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Närvarande: 
Johan Schaar, vice ordförande (ordförande vid mötet) 
Julia Schalk, ledamot 
Torgny Holmgren, ledamot 
Sara Johansson de Silva, ledamot 
Janet Vähämäki, ledamot 
Magnus Lindell, ledamot 
Kim Forss, ledamot 
Fredrik Uggla, närvarande via telefon p.7ai-7ei 
Lennart Peck, expert UD 
Jan Pettersson, kanslichef 
Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Nina Solomin, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 
Hanna Renkel, praktikant 

Frånvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Eva Lithman, ledamot 
Iris Luthman, utredningssekreterare 

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från föregående möte
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Administrativa frågor

Starttiden för sammanträdet den 15/5 flyttas till kl.12.00.

Kanslichefen meddelade att kansliet har flyttat från plan 7 till plan 9 i Garnisonen.

Lisa Hjelm har rekryteras som utredningssekreterare till kansliet och börjar sin tjänst
den 25 mars.

Kanslichefen informerade om att Lena Johansson de Chateau, arbetar 90% istället
för heltid från och med den 1 mars.
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Lennart Peck medddelade att han ska gå från IU- till FN-enheten på UD och därmed 
inte kommer fortsätta i rollen som expert från UD hos EBA. Det är ännu inte klart 
vem som kommer att bli ersättare.  
 
Lennart informerade om att det pågår ett arbete med att förlänga ledamöternas 
förordnanden. 

 
5. Information 

 
Aktivitetsplaneringen har skickats ut för kännedom. Inga kommentarer gavs på 
dokumentet.  
 
Julia Schalk redogjorde för det senaste EBA-seminariet ”Jämställdhetsperspektivet i 
svenskt bistånd” den 7/3 där rapporten ” Putting Priority into Practice: Sida’s 
Implementation of its Plan for Gender Integration” presenterades. Det var ett stort 
intresse för seminariet med ca 200 anmälda. Cecilia Scharp redogjorde för Sidas 
perspektiv på frågan. Annika Olsson från Jämställdhetsmyndigheten och Eva 
Wittbom, SU, medverkade i panelen. En EBA-podd med Julia Schalk, Anne Scheffer 
Leander, ICDL, och Elin Bjarnegård, rapportförfattare, har spelats in på samma 
ämne.  
 

Statskontoret gör en översyn av villkor för och utmaningar för varaktiga kommittéer.  

I samband med det har Statskontoret intervjuat kanslicheferna för EBA och ESO vid 

ett möte den 5/3, b.la. diskuterades arbetsmiljöfrågor.  

 

Svenska kyrkans internationella avdelning höll den 12/2 i en lärandedag, där EBA 

inledde med en presentation av EBA och tankar om behovet av såväl strategisk 

utvärdering i EBA:s regi som Svenska kyrkans egna utvärderingar.  

 

Johan Schaar informerade om seminariet ”The State of the Underfunded 

Humanitarian System” den 7/2. Bra seminarium där två rapporter presenterades; 

ALNAP:s ”State of the Humanitarian System Report” och EBA-rapporten 

”Underfunded appeals: understanding the consequences, improving the system”. 

Stort intresse och bra uppslutning efter seminariet då b.la. Sophia Swithern, 

rapportförfattare, intervjuades i Omvärlden. En process om hur rapporten kan tas 

vidare efter lansering är igångsatt med hjälp av referensgruppen.  

  

Nina Solomin informerade om kommande EBA-poddar, som b.la. kommer att handla 

om FN-appellerna, ett forskningsprojekt om svensk biståndshistoria samt om 

demokratibistånd.  

 

Markus Burman informerade om sitt deltagande i referensgruppen för mid-term 

utvärderingen av EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet.  

 

Eva Mineur informerade om EBAs rundsbordssamtal om krympande utrymme 5/3 

där Turkietrapporten presenterades för inbjudna civilsamhällesorganisationer, med 

efterföljande workshop och diskussion om shrinking space kontexter. 

