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Expertgruppen 
för Biståndsanalys 

UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 18 april  kl.10.00-15.00 

Karlavägen 102, plan 7 

Sammanträdesrum Amiralen 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Gun-Britt Andersson, vice ordförande 
Lennart Peck, expert UD 
Torgny Holmgren, ledamot 
Johan Schaar, ledamot 
Eva Lithman, ledamot  
Arne Bigsten, ledamot 
Julia Schalk, ledamot 
Camilla Goldbeck Löwe, ledamot 
Jan Pettersson, kanslichef 
Eva Mineur, utredingssekreterare 
Per Trulsson, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 
Iris Luthman, bitr. utredningssekreterare 
Sara Kjellström, praktikant 

Frånvarande: 
Kim Forss, ledamot 
Fredrik Uggla, ledamot  
Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 

1. Öppnande av mötet 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 
Protokollet godkändes med några mindre justeringar. 

4. Administrativa frågor 

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

Helena informerade om att Göran Hydéns förslag har ändrat upplägg i 
enlighet med tidigare medskick och därmed tas vidare.  
 

b. EBA:s verksamhet hittills i ett kondensat  
Jan presenterade dokumentet ”kort sammanfattning av EBA:s rapporter 
hittills”. Dokumentet sammanfattar hur initieringen av studier sett ut, 
studiernas inriktning och typ av studier som gjorts samt vilka målgrupper 
och vilken tidsåtgång och kostnad studierna haft.  
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c. Helena, Jan och Lennart informerade ifrån mötet med statssekreteraren 
den 13 april då EBA överlämnade Biståndsanalys 2018.  

Jan informerade om ett samtal om biståndseffektivitet och presentation av 
Biståndsanalys för Sidas styrelse den 16 april. Den 26 april sker 
presentation av Biståndsanalys för Utrikesutskottet.samt för Sidas 
ledningsgrupp den 8 maj. 

Kansliet har haft brown-bag-lunch med Camilla Goldbeck Löwe samt en 
annan brown-bag-lunch hos UD om EU-biståndet. En kommande brown-
bag-lunch med Anna Tibaijuka (bl.a. tidigare chef för UN-Habitat och 
bostads- och planminister i Tanzania) är planerad. 

6. Projekt 
a. Rapport för beslut  

b. Rapport för diskussion  

c. Projektförslag för beslut 
i. Gemensamt förslag från Data Act Lab och AidData 

EBA har fått in ett förslag från Data Act Lab och AidData i samarbete 
om en studie som syftar till att fylla den kunskapslucka som finns om 
relationen på landnivå mellan biståndets allokering och SDG-målen 
samt i förlängningen, hur den relationen speglar nationella 
regeringars prioriteringar inom området. En pilotstudie på det 
svenska biståndet till Colombia över tid var föremål för studien.  
Expertgruppen ställde sig tveksamma till förstaget, främst till om EBA 
ska bidra till metodutveckling av det slag studien innebär. 
 
Beslut: Expertgruppen tackade nej till förslaget 

d. Projektförslag för diskussion 

Information om kommande seminarier  
i. Expertforum 

En diskussion fördes om förslaget på ett kommande seminarium under 
arbetsnamnet ”Expertforum”. Expertgruppen bad kansliet arbeta vidare på 
konceptet med föreslaget upplägg med tematisk inriktning enligt beslut 
under p. 9. Mötet bör läggas hösten 2018, förslagsvis i september. Det 
poängterades att en ”save-the-date” behöver skickas ut till berörda så snart 
det är möjligt. 
 
Kommande seminarier under våren är Swedfund 8-9 maj, Hum-Dev prel. 
22/5, underlagsrapporter om Rättsstatens principer 23/4, Skatteområdet 
27/4 samt Budgetstöd 4/6. Ett DDB seminarium på tema SRHR kommer att 
anordnas i början av juni. 

e. Information om pågående projekt 

Expertgruppen infomrerades att rapport 2018:02, ”Building bridges…” 
sedan den 12/4 ligger på hemsidan för nedladdning. 

Beslut: Expertgruppen utser Torgny Holmgren till referensgruppsordförande 
för studien ”Evidence Summaries in Support of SDG 14…” samt Helena 
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Lindholm till referensgruppsordförande för studien ”Aid, Development and 
Migration”.  

7. Reformering av FN:s utvecklingssystem, presentation av Harriet Pedersen, FN-
gruppen på UD 

Harriet Pedersen, UD:s FN-enhet, gav en presentation om det pågående arbetet 
med reformeringen av FN:s utvecklinggsystem.  

8. Diskussion: Jävsförhållanden och principer om oberoende vid upphandling 

En diskussion om behovet av att ta fram en jävspolicy för expertgruppen 
fördes. Det beslutades att arbetet ska påbörjas på kansliet som sedan 
kontaktar ledamöterna i expertgruppen vid behov och återkommer med ett 
förslag på utkast.  

9. Diskussion: Tematisk inriktning och specifika studier kommande år.  

En rad inspel på förslag om kommande tematiska inriktningar gjordes av 
expertgruppen. Dock betonades vikten av att ha en röd tråd genom tematiken 
samt att en tematik också har ett kommunikationssyfte. Kansliet uppmanades 
syntetisera det som framkom i samtalet i ett nytt underlag, innehållande 
omkring fyra tematiska områden, till nästkommande möte. Slutligen landade 
diskussionen i att de två sista tematiska områdena som listas i 
Biståndsanalys 2018 ska ligga till grund för det Expertforum som planeras till 
hösten. 
 

10. Övriga frågor 

Johan Schaar informerade om ett pågående projekt där Annika Rabo följer upp 
Sveriges tidigare forskningssamarbete med Tunisien. Detta kan vara av intresse för 
EBA när det slutligen ska presenteras.  

11. Mötet avslutas 
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