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Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Staffan I. Lindberg, ledamot (från och med punkt 7aii) 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot (från och med punkt 7b) 

Julia Schalk, ledamot 

Janet Vähämäki, ledamot 

Joakim Molander, ledamot 

Kim Forss, ledamot (via video) 

Anders Trojenborg, expert UD 

Vera Mörner, UD 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

1. Öppnande av mötet  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Administrativa frågor 

Jan Pettersson informerade om urvalsprocessen för tillsättning av 

utredningssekreterare. Den 1 maj börjar Helena Hede Skagerlind på kansliet, 

först på 20% tid, vilket senare utökas. Helena är disputerad statsvetare, har 

nyligen skrivit en DDB publicerad av EBA kring sin avhandling om 



implementering av jämställdhetsmål i Afrika. Hon har även arbetat med 

utvärdering i Indien och Kenya, samt som utredare på Transportstyrelsen. Hon 

kommer delta i EBA:s heldagsmöte den 24 april. 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Jan Pettersson har beslutat lägga ut uppdrag för en underlagsrapport 

kring effekter av genderbudgetering. Författare: Anna Schnell, kostnad 

50 000 SEK. Rapporten väntas bli klar i maj. 

b. Återrapportering 

Mats Hårsmar rapporterade från ett lunchseminarium på UD IU den 11 

februari, där han och Lena Johansson de Chateau berättade om EBA:s 

tidigare och pågående studier kring demokrati. 

Mats Hårsmar rapporterade kring ett rundabordssamtal arrangerat av 

EBA den 7 mars där även Johan Schaar och Jan Pettersson deltog. 

Bakgrunden är en förfrågan UD riktat till EBA kring möjligheter göra en 

översikt av Sveriges multilaterala bistånds ’alignment’ till Parisavtalet om 

klimatet. Med bakgrund i regeringens klimatpolitiska handlingsplan har 

ett motsvarande uppdrag ställts till Sida kring det bilaterala biståndet. 

Rundabordssamtalet samlade ledande svensk expertis för att behandla 

frågan om hur ’Paris alignment’ rimligen ska förstås. Kansliet undersöker 

möjligheten att genomföra översikten internt. 

6. Biståndsanalys 

Nina Solomin presenterade det i stort sett färdiga förslaget och ordförande 

öppnade för kommentarer. Överlag fick produkten mycket goda omdömen. 

Några få formuleringar diskuterades där ändringsförslag fördes fram och 

godkändes. 

Biståndsanalys kommer i en förhandsversion presenteras för statssekreterare 

Olsson-Fridh den 17 mars. Den officiella versionen sänds in till UD via e-post 

den 31 mars. Presentation för Riksdagens utrikesutskott genomförs 23 april, och 

för Sidas ledningsgrupp den 24 april. Ytterligare presentationer för Sida och UD 

planeras dessutom. Rapporten kommer läsas in som ljudbok. Ett podd-samtal 

utifrån rapporten planeras också. 

7. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

i. Klimatutvärderingen 

Johan Schaar inledde. Sedan decembermötet har en ordentlig 

syntesrapport utarbetats, samt en längre, separat, summering. Hans 

bedömning var att rapporterna med detta nått en bra nivå av 



tillgänglighet, såväl för initierade som för en bredare läsekrets. 

Fallstudierapporterna kommer färdigställas för publicering på EBA:s 

hemsida, samt i några fall tryckas. 

Synpunkter som följde var huvudsakligen mycket positiva, men en 

del redigeringstekniskt arbete återstår fortfarande. Något perspektiv 

kunde lyftas fram tydligare i sammanfattningen, en 

begreppsdiskussion skulle må bra av att nyanseras och några citat 

kunde lyftas ut. Med dessa kommentarer godkändes rapporten för 

publicering.  