 

6. Biståndsanalys  
 
Nina informerade om processen med Biståndsanalys och bad ledamöterna att skicka 
in eventuella synpunkter senast den 14/3. 
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7. Projekt 
a. Rapport för beslut  

 
i. Kambodja landutvärdering  
Landutvärderingen av Kambodja är ett resultat av upphandling (EBA 
Anbudsinbjudan: Utvärdering av bistånd till ett land, 2017-05-15). Överlag 
anser expertgruppen att rapporten är intressant, fallstudierna är väl valda 
och rapporten innehåller en del spännande slutsatser. Den spänner över ett 
långt tidsperspektiv och har en stor beskrivande bakgrundsdel.  
 
Expertgruppen anser att rapporten behöver kortas, detta gäller även 
sammanfattningen. Vidare efterfrågas en striktare definition av det 
huvudsakliga bedömningskriteriet, och en tydligare koppling mellan vissa 
slutsatser och analysdelen. Författarnas roll i genomförande av bistånd till 
Kambodja under den utvärderade perioden behöver beskrivas för ökad 
transparens.  
 
Beslut: Synpunkterna från expertgruppen återförs till författarna. Rapporten 
tas sedan upp på nytt för beslut vid kommande expertgruppssammanträde.  
 
ii. Fit for fragility  
Expertgruppen anser att rapporten är intressant och berör ett viktigt tema. 
Några mindre ändringar efterfrågades. Dessa bedöms kunna hanteras 
mellan referensgruppsordförande, utredningssekreterare och författare inför 
slutredigeringen. 
 
Beslut: Godkänd med vissa medskick för författarna att åtgärda innan 
slutredigering. 

 
b. Projektförslag för beslut  

 
i. Landutvärdering Etiopien (utlysning)  

En utlysningstext för landutvärdering av Etiopien har tagits fram av 
kansliet. Expertgruppen anser att utvärderingen bland annat 
behöver kopplas tydligare till strategiarbetet och breddas avseende 
sektorfokus. En diskussion fördes också om möjligheten att dela upp 
studien i flera delstudier med olika författare.  
 
Beslut: Kansliet reviderar utlysningen efter expertgruppens 
synpunkter och återkommer med ett uppdaterat förslag för beslut, 
eventuellt per capsulum.  
 

c. Projektförslag för diskussion 
 

i. Blended finance 
Kansliet har i samarbete med  ODI tagit fram en idéskiss på ett 
projektförslag om  om blended finance inom biståndet. 
Expertgruppen anser att ämnet är intressant och relevant, samt att 
det bidrar med ett mer framåtblickande perspektiv.  
 
Beslut: Kansliet fortsätter dialogen med förslagsställaren och 
återkommer med projektförslag för beslut.  

 
ii. Demokratibistånd  

Kansliet arbetar med olika möjliga projektförslag om 
demokratibistånd. Expertgruppen anser att kansliet bör gå vidare i 
arbetet med att undersöka potentiellt intressanta frågeställningar. 
Beslut: Kansliet återkommer med projektförslag för beslut.  
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d. Information om kommande seminarier 
 
Lena Johansson de Chateau återkommer med info om planeringen av 
seminarium för landutvärderingen av Kambodja, efter att beslut om rapport 
tagits. 
 
Markus Burman informerade om planeringen kring lanseringen av 
Bosnienstudien.  
 

e. Pågående projekt, information/beslut 
i. Pågående projekt 
 

Beslut: Magnus Lindell utses till referensgruppsordförande för 
studien om sak/förvaltningsanslag (ist.f. Johan Schaar). 
 

8. Diskussion om principer för ersättning till EBA:s författare. 
 
Denna punkt skjuts upp till nästa möte den 10/4. 
 

9. Övriga frågor 
 

10. Mötet avslutas 

 
 


