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Expertgruppens möte 

Onsdagen 15 maj kl.12.00-15.00 

Karlavägen 100A, plan 8 

Sammanträdesrum Kadetten 

Närvaro: 

Helena Lindholm, ordförande (tom p. 6b) 

Johan Schaar, vice ordförande  

Janet Vähämäki, ledamot  

Sara Johansson de Silva, ledamot  

Magnus Lindell, ledamot  

Kim Forss, ledamot  

Eva Lithman, ledamot  

Torgny Holmgren, ledamot (from p. 5) 

Fredrik Uggla, ledamot (from p.5b) 

Julia Schalk, ledamot 

Vera Mörner, EBA:s kontaktperson UD IU  

Jan Pettersson, kanslichef  

Eva Mineur, utredningssekreterare (from p.5b) 

Markus Burman, utredningssekreterare  

Mats Hårsmar, utredningssekreterare  

Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare  

Lisa Hjelm, utredningssekreterare  

Nina Solomin, kommunikationsansvarig (from p. 6b) 

Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare  

Hanna Renkel, praktikant  

1. Öppnande av mötet  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Administrativa frågor 

a. Styrelseportal TeamEngine 

Anna informerade om att kansliet tittat på flera alternativ till styrelseportal och 

landat i att TeamEngine och AdminControl är de två leverantörer som har den 



säkerhet och de funktioner som expertgruppen är i behov av. I en jämförelse har 

AdminControl framstått som bättre, men prismässigt för dyr. AdminControl har 

dock återkommit med ett mycket konkurrenskraftigt rabatterat pris (tills vidare) 

vilket gör att kansliet föreslår denna leverantör. 

 

Beslut: Expertgruppen väljer att sluta avtal med AdminControl. 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet  

Jan informerade om tre per capsulam-beslut som tagits sedan förra 

mötet. Den 22/4 beslutades att som referensgruppsordföranden utse 

Sara Johansson de Silva för sextortion-studien, Torgny Holmgren för 

Blended finance-studien och Kim Forss för Etiopienstudien. 

b. Övrigt 

Bosnien-seminarium 26/4  

Kim Forss informerade om Bosnienseminariet ‘Swedish Aid to Bosnia 

and Herzegovina – the Case of Inclusive Economic Development’ den 

26/4 på Medelhavsmuseet. Kim modererade seminariet. Sara 

Johansson de Silva deltog i paneldiskussionen. Seminariet var väl 

genomfört, men diskussionen hade gärna kunnat fortsätta då det finns 

mycket i rapporten att ta vidare. Det stora positiva gensvaret för en 

landstudie med ett längre tidsperspektiv noterades. 

 

Jan informerade om att Elin Bjarnegård presenterat 

jämställdhetsrapporten för Sidas styrelse den 3/5.  

 

Jan och Helena rapporterade om presentationer av Biståndsanalys vid 

ett flertal tillfällen, bland annat för UD (två tillfällen 24/4), Riksrevisionen 

(26/4) samt Sidas ledningsgrupp (29/4).  

 

Information gavs från deltagande/bevakning av  

- FuF-seminarium (6/5) med bl.a statssekreteraren för 

utvecklingssamarbetet (Jan) 

- UD/Sidas Multi-Hum-dagar 9-10/5 (Mats) 

- DEval/Campbell Collaboration om syntesutvärderingar 9-10/5 (Lisa 

deltog, Jan informerade) 

- UKES 15-16/5 (Lisa och Markus deltar, bl.a. på postersession om GIE-

utvärderingen av decentraliseringsprogrammet i Kambodja, Jan 

informerade) 

- att Statskontoret presenterar sin rapport om varaktiga kommittéer den 

22/5 (Jan) 

Jan informerade om kansliet planeringsdag den 7/5. 



Anna informerade om EBAs nyhetsbrev som skickades ut den 14 maj 

och bland annat innehöll info om Biståndsanalys, EBAs kommande 

seminarier, EBAs korta sammanfattningar av rapporterna, om podden 

och EBAs nya ledamöter m.m. 

Fredrik Uggla informerade om att han kommer att avsluta sitt uppdrag 

som ledamot i expertgruppen i sommar, då han fått nytt jobb som 

biståndsråd i La Paz. 

6. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. Kambodja landutvärdering  

Medskicken från tidigare möte har tagits omhand av rapportförfattarna, dock 

är rapporten fortfarande relativt lång. Expertgruppen anser dock att 

rapporten är välstrukturerad och att det är lätt att följa slutsatserna. 

Sammanfattningen är dessutom klar och tydlig. 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering. 

ii. CPAN  

Julia redogjorde för rapporten som tittar på civilsamhällesorganisationers roll 

i antidiskrimineringsfrågor. Arbetet med studien har dragit ut på tiden då det 

bl.a. varit svårare att hitta litteratur än vad man först trott.  

 

Expertgruppen menar att en viktig slutsats i sig är att det inte finns många 

större studier/utvärderingar/uppföljningar av frågan, och vissa områden 

saknar nästan helt och hållet utvärderingar (exempelvis mental hälsa). 

Expertgruppen vill att det för tydlighets skull tydligt skrivs ut att studien är en 

rapid review, och hur den skiljer sig från en systematic review (som på grund 

av begränsning av underliggande litteratur inte kan genomföras).   

