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Närvarande: 

Johan Schaar, vice ordförande (mötesordförande) 

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 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

Julia Schalk, 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: 

Helena Lindholm, ordförande 

Eva Lithman, ledamot 

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från föregående möte

Framfördes synpunkt om att beslutsformuleringarna i protokollen ibland inte står

3_Protokoll expertgruppsmöte 20191009



för sig själva. Beslutades förtydliga besluten i punkt 7ai och 7aii varefter 

protokollet godkändes. 

4. Presentation av biståndsbudgeten, UO7 i BP2020  

Anders Trojenborg, UD IU, förordnad expert i EBA, gav en presentation av 

budgeten för utgiftsområde 7 i BP2020.  

5. Administrativa frågor

Rekryteringen av ny utredningssekreterare, annons är utformad men ännu inte 

publicerad.  

 

Eva Mineur slutar sin tjänst den 17 oktober. Ett varmt tack framfördes av Johan.  

 

Tider för 2020 års sammanträden är delade och återfinns i AdminControl. 

Expertgruppen uppmärksammades på att mötet i december-19 är en heldag. 

6. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Helena har beslutat om budget för EBA:s resa till Kambodja. De två 

studierna om Kambodja (2019:03, 04) presenteras vid tre seminarier 

med olika perspektiv. Markus och Lena deltar för EBA:s räkning. 

Författarna Bradley C. Parks (2019:04) och Henny Andersen (2019:03) 

presenterar. Utöver tre seminarier genomförs flera studiebesök. 

b. Återrapportering 

Dokument: 6_Aktivitetsplanering manadsvis_2019  

 

Mats rapporterade från seminariet ”Left behind – anti-discrimination in 

the fight against poverty” i Sidas lokaler den 5/9. Under seminariet 

lanserades rapport 2019:05 samt CPAN:s ’the Chronic Poverty Report’.  

 

Markus rapporterade från NEM (Nordic Evaluators’ Meeting, ett nätverk 

med utvärderingsfunktionerna i de nordiska länderna) i Köpenhamn 12-

13/9. Bland annat diskuterades de nordiska ländernas arbete med 

utvärdering inom det multilaterala biståndet.   

 

Jan deltog på Nordic Plus (ett ”undernätverk” till EvalNet) i Ottawa 17-

18/9. Från Sverige deltog även Vera Mörner, UD IU och Sven Olander, 

Sida. I anknytning till detta genomfördes ett antal möten i Washington 

den 19-20/9.  

 

På kansliets planeringsdag den 25/9 diskuterades bland annat innehåll 

för internatet och egen verksamhet i närtid. 



Markus återrapporterade från Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) 

konferens 2-4/10 som hålls vartannat år. Under konferensen ordnade 

EBA en session om långsiktiga perspektiv vid utvärdering, modererat av 

Kim Forss, där Markus berättade om EBA:s långsiktiga 

landutvärderingar. Vid en annan session presenterade Jan en av EBA:s 

kambodjautvärderingar (2019:04). Delar av kansliet deltog också på 

försessionerna med Jane Davidson samt Evert Vedung.  

 

Eva Mineur återrapporterade från lanseringen av NDF-rapporten 

(2019:06) den 7/10 i Helsingfors (där NDF:s huvudkontor ligger). En 

riktad inbjudan gick ut till aktörer i Helsingfors. Stephen Spratt 

presenterade rapporten och höll därefter i en workshop för NDF:s 

personal. Ambitionen är att även använda rapporten när utvärderingen 

av klimatinitiativet lanseras under kvartal 1, 2020. 

7. Höstrapport till Regeringskansliet  

Dokument: 7_Hostrapport_2019 _utkast 

 

Enligt kommittédirektiven ska Expertgruppen två gånger per år redovisa 

pågående och planerad verksamhet för regeringens återkoppling. Utöver 

Biståndsanalys, som överlämnas senast den 31 mars varje år, lämnas under 

hösten en rapport som redovisar EBA:s verksamhet under den senaste 

tolvmånadersperioden (oktober-september) tillsammans med pågående och 

planerad verksamhet. 

Utkastet till höstens rapport diskuterades. Ett par förtydliganden gjordes varefter 

skrivelsen antogs. 

8. Projekt 

a. Rapport för beslut 

Inga rapporter för beslut detta möte. 

b. Projektförslag för beslut 

i. Demokratiutlysningen 

Lisa presenterade bedömningsgruppens slutsatser. Totalt kom sex anbud in, 

i bedömningsgruppen deltog Helena, Magnus, Jan, Lisa och Mats samt en 

extern person, Jesper Roine från SITE. Gruppen föreslog att UNU-WIDER 

tilldelas uppdraget. Förslaget är ambitiöst och beskriver väl hur de kommer 

ta sig an frågorna, samtidigt som de visat stor kunskap om statistiska 

metoder och förståelse för de utmaningar som finns vid mätning av 

demokratibistånd.  

 

Beslut: Expertgruppen beslutar enligt förslaget från bedömningsgruppen, att 

tilldela UNU-WIDER uppdraget. 



c. Beslut om utlysning 

i. Utvärdering av Folke Bernadotteakademien  

Markus presenterade ett utkast av en utlysning på en utvärdering av FBA. 

Syftet är inte att göra en organisationsanalys, utan att utvärdera FBA:s 

långsiktiga resultat och bidrag i förhållande till övergripande biståndspolitiska 

målsättningar. Expertgruppen betonade vikten av god dialog med FBA i ett 

tidigt skede.  

 

Beslut: Kansliet arbetar fram en utlysningstext för beslut. 

d. Projektförslag för diskussion 

Inga förslag detta möte. 

e. Information om kommande seminarier 

Den 17/10 arrangerar EBA seminariet ‘Enhanced gender equality through 

social protection programmes – what do we know?’ på Medelhavsmuseet. 

Under seminariet lanseras rapporten ’Applying a Masculinities Lens to the 

Gendered Impacts of Social Safety Nets’. Julia Schalk modererar. 

Den 6/11 lanseras rapporten ’Fishing Aid: Mapping and Synthesising 

Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets’. Torgny Holmgren 

modererar.  

 

EBA kommer att delta på MR-dagarna i Linköping den 14-15/11 med två 

miniseminarium på temana antidiskriminering och sociala 

trygghetsprogram/maskulinitet.  

 

Den 18-20/11 presenteras de två Kambodjarapporterna på plats i Phnom 

Penh.  

f. Pågående projekt, information/beslut 

Dokument: 8f_Projekt-och seminarielista 

Information om att Hydénstudien och SDG14 redigerats i enlighet med 

expertgruppens medskick och av respektive referensgruppsordförande 

godkänts. 

9. Övriga frågor 

10. Mötet avslutas 
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