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Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 19 juni kl.14.00-16.30 

Karlavägen 100A, plan 9 

Sammanträdesrum Generalen 

Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande  

Sara Johansson de Silva, ledamot  

Magnus Lindell, ledamot  

Kim Forss, ledamot  

Eva Lithman, ledamot  

Torgny Holmgren, ledamot 

Fredrik Uggla, ledamot (from p.8) 

Julia Schalk, ledamot (from p. 5) 

Vera Mörner, EBA:s kontaktperson UD IU  

Anders Trojenborg, UD 

Jan Pettersson, kanslichef  

Eva Mineur, utredningssekreterare (from p.5b) 

Markus Burman, utredningssekreterare  

Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare  

Lisa Hjelm, utredningssekreterare  

Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare  

Frånvarande:

Janet Vähämäki, ledamot 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Nina Solomin, utredningssekreterare 

1. Öppnande av mötet 

Anders Trojenborg (ny expert från) UD-IU hälsades välkommen. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från föregående möte 190515 lades till handlingarna. 



4. Administrativa frågor 

a. En representant från AdminControl besökte mötet och gav en presentation av 

den styrelseportal som expertgruppen börjat använda. 

 

b. Uppföljning åtgärdsplan  

Arbetet enligt åtgärdsplanen (efter Statskontorets översyn) föredrogs. 

Jan informerade om de nya ersättningsprinciperna som börjar gälla för 

ledamöterna från nästa möte (september). 

c. Övrigt 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet  

Information om att Julia Schalk utsetts till referensgruppsordförande för 

SRHR i WVS samt Jan Pettersson för rapporten om måluppfyllelse. 

b. Återrapportering 

Jan Pettersson återrapporterade från Medialiseringsseminariet den 24/5. 

Seminariet innehöll en bra diskussion med rapporten ’Skandaler, opinioner 

och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle’ som grund, där bland 

andra Gun-Britt Andersson, Hanne Kjöller, Lars Truedsson och David Wiking 

deltog.  

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

handling?’ på Postmuseet, där tre nyligen disputerade forskare presenterade 

sina avhandlingar. Maria Berlekom från Sida deltog som kommentator. 

Modererade gjorde Janet Vähämäki. 

EBA deltog den 11/6 på ett internt seminarium (med UD och Sida) om 

effektivitetsfrågor i biståndet.  

Den 13/6 hölls seminariet ‘Risk management in development cooperation – 

the challenge to simultaneously act responsibly and responsively!’ på 

Medelhavsmuseet. Seminariet drog en stor publik och i panelen deltog bland 

andra Hans Magnusson, Kajsa Johansson och Magnus Lindell. Modererade 

gjorde Johan Schaar. 

Den 18/6 lanserades två rapporter om Kambodja på seminariet ’Tjugo år av 

bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?’ på Medelhavsmuseet. I panelen 

deltog bland andra Göran Holmqvist Sida, Mikael Baaz Göteborgs 

universitet och Martin Gemzell Civil Rights Defenders. Samma dag hölls ett 

aktörsmöte där EBA presenterade båda rapporterna. En artikel på DN:s 

vetenskapssida publicerades även som handlade om en av rapporterna. 



Jan rapporterade kort från övriga aktiviteter sedan senaste mötet (b.la. 

Policy Dialogue Day, UKES, och presentationer av Biståndsanalys). 

c. Övrigt 

EBA kommer att närvara i Almedalen. Bland annat kommer Nina med Jan 

som bisittare att göra en podd med kortintervjuer med de politiska partiernas 

biståndspolitiska talespersoner. Helena kommer att delta på ett 

migrationsseminarium. Jan kommer att delta som kommentator för Lennart 

Wohlgemuth och Bertil Odéns nya bok.  

 

Den 27-28/6 deltar EBA på Nordev i Köpenhamn. 

6. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. SDG 14, Life below water  

Torgny Holmgren, referensgruppsordförande, föredrog studien för 

expertgruppen. Rapporten innehåller intressanta slutsatser. Vid ett 

seminarium kan även andra politikområden (effekter för området av insatser 

med ett bredare syfte) eller andra aktörer (EU:s fiskeripolitik) tas med för att 

få en helhetsbild av frågan. Expertgruppen anser att rapporten är värdefull 

men att en kontextbeskrivning för just fiskeribiståndet saknas och bör 

adderas. 

 

Beslut: Rapporten tas vidare för publicering, synpunkterna tas vidare till 

författarna. 

b. Projektförslag för beslut 

i. Utlysning av kvantitativ demokratistudie 

Lisa Hjelm redogjorde för förslaget om utlysning av en kvantitativ 

demokratistudie. Syftet är att systematiskt utvärdera effekterna av 

svenskt och internationellt demokratibistånd. Förslaget är utarbetat av 

kansliet med stöd från Fredrik Uggla i expertgruppen. Tanken är att titta 

närmare på vilka effekter som uppnås inom demokratiområdet och vilka 

insatser som ger bäst effekt. Utlysningen är relativt öppen och tillåter 

anbudsgivarna att definiera metod för studien.  

 

Expertgruppen anser att förslaget är spännande och bör ses som en 

första studie på demokratifältet.  

 

Beslut: Förslaget tas vidare. 

c. Projektförslag för diskussion 



d. Information om kommande seminarier 

Jan informerade om kommande seminarium, i samarrangemang med Delmi, 

den 19/8, ’Links between Migration and Economic Development of the 

Developing Regions: Potential roles for Official Development Assistance’.  

e. Pågående projekt, information/beslut 

Eva Mineur informerade från det senaste NDF-mötet i Visby. Rapporten 

kommer att färdigställas under sommaren med förhoppningen att beslut kan 

fattas under septembermötet.  

7. Diskussion: Agendapunkter höstinternatet  

Inför höstinternatet diskuterades potentiella agendapunkter. Bland annat 

föreslogs att se över verksamhetstrategin, processer för referensgrupper, 

genomslag för verksamheten samt följa upp diskussionen om landutvärderingar.  

8. Övriga frågor 

9. Mötet avslutas 
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