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Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Staffan I. Lindberg, ledamot  

Sara Johansson de Silva, ledamot 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot (från och med punkt 6a) 

Julia Schalk, ledamot (från och med punkt 6a) 

Janet Vähämäki, ledamot (deltog ej vid punkt 6a) 

Joakim Molander, ledamot (deltog ej vid punkt 6bi) 

Kim Forss, ledamot (deltog ej vid punkt 6bii) 

Anders Trojenborg, expert UD 

Vera Mörner, UD IU 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 

Helena Skagerlind, börjar som utredningssekreterare 200501 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 

Tove Sternehäll, praktikant 

 

1. Öppnande av mötet  

Helena Skagerlind börjar som utredningssekreterare på kansliet den 1/5, 

hälsades välkommen.  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen till mötet 200424 godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från mötet 200311 lades till handlingarna. 

 

4. Administrativa frågor 

Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Fredagen 24 april kl.10.00-13.00  

StarLeaf 

Underlag till punkt 3  
Protokoll 
2020-04-24 

 

 



2 

 

Kanslichef Jan Pettersson har per den 23 april utsett Mats Hårsmar till 

biträdande kanslichef. 

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

 

b. Återrapportering 

Jan Pettersson redovisade hur Covid-19 inverkat på verksamheten, 

kansliets arbete och planering av kommande aktiviteter. Information om 

budgetpåverkan ges under majmötet. 

 

Mats Hårsmar informerade om presentationen av Blended Finance-

rapporten i form av ett webbseminarium den 12/3. På det hela taget ett 

lyckat event med rättframt samtal.  

 

Nina Solomin informerade om Biståndsanalys som spelats in som ljudbok 

med Björn Kjellman som inläsare. Kommunikationen utåt kommer att 

fokusera mer på den digitala versionen samt ljudboken p.g.a. svårigheter att 

nå ut med den tryckta versionen. Ljudboken har redan 200 lyssningar. 

  

Johan Schaar återrapporterade från presentation hos Utrikesutskottet den 

23/4, där EBA presenterade Biståndsanalys och Klimatutvärderingen. Frågor 

uppkom om bland annat Covid-19, relationen multi-bilaterala medel, 

svårigheter med normpåverkan och om den svenska biståndsviljan. Även 

intresset för korruptionsfrågor kan noteras från mötet. 

 

Nina Solomin informerade om det senaste poddavsnittet – ”Coronakrisen 

och biståndets roll”, kommande utskick till utlandsmyndigheterna, 

nyhetsbrevet samt press på bland annat klimatutvärderingen.  

 

Kim Forss informerade om det pågående arbetet med kvalitetspolicy. 

Underlag till detta kommer inför majmötet.  

 

6. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. Tillitsstudien 

Rapportförfattare Janet Vähämäki lämnade mötet. 

Kim Forss, referensgruppsordförande, redogjorde för studien ”In Proper 

Organization we Trust”. Studien påbörjades 2018, samtidigt som 

Tillitsdelegationen kommit med sitt betänkande.  

 

Expertgruppen anser att rapporten är en spännande rapport med bra 

sammanfattning, men anser att metoddiskussionen, dragna slutsatser från 

det empiriska materialet, samt kopplingen mellan metod och slutsatser bör 
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ses över.  

 

Beslut: Författarna ombeds revidera rapporten, framförallt avseende 

metodbeskrivning, ”findings” och slutsatser. Sida och Union to Union bör ges 

tillfälle att återkoppla på rapporten igen. Nytt beslut tas under kommande 

möte. 

 

b. Projektförslag för beslut  

i. Valstöd  

Joakim Molander anmälde jäv och lämnade mötet. 

Mats Hårsmar redogjorde för förslaget som har kommit in från en grupp 

kopplade till International IDEA. De planerar att sammanställa erfarenheter 

och kunskap baserat på litteratur och inhämtad från andra internationella 

experter. Det senare öppnar möjligheten att få tag i erfarenhetsbaserad 

kunskap som annars inte är lätt att få tag i. 

Expertgruppen anser att förslaget är intressant men önskar bland annat 

utvecklad beskrivning av metod och tidsplanering samt en tydligare 

hantering av oberoendefrågan.  

 

Beslut: Förslagsställarna erbjuds inkomma med omarbetat förslag för ny, 

förutsättningslös, bedömning. 

  

ii. Möjligheter med databaserad språkteknologi/Natural Language 

Processing (NLP)  

Kim Forss anmälde jäv och lämnade mötet. 

Markus Burman redogjorde för förslaget som reviderats sedan tidigare EBA-

möte. Förslaget avser studera möjligheten att använda databaserad 

språkteknologi för att sammanfatta och dra slutsatser från tidigare 

utvärderingar. Expertgruppen ser detta som en relevant metodstudie men 

pekar på vikten av problematisering av metoden med avseende på dess för- 

och nackdelar. 

 

Beslut: Studien genomförs.  

 

c. Projektförslag för diskussion  

i. Eventuell gemensam utvärdering av Covid-19-responsen.  

Lisa Hjelm informerade om att EBA deltar i diskussioner inom DAC/EvalNet 

om eventuell gemensam utvärderingsinsats om givarresponsen på Covid-

19. Beslut om specifika ämnen och form för en eventuell utvärdering tas i ett 

senare skede. Expertgruppen gavs möjlighet att sända med inspel till dessa 

samtal. En aspekt som lyftes var vikten av att bedöma vad som är möjligt att 

utvärdera i nuvarande fas av pandemin och vad som är möjligt att utvärdera 

först senare. Då hanteringen av Coronaepidemin är en mycket politisk fråga 

betonades vikten av oberoende utvärderare. Kansliet återkommer med 
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information och eventuellt beslutsunderlag efter ytterligare möten inom 

EvalNet.  

 

d. Information om kommande seminarier 

Mats Hårsmar information om kommande lansering av Klimatutvärderingen, 

i form av webbseminarium 28/4. Ytterligare workshops med Sida och UD 

kommer att hållas den 19/5.  

 

e. Pågående projekt, information/beslut 

Jan Pettersson informerade om upphandlingen av FBA-utvärderingen (åtta 

anbud, tilldelningsbeslut på majmötet), samt av utvärderingen om Sveriges 

tillämpning av de s.k. New Deal-principerna (nio intressenter, tre 

anbudsinbjudningar, tilldelningsbeslut på junimötet). 

 

Jan redogjorde för påverkan av Coronaepidemin på enskilda studier 

(redovisas i projekt- och seminarielistan).  

 

7. Prioriterade områden 

En diskussion om EBA:s prioriterade områden under det kommande året. Beslut 

om områden tas på majmötet tillsammans med ett samtal om arbetet med dessa 

teman. 

.  

8. Övriga frågor 

 

9. Mötet avslutas 

 