 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering. 

ii. Sak och förvaltningsanslag 

Magnus Lindell inledde med att referera till referensgruppens olika 

utlåtanden. Under arbetets gång har kopplingen mellan rapporten 

kartläggningsdel och analysdel stärkts. Frågan om alternativ till 

uppdelningen mellan sak- och förvaltningsanslag har ställts, men 

författaren menar att detta ligger utanför uppdraget. 

Omdömen om rapporten var överlag positiva. Ett par förslag om 

förtydliganden framfördes från expertgruppen och UD. Frågan om 

alternativ lyftes, frågor om vad framtida steg kring frågan kan vara 

och hur lanseringen bäst genomförs. Rapporten godkändes. 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering. 

b. Projektförslag för beslut 

i. Ownership Studies in Swedish Development Cooperation 

Ordförande, Helena Lindholm jävsförklarade sig och lämnade 

rummet. Johan Schaar övertog ordförandeskapet under punkt 7bi. 

Jan Petterson presentade förslaget som är författarinitierat. 

Ändamålet med studien är att ta fram ny kunskap om hur ägarskap 

uppfattas, används och utövas av olika utvecklingsaktörer på olika 

institutionella nivåer. Fokus ligger på svenskt, bilateralt 

utvecklingssamarbete med länder och regioner i Afrika. 

Beslut: Beslutas att tacka nej till förslaget med hänvisning till att 

lärdomar från de föreslagna länderna blir för begränsade. 

ii. Utlysning, migration 

Förslag som arbetats fram ur arbete i den så kallade 

migrationsgruppen. Frågan ligger högt på agendan och det behövs 

mer kunskap på området. Migrationsfrågan förekommer nu i allt fler 

strategier i biståndet. Expertgruppen diskuterade det initiala 



förslaget men föreslog istället en enklare kartläggning och som i 

nästa steg kan ligga till grund för mer djupgående studier.  

Beslut: Expertgruppen beslutade att gå vidare med förslaget genom 

en inledande enklare kartläggning som läggs ut på en konsult.  

iii. Utvärdering av insatser under info-kom-strategin 

Markus presenterade ett förslag till utlysning som utvecklats av 

kansliet, avsett som ett komplement till bland annat 

medialiseringsstudien. Förslaget rör en avgränsad, viktig och tydlig 

del av svenskt bistånd som inte utvärderats i högre grad. 

Diskussionen som följde berörde i huvudsak metodfrågor, samt 

studiens ambition. Expertgruppen beslutades att kansliet bearbetar 

förslaget ytterligare och återkommer.  

 

Beslut: Förslaget bearbetas av kansliet som återkommer med en 

uppdaterad version för beslut på möte under våren.  

c. Projektförslag för diskussion 

i. Big data/ Natural Language Processing 

Kim Forss jävsförklarade sig och lämnade mötet. 

Projektförslaget har skickats in spontant till kansliet. Markus 

presenterade förslaget. Förslaget sågs som i första hand viktigt för 

att pröva en för framtiden viktig metod inom biståndets område 

snarare än som en utvärdering av biståndsverksamhet. 

Expertgruppen betonade vikten av en grundlig och metodkritisk 

diskussion.  

 

Beslut: Kansliet ber förslagsställarna utveckla förslaget vidare och 

återkomma. 

d. Information om kommande seminarier 

Den 12 mars, kl 13:30 – 15.00 genomförs ett lanseringsseminarium kring 

rapporten ’Mobilising Private Development Finance”, där tematiken och 

samtalet breddas och fokuseras till mobilisering av privat 

utvecklingskapital till Afrika söder om Sahara. 

e.  Pågående projekt - se lista 



8. Övriga frågor 

Utlysningen för en utvärdering av FBA är nu ute och alla uppmanas att sprida i sina 

nätverk.  

Underlagsrapport om utvecklingsforskning i Sverige. Janet Vähämäki rapporterade om 

den underlagsrapport som Cecilia Strand tillsammans med en styrgrupp för SweDev tagit 

fram på EBA:s uppdrag. 

9. Mötet avslutas 
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