
  3_Protokoll_expertgruppsmöte_20191218 

 
 
 

 

 

 

 

Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Eva Lithman, ledamot 

Staffan I. Lindberg, ledamot 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

Kim Forss, ledamot 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot 

Julia Schalk, ledamot 

Janet Vähämäki, ledamot 

Anders Trojenborg, expert UD 

Jan Pettersson, kanslichef 

Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 

Tobias Högberg, praktikant 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Lena Johansson De Chateau, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

 

Frånvarande: 

Vera Mörner, UD 

1. Öppnande av mötet  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokoll från förgående möte den 191113 godkändes. 

 

Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 18 december kl.09.30-16.00  

Karlavägen 100A, plan 8 

Sammanträdesrum Fänriken 

Protokoll 

2019-12-18 

 

 



4. Administrativa frågor  

Jan Pettersson informerade om den molnbaserade tjänsten Starleaf som ska 

upphandlas för att underlätta att hålla möten med extern part via länk. 

 

Jan Pettersson meddelade att 51 personer sökt tjänsten som 

utredningssekreterare. Rekryteringsprocessen är igång och intervjuer kommer 

att ske i början av 2020.  

 

5. Presentation praktikantutvärdering  

Tobias Högberg presenterade sin praktikantutvärdering ’Mediala utvärderingar – 

mediala episoder och speglingen av EBA:s oberoende” som handlar om EBA:s 

närvaro i media och press.  

 

6. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

 

b. Återrapportering 

Nina Solomin, Mats Hårsmar och Lisa Hjelm återrapporterade från 

EBA:s närvaro på MR-dagarna 14-15/11. Under konferensen 

arrangerade EBA två miniseminarier om antidiskriminering och 

fattigdomsminskning samt maskulinitetsnormer och sociala 

trygghetssystem, samt deltog med ett bokbord.  

 

Jan Pettersson informerade om sitt deltagande på Evalnets möte i Paris, 

samt sitt besök på Unescos utvärderingsenhet där han presenterade 

EBA. 

 

Nina Solomin berättade om sitt deltagande på OECD:s 

kommunikationsnätverk, DevCom. Där aktörer motsvarande Sida möttes 

för att diskutera kommunikationsfrågor.  

 

Lena Johansson De Chateau och Markus Burman återrapporterade från 

sitt besök i Kambodja, där seminarier av EBA:s två kambodjastudier 

samt presentationer av EBA genomfördes. Tre seminarier riktade till 

olika berörda målgrupper arrangerades under besöket. Totalt nåddes ca 

100 personer.  

 

Sara Johansson De Silva och Markus Burman informerade även om sitt 

besök i Bosnien – där landutvärderingen om Sveriges stöd till 

ekonomisk utveckling i landet presenterades för svenska ambassaden 

samt ett stort antal andra inbjuda intressenter. 

 

Dokument: 6_Aktivitetsplanering manadsvis_2019, 

6_Aktivitetsplanering manadsvis_2020   



 

7. Arbetsformer, förslag på slutlig text 

Utifrån förra mötets förslag har kansliet arbetat fram en ny version av 

dokumentet för arbetsformer.  

 

Beslut: Arbetsformerna antogs.  

 

8. Biståndsanalys  

 

Det första utkastet av Biståndsanalys diskuterades. Det framkom en del förslag 

på ändringar som tas omhand av kansliet och arbetas om till nästa EBA-möte i 

februari. Hela arbetat med Biståndsanalys planeras att vara klart i mars 2020. 

 

9. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. Blended Finance 

Rapporten ’Mobilising private development finance: Implications for overall 

aid allocations’ föredrogs av Torgny Holmgren som varit 

referensgruppsordförande. Synpunkter framfördes angående vissa 

formuleringar som antydde obalans i beskrivningen av olika former av 

bistånd, och att tillräcklig distinktion inte gjorts mellan output och impact-

nivåer. Samtidigt framhölls rapportens förtjänster. Ett antal ledamöter 

framförde, utan specifika förslag, att rapporten skulle tjäna på att kortas. 

Beslut: Uppdrogs till ordförande att besluta om reviderad version. 

ii. Klimatutvärderingen  

 

Johan Schaar som varit referensgruppsordförande för studien 

informerade om arbetets gång med klimatutvärderingen.  

Expertgruppen anser att rapportens innehåll och form är något rörig 

och behöver formateras om samt struktureras bättre för att 

rapporten ska bli mer läsvänlig. Rapporten skulle också vinna på att 

skalas ned vad gäller antalet sidor.  

Beslut: Bearbetning och återkoppling till författarna av kommentarerna. 

Beslut tas av expertgruppen när ändringarna är gjorda.  

b. Projektförslag för beslut 

i.  

Dokument:  

 



c. Beslut om utlysning 

i. FBA  

 

Markus Burman informerade om det arbete som gjorts med att ta fram ett 

förslag till utlysningstext om utvärdering av Folke Bernadotteakademin 

(FBA). Dialog om utlysningstext och utvärdering har också hållits med UD 

och FBA. 

 

Beslut: Expertgruppen beslutade att utlysa studien i enlighet med 

föreslagen text (efter översättning till engelska). 

 

d. Projektförslag för diskussion 

i. Sociala trygghetssystem  

 

Lisa Hjelm föredrog förslaget om en studie av vilka faktorer som påverkat 

utvecklingen av sociala trygghetssystem i olika länder i Afrika söder om 

Sahara. Studien kommer att se specifikt på Sveriges roll i utvecklingen av 

sociala trygghetssystem. Expertgruppen anser att detta är ett angeläget 

område. Förslaget bör utvecklas i nära dialog med Sida.  

 

Beslut: Projektförslaget tas vidare fram framtida beslut om genomförande 

 

ii. Lancet-SIGHT  

 

Lisa Hjelm föredrog ett projektförslag om hälso- och jämställdhetsinsatsers 

bidrag till fredsbyggande, främst fokuserat på svenska biståndsinsatser.  

Expertgruppen anser att förslaget i sin helhet är intressant men att det 

behöver bearbetas och förtydligas vad gäller metodfrågor, definitioner etc.  

 

Beslut: Kansliet ber författarna återkomma med reviderat förslag. 

 

iii. Sveriges multilaterala bistånd och Parisavtalet  

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan efterfrågas en genomlysning av 

hur det multilaterala biståndets koppling till Parisavtalet. Eventuellt ligger 

detta oms ett uppdrag till Sida, annars kan det vara ev intresse för EBA att 

studera frågan. 

 

Beslut: Kansliet följer upp om, och i så fall ur, ett uppdrag är formulerat och 

återkommer eventuellt med förslag för fortsatt diskussion. 

 

 

 

 

 



e. Information om kommande seminarier 

 

I januari kommer två EBA-seminarium att hållas: den 14/1 ett författarsamtal 

om Göran Hydéns rapport ’2019:09 Democracy in African governance: 

seeing and doing it differently’ (Medelhavsmuseet); den 29/1 ett DDB-

seminarium på Postmuseet, där tre avhandlingar på temat ’Att omvandla 

policy till verklighet - lärdomar från Östafrika’ presenteras av tre 

nydisputerade forskare. 

 

f. Pågående projekt, information/beslut 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Mötet avslutas 

 


