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Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 4 september kl.13.00-16.00 

Karlavägen 100A, plan 9 

Sammanträdesrum Kadetten 

Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Anders Trojenborg, expert UD 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot 

Staffan I Lindberg, ledamot 

Vera Mörner, UD 

Eva Lithman, ledamot 

Kim Forss, ledamot 

Janet Vähämäki, ledamot 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Eva Mineur, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Anna Bäckman, bitr.utredningssekreterare  

Lena Johansson De Chateau, utredningssekreterare 

Tobias Högberg, praktikant 

Frånvarande: 

Julia Schalk, ledamot 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

1. Öppnande av mötet  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från 190619 lades till handlingarna. 



4. UD:s förslag på studier - besök av Johanna Teague 

Istället för Johanna Teague, som fått förhinder, gav Vera Mörner en bakgrund till 

UD:s årliga lista med idéer och tankar till EBA. Listan är avstämd med den 

politiska ledningen och bygger på en insamling från enheter på UD med 

biståndskoppling. Expertgruppen tog emot listan och kommer att diskutera den i 

relation till de prioriterade områdena.  

5. Administrativa frågor 

Eva Mineur, utredningssekreterare, slutar den 21 oktober. 

Rekryteringsprocessen för anställning av en ny utredningssekreterare är igång. 

6. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

i. Den 28 augusti beslutades per capsulam om EBA:s yttrande över 

SOU 2018:79. 

ii. En underlagsrapport som kartlägger svensk utvecklingsforskning är 

under framtagande, författare är Cecilia Strand. 

b. Återrapportering 

i. Den 19 augusti hölls seminariet ”Migration and development: The role 

for development aid” på Medelhavsmuseet, tillsammans med Delmi. I 

paneldiskussionen deltog, förutom författaren Robert. E Lucas även 

Helena Lindholm från EBA, Annika Sundén, Delmi, Anna Stålbo 

Yazgan, UD, Lisa Åkesson, GU och Joanne Irvine, IOM. Arbete pågår 

med att hitta fortsatta studier inom området.  

ii. Jan, Nina, Mats och Lena deltog i olika utsträckning (totalt 10 

arbetsdagar) på årets Almedalsvecka. Två avsnitt av EBA-podden 

spelades in, bland annat ett avsnitt med intervjuer med 

riksdagspartiernas biståndspolitiska talespersoner. Jan deltog i 

panelsamtal om biståndets framtida inriktning. Därutöver låg fokus på 

omvärldsbevakning, nätverkande och samtal. 

iii. Lena och Eva deltog i juni 2019 på NorDev, den nordiska 

utvecklingsforskningskonferensen som organiseras av ett nätverk inom 

utvecklingsforskning. 

iv. Jan deltog den 20/6 på nätverksmöte med motsvarande positioner 

inom EU, samt ett möte med konsultationsgruppen för EU:s utvärdering 

av EUTF for Africa. 



7. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. Utvärdering av NDF  

Detta är en samnordisk utvärdering (samfinansierad med de nordiska 

systerorganen samt deras deltagande ii referensgruppen). Expertgruppen 

anser att författarna kunde ha nått längre i sin utvärderande ambition genom 

tydligare värdeomdömen och mer utvecklade rekommendationer. 

Expertgruppen förstår att arbetet skett under tidspress men hade ändå 

förväntat sig mer av denna rapport, även om den i stort lever upp till sitt 

huvudsakliga syfte. Rapporten bör benämnas organisationsöversyn. 

Expertgruppen ser det som problematiskt ur ett oberoendeperspektiv att 

samma företag genomförde en parallell utvärdering åt NCF. Även om 

huvudproblemet ligger i NCF:s val att genomföra en simultan utvärdering 

och det givet detta finns effektivitetsskäl att slå ihop de två behöver 

processen beskrivas tydligare i rapporten. Det bör även påtalas i samband 

med lansering av rapporten. Vidare framfördes ett antal förslag på 

textmässiga justeringar som kan hanteras i samtal mellan kansliet och 

författarna utan att nytt beslut behöver fattas. 

Beslut: Rapporten godkänns under villkor att processen för den parallella 

utvärderingen av NCF förtydligas samt att rapporten benämns 

organisationsöversyn. Referensgruppsordförande godkänner ändringarna 

innan publicering. 

ii. Democracy in African governance: seeing 

 and doing it differently, Göran Hydén 

Eva Lithman, referensgruppsordförande till studien gav en bakgrund till hur 

studien kom till samt sammanfattade rapporten i stort. Rapporten tittar på 

demokratisering, och situationen i Afrika, framförallt på fyra olika länder; 

Uganda, Tanzania, Rwanda och Kenya. Studien är en essä som 

sammanfattar Göran Hydéns samlade erfarenheter på området. 

Expertgruppen anser att studien bör publiceras. 

 

Beslut: Studien ska benämnas essä och tas vidare för publicering 

b. Projektförslag för beslut 

Landutvärdering Etiopien 

Markus beskrev processen från beslut om utlysning till bedömningen av de 

13 inkomna förslagen som rankade anbudet från University of East Anglia 

högst.  

 

Beslut: University of East Anglia tilldelas uppdraget.  



c. Projektförslag för diskussion 

Vem lär vad av EBA:s landutvärderingar? 

En diskussion om att sammanfatta lärandet av EBA:s landutvärderingar. 

Expertgruppen anser att förslaget är bra ur ett lärandeperspektiv och att man 

bör titta närmre på användningen av landstudierna. Fokus bör också ligga 

på frågan om metod. Studien kan skrivas som antingen rapport, 

underlagsrapport eller som internt underlag. Kanliet fick i uppdrag att 

ytterligare utveckla förslaget.  

d. Information om kommande seminarier 

Den 5/9 lanseras rapport 2019:05 genom seminariet ”Left behind – anti-

discrimination in the fight against poverty”.  

 

Den 17/10 under förmiddagen, kommer Promundostudien att lanseras vid ett 

seminarium på Medelhavsmuseet.  

 

SDG14 kommer preliminärt att lanseras vid ett seminarium den 25/10.  

e. Pågående projekt, information/beslut 

En kort uppdatering från de tre utskottens arbeten gavs. Pågående 

diskussioner och arbeten görs inom alla tre utskott. 

8. Övriga frågor 

9. Mötet avslutas 
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