över tid och i synnerhet hur det svenska biståndet förhåller 
sig i relation till andra givarländers. Beslutet att slutgiltigt godkänna 
projektförslaget delegerades till kanslichefen och ledamot Jakob 
Svensson. Den sist nämnde utsågs till referensgruppsordförande för 

det fall ett beslut tas om att genomföra studien. 

ii) Religion, Civil Society and Foreign Aid 

Studien bedömdes som potentiellt intressant, särskilt den första delen 
rörande bevekelsegrunder för frivilligorganisationer och 
givarregeringar. Länken till den andra delen rörande hur historisk 
mission påverkar dagens allokering av bistånd behöver tydliggöras om 
båda delarna ska ingå. Alternativt kan studien endast fokusera på den 
första delen. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att kansliet ska föra en dialog med 
författaren för att få denne att arbeta vidare på förslagets utformning 
utifrån de synpunkter som mötet diskuterat. 

iii) Fostering ”good praxis” in the mining sector in developing countries: 
Lessons and opportunities for Swedish aid 



Förslaget på studie har kommit in till kansliet som ett resultat av 
kansliets uppsökande verksamhet och det utskick som gjordes till 
universitet och högskolor i maj 2014. Förslaget knyter an till den 
svenska gruvstrategin och tidigare biståndsinsatser på området.  

Studien ansågs vara intressant i och med att gruvnäringen har en 
potentiellt stor betydelse i många utvecklingsländer samtidigt som det 
finns många utmaningar, även om bistånd till gruvsektorn berör en 

mycket liten del av den svenska biståndsbudgeten. Vidare är det en 
studie som är intressant utifrån att den behandlar en fråga som rör sig i 
gränslandet mellan tjänsteexport och exportfrämjande. Det 
konstaterades dock att förslaget var kortfattat beskrivet och att det 
behövs utvecklas vad beträffar frågeställningar. Det efterlystes också 
tydligare beskrivning av studiens huvudfokus och avgränsning samt 
ökad tydlighet vad gäller tentativa slutsatser. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att vice ordförande Eva Lindström och 
kansliet ska föra en dialog med skribenten med syfte att fokusera och 
ytterligare tydliggöra inriktningen på studien. Beslut kan därefter fattas 
per capsulam. Eva Lindström utsågs till referensgruppsordförande för 

det fall ett beslut fattas att genomföra studien. 

iv) Public and private partnership in development assistance 

Studien bedömdes beröra ett aktuellt område av stort politiskt intresse. 
Det noterades att studiens ambition är att göra en ordentlig 
portföljanalys och att den också har en utvärderande del. 

Beslut: Expertgruppen beslutade låta genomföra studien. 
Torgny Holmgren utsågs till referensgruppsordförande. 

v) What do we know and how should we evaluate the impact of climate 

interventions? 

Det noterades att författargruppen är internationellt framstående på 
området och ämnet bedömdes intressant för fattigdomsbekämpning. 
Diskussioner kring metod och kunskapsbas fördes. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att kansliet tillsammans med Kim 
Forss ska föra en dialog med författarna angående metod och ansats. 
Det beslutades att studien ska genomföras om dialogen ger önskat 
resultat och att Kim Forss i så fall utses till referensgruppsordförande. 

Det delegerades till kanslichefen att avgöra om förslaget behöver tas 
upp i expertgruppen igen. 

c)  Projektförslag  
i) Projektlista över pågående arbete 

Inriktningen på EBAs verksamhet hittills, förhållandet mellan analys och 
utvärdering och om EBA även borde genomföra utvärderingar i 
ansvarsutkrävande syfte diskuterades. 

ii) Uppföljning ”sommarläxa” 



De förslag som ingick i expertgruppens sommarläsning diskuterades för att ge kansliet ökad 
information och vägledning i det fortsatta arbetet med dessa projektidéer. Flera ledamöter 
efterfrågade en prioritering av studier med en tydlig utvärderande inriktning, t.ex. utvärdering 
av biståndet över tid till ett visst mottagarland eller utvärdering av styrningen mot eller 
effekterna av tematiska prioriteringar i biståndet. I sammanhanget efterfrågades också en 
sammanställning av pågående projekt som ger en överblick av inriktningen på portföljen av 
beslutade studier. 

6.  Övriga frågor  

Möjligheten att licensiera EBAs rapporter med cc-licens för att på så vis möjliggöra 
för användning av materialet vid universitetsutbildningar, kurser etc, diskuterades. 
Kansliet fick i uppgift att höra med Fritzes om de har synpunkter på vilken licens vi 
har på våra rapporter. 

Förbättringar och vidareutveckling av EBAs hemsida diskuterades kort. 

7. Mötet avslutades 
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