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1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades. Det bestämdes att punkt 7 tas direkt efter punkt 3.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från föregående möte
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
(Eva Lithman lämnar i 15 minuter)

4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Jan Pettersson och Eva Mineur har besökt utvärderingskonferensen UKES i London 
och deltog med en posterpresentation av rapporten 2017:06 ”Confronting the 
contradiction – an exploration into the dual purpose of accountability and learning in 
aid evaluation”.
Övriga kansliet deltog 10 maj i Policy Dialouge Day som är ett samarbete mellan 
Göteborgsinstitutionerna V-Dem, QoG (Quality of Government) och PGLD (Program 
on Governance and Local Development) samt UCDP (Uppsala Conflict Data 
Program).
Sedan aprilmötet har EBA anordnat två seminarier, ”Local Peacebuilding –
challenges and oppurtunities” (27/4) och ”Two sides of the same coin? Are learning 
and accountability compatible in aid evaluation?” (4/5) som båda hölls på 
Medelhavsmuséet. Värt att notera är att en av kommentatorerna, Norads 
utvärderingschef och tillika ordförande för EvalNet, under det senare seminariet var 
starkt kritisk till rapporten och ifrågasatte mer eller mindre explicit EBA:s 
kvalitetsgranskning (och verksamhetsform). En diskussion fördes kring generella 
förväntningar om EBA genomför regelrätta utvärderingar eller ej och kring vårt sätt 
att kommunicera om våra rapporter under deras författande och inför lansering för att 
sätta förväntnignar rätt. Det konstaterades samtidigt att det är bra och viktigt att EBA 
ger utrymme för en öppen och bred diskussion. Frågan lämnades utan vidare åtgärd. 



5. Information 
Lennart Peck, informerade om expertguppens nya ordförande och två nya 
ledamöter. Ordförande blir professor Helena Lindholm som för närvarande är 
prorektor på Göteborgs universitet och har forskat kring freds-konflikt och 
utvecklingsfrågor. Hon tillträder som ordförande för expertgruppen den 1 juni. 
Nya ledamöter blir professor Fredrik Uggla, statsvetare med erfarenhet från Sida i 
fält och utvärdering, samt Johan Schaar, tidigare biståndsråd i Jerusalem men lång 
erfarenhet ifrån humanitärt bistånd, sviktande stater och miljö/klimat. Han är f.n. 
ordförande i ALNAP.  
 
Kanslichefen informerade om att annonsen  om en tjänst som utredningssekreterare 
ligger ute och att sista ansökningsdatum är 22/5. Hittills har 38 ansökningar kommit 
in. 

6. Projekt 
a. Rapport för beslut  

b. Rapport för diskussion  

c. Projektförslag för beslut  

d. Projektförslag för diskussion 

Anbudsinbjudan om landutvärdering 
Vid förra expertgruppsmötet beslutades det att kansliet skulle arbeta fram 
ett förslag på en anbudsinbjudan om landutvärdering till detta möte. 
Det framarbetade förslaget diskuterades av expertgruppen som anser att 
det är bra med en relativt öppen inbjudan som lämnar frihet till 
anbudslämnarna. Dock bör EBA hitta former för att specificera vad de 
specifikt efterfrågar genom modellen för utvärdering och bedömning av 
inkomna förslag. Det bör också specificeras tydligare att studien ska vara 
policyrelevant för det svenska biståndet. 
Kansliet arbetar vidare på förslaget och expertgruppen tar beslut per 
capsulam.  
 
Diskussion om inriktning på studie om civilsamhället i biståndet 
Expertgruppen är eniga om att detta är ett viktigt område att studera. Det 
finns många potentiellt intressanta frågor att belysa, exempelvis 
civilsamhällets minskade utrymme, effektivitetsfrågan, hur svenska CSO:er 
och det svenska CSO-stödet har förändrats över tid samt vilka 
huvudfrågorna är och hur policyvalen ser ut för framtiden.  
Kansliet arbetar vidare i enlighet med expertgruppens kommentarer. 

e. Information om kommande seminarier  
Under nästkommande seminarium, ”Swedish Research Aid” (29/5), 
lanseras två rapporter: “2017:07 Research aid revisited – a historically 
grounded analysis of future prospects and policy options” och “2017:08 
Research capacity in the new global development agenda”. Seminariet 
kommer att hållas i Rosenbads konferenscenter, modererar gör Gabriella 
Ahlström. Det är även första gången som ett av våra seminarier 
livestreamas ut på YouTube. 
Ett DDB-seminarium på SRHR-tema planeras till den 14 juni. Julia Schalk 
kommer att moderera.  

f. Information om pågående projekt  



7. Diskussion: Vad menar EBA när EBA utvärderar? Vad gör EBA när EBA inte 
utvärderar?  
En diskussion fördes utifrån vad EBA bör göra för studier och hur begreppet 
utvärdering kan definieras. De flesta av EBAs studier kan sägas ha utvärderande 
drag, men bör EBA göra fler eller färre utvärderingar, analyser, synteser?  

8. Mötet avslutas 
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