Beslut: Rapporten godkänns för publicering, med medskicket om att 

metoden (rapid review) bör förklaras tydligare. 

iii. Promundo  

Eva M redogjorde för studien som belyser normer kring genus och 

maskulinitetsfrågor kopplat till sociala trygghetssystem. Studien har ingen 

direkt koppling till svenska biståndsinsatser varför EBA tagit in ett separat 

underlag som fokuserar på frågorna ur ett svenskt perspektiv, att ev. 

användas i samband med lansering av rapporten. 



Expertgruppen anser att det är en spännande och bra rapport, men har 

några mindre önskemål, bl.a. om tydliggöranden i diskussionen om effekter 

av kontantstöd. 

 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering, med några medskick om 

tydliggöranden innan publikation.  

b. Projektförslag för beslut 

i. Måluppfyllelse 

Förslag om en kansliförfattad studie om måluppfyllelse i Sidas utvärderingar. 

Expertgruppen anser att det är ett bra förslag. 

 

Beslut: Förslaget godkänns och tas vidare. Kansliet skribenter bör anges 

som författare till rapporten. 

ii. En studie om samband mellan demokratibistånd och utfallsdata  

Mats redogjorde för förslaget om samband mellan demokratibistånd och 

olika mått på demokratisk utveckling. 

 

Expertgruppen anser att frågan i sig är av intresse, men att storleken på 

studien motiverar en upphandling i konkurrens. 

 

Beslut: Förslaget tas inte vidare. Frågan tas vidare genom öppen utlysning. 

iii. SRHR i World Value Survey 

Eva informerade om förslaget om en SRHR-modul i World Value Survey. 

 

Expertgruppen anser att det är ett prioriterat ämnesområde och ett 

spännande förslag med möjlighet att koppla an till biståndet, samtidigt som 

WVS är en välkänd aktör. Studien bör göras på tre länder.  

 

Beslut: Förslaget godkändes och tas vidare. 

c. Projektförslag för diskussion 

i. Jämställdhet och klimat 

Kansliet presenterade en idéskiss på området klimat och jämställdhet.  

Expertgruppen anser att resultaten från den stora klimatutvärderingen bör 

avvaktas innan frågan tas vidare.  



Beslut: Klimatutvärderingen inväntas innan denna idé utvecklas vidare. 

d. Information om kommande seminarier 

Den 24/5 kl. 8.30 hålls seminariet ’Skandaler, opinion och anseende: 

Medialiseringen av biståndet’ i Garnisonens konferenscenter. SVT Forum 

sänder seminariet.  

 

Den 28/5 hålls DDB-seminariet ’Grön styrning – hur går vi från ord till 

handling?’ på Postmuseet kl.13.00. 

 

Internt UD-Sida-EBA-seminarium om effektivitet den 11/6, eftermiddag i 

Sidas Hörsal. Inbjudan kommer. 

 

Fit for fragility-studien presenteras vid ett seminarium den 13/6 kl. 14.00 på 

Medelhavsmuseet. En intern sittning med Sida kommer att hållas på 

morgonen samma dag, innan lansering. Rapporten planeras även 

presenteras vid flera senare tillfällen, bland annat i CSO-controllernätverket 

senare i höst. 

 

Kambodjastudierna kommer att lanseras vid ett gemensamt seminarium på 

Medelhavsmuseet den 18/6 kl.14.00, in anslutning till Sidas strategiarbete. 

e. Pågående projekt, information/beslut 

i. Pågående projekt 

Information om pausad studie, ’Teoribaserad effektutvärdering’. Återupptas 

ev. under hösten. 

7. Presentation av praktikantutvärdering – omvärldsbevakning  

Hanna Renkel, EBA:s vårpraktikant, presenterade sin studie om hur EBA:s 

målgrupper (Sida, UD, UM) omvärldsbevakar samt hur EBA kan anpassa sin 

kunskapsspridning utifrån det. Totalt har 15 intervjuer genomförts där det b.la. 

framkommit att många uppskattar att få riktad information via mailutskick och 

sociala medier, även seminarier är uppskattade när tid finns. Överlag känner de 

flesta till EBA, men inställningen till EBAs verksamhet varierar mellan 

respondenterna. Hanna mailar ut slutversionen till expertgruppen.  

8. Fastställande av tematiska prioriteringar 2019-2020 

Kort information gavs om fastställandet av expertgruppens tematiska 

prioriteringar 2019-2020. Där tre områden fastslogs som särskilt prioriterade:  

1. Bistånd i utmanande miljöer  

2. SRHR och hälsa  



3. Fokus på demokrati  

 

Arbete med dessa tre områden sker i utskottsliknande form. Expertgruppens 

ledamöter anmäler sig till de områden de vill arbeta med. 

Kansliet har utöver dessa tre områden tolv ytterligare bevakningsområden:  

- Effektivitetsfrågor och utvecklingsfinansiering 

- Utbildning (lägre-högre-forsk)/kapacitetsutveckling 

- Styrning, aktörer och system 

- Produktiv sysselsättning 

- Jämställdhet 

- Jordbruk 

- Multilateralt 

- Civilsamhället 

- Fattigdom  

- Klimat  

- Infrastruktur och urbanisering  

- Bortom biståndet – framtid 

9. Övriga frågor 

Julia informerade som ett tillägg till p. 6biii att en utav författarna från KI kommer 

att arbeta 20% på RFSU – dock som en del i sin forskning och därmed bedöms 

det inte finnas något beroendeförhållande/jävssituation.  

 

Jan bekräftar via mail om höstens internat hålls lunch-lunch, tis-ons den 22-23 

oktober. (Not: Ja, i Stockholmsområdet.) 

10. Mötet avslutas 
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