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Protokoll 

2018-10-10 

Expertgruppen 
för Biståndsanalys 

UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 10 oktoberr  kl.14.00-16.30 

Karlavägen 102, plan 7 

Sammanträdesrum Amiralen 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Gun-Britt Andersson, vice ordförande 
Eva Lithman, ledamot 
Johan Schaar, ledamot 
Fredrik Uggla, ledamot 
Kim Forss, ledamot 
Arne Bigsten, ledamot 
Camilla Goldbeck-Löwe, ledamot 
Julia Schalk, ledamot lämnade mötet under punkt 6cii 
Lennart Peck, expert UD 
Jan Pettersson, kanslichef 
Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Nina Solomin, kommunikationsansvarig 
Lena Johansson de Chateau,  utredningssekreterare 
Markus Burman,  utredningssekreterare 
Iris Luthamn, bitr.  utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr.  utredningssekreterare 
Yann Irigoyen, praktikant 
Clara Melander, praktikant UD 
Torgny Holmgren, ledamot 

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga läggs under punkt 9.

3. Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna

4. Administrativa frågor

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

Sedan förra avtalet har beslut fattats per capsulam om att förlänga avtalet

för studien om biståndet till Turkiet, för viss redigering och för att omfatta

perioden för lansering (seminariet under MR-dagarna).

b. Planerad verksamhet 2018-2019

Uppdaterad verksamhetsplanering delades.

c. Övrigt

Jan informerade om Stockholm Evaluation Week (SEW), som EBA



Protokoll

anordnade tillsammans med Sida. En första bedömning är att veckan var 

lyckad och bör hållas även nästa år. 

 

Helena rapporterade från EBA-seminariet ”Svenskt bistånd i krympande 

demokratiska utrymmen” som också ionledde SEW. Seminariet innehöll 

bl.a. en förpresentation av huvudresultaten i studien om det svenska 

biståndet till Turkiet. Ett völbesökt seminarium med positiv återkoppling från 

deltagare. 

 

Jan och Mats deltog på UNU-WIDER:s konferens i Helsingfors 13-15/9. 

 

Jan informerade från kansliets planeringsdag den 2/10 som bestod av 

arbete med utkast till åtgärdsplan med anledning av Statskontorets översyn, 

kommunikationsstrategi, tematisk inriktning för Biståndsanalys samt 

planering av verksamheten den kommande 12-månadersperioden. Detta 

arbete utgör underlag för EBA:s internat den 23-24/10. 

 

Planeringsdagen var förlagd till Thessaloniki där hela kansliet deltog på 

European Evaluation Societys konferens den 3-5/10. En preliminär slutsats 

är att konferensen är så pass stor och givande att kansliet även nästa 

konferens bör ha ett brett deltagande. 

6. Projekt 
a. Rapport för beslut  

i. Följeutvärdering av Sidas implementering av sin plan för 
jämställdhetsintegrering  

Fredrik Uggla, en av författarna till rapporten, lämnade rummet 
under denna punkt. 
 
Markus, ansvarig utredningssekreterare för studien, informerade om 
denna följeutvärdering som bl.a. innehållit två delrapporter 
(publicerade som underlagsrapporter).  
 
Expertgruppen ansåg att rapporten är gedigen, policyrelevant, har 
bra sturktur och trovärdiga slutsatser. Rapporten framstår också 
som användbar för arbete med integering av andra horisontella 
perspektiv. Rapporten behöver ser över språkligt.  
 
Beslut: Rapporten godkänns för publicering efter språkgranskning. 

ii. Who Makes the Decisions on Swedish Foreign Aid?  

Rapporten är en översättning och bitvis uppdatering av 
kanslirapporten “Vem beslutar om svenska biståndsmedel”.
 
Beslut: Rapporten godkändes för publicering 

b. Rapport för diskussion  

c. Projektförslag för beslut 
i. Trust and Trust Based Management in Aid  

Förslaget har omarbetats efter synpunkter och kommentarer från 
septembersammanträdet.  
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Expertgruppen ansåg att förslaget är relevant i förhållande till EBA:s 
uppdrag och priorteringar, samt håller god kvalitet. Expertgruppen 
efterfrågar dock ett större fokus på empiri, mindre på teori och 
litteraturöversikt. Författarna får avgöra om detta ryms inom budget. 
 
Beslut: EBA godkände förslaget givet oförändrad budget med 
medskick att expertgruppen önskar ökad tonvikt på empiri. 
Uppdrogs åt Lena att återföra expertgruppens synpunkter till 
sökande.  

ii. Sectoral Aid Dispersion 
Rapportförfattaren till EBA:s studie om landfokuseringen har 
återkommit med ett förslag om att mäta/kartlägga spridning på 
bistånd på sektornivå, något som inte gjorts tidigare. Problematiken 
är aktuell, inte minst med tanke på att SDG:erna kräver samordning.  
Expertgruppen var tveksamma till förslaget då de inte ansåg 
förslaget vara tillräckligt policyrelevant.  
 
Beslut: Expertgruppen tackar nej till förslaget 

d. Projektförslag för diskussion 

e. Information om kommande seminarier  

Budgetstödsseminarium den 15/10 på Medelhavsmuséet. Inbjudna är bland
andra två riksdagsledamöter från Centerpartiet och Socialdemokraterna.  
 
Rapporten om det svenska biståndet till Turkiet kommer att presenteras av 
författarna under ett miniseminarium på MR-dagarna den 16/11. 
  
Lanseringen av EBA:s ägarskapsstudie sker den 18/12 på 
Medelhavsmuséet. 

f. Information om pågående projekt 

Diskussion om den slutredigerade versionen av studien om biståndet till 
Turkiet bör beslutas per capsulam. Expertgruppen beslöt överlåta den 
bedömningen till referensgruppsordföranden. 

Den samnordiska utvärderingen av NDF. Förslag till tilldelningsbeslut per 
capsulum kommer att sändas ut i slutet av nästa vecka. 

7. Höstrapport 

Expertgruppen beslöt överlämna EBA:s årliga höstrapport till UD till handlingarna i 
enlighet med utkastet. 

8. Biståndsanalys 

Jan informerade kort om det kommande arbetet med Biståndsanalys 2019. 
Diskussion om arbetsprocess och tematik förs under internatet 23-24/10. 

9. Övriga frågor 
Ersättningsnivåer för EBA:s studier togs upp. Hur betydande är skillnaderna mellan 
studier? Är de motiverade? Expertgruppen beslöt återkomma till frågan framöver, 
men sammanställd statistik från kansliet. 

10. Mötet avslutas 
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