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Sara Johansson de Silva, ledamot 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot  

Julia Schalk, ledamot  

Janet Vähämäki, ledamot  

Joakim Molander, ledamot  

Kim Forss, ledamot (deltog ej vid punkt 6bi, pga jäv) 

Eva Lithman, tidigare ledamot, adjungerad under punkt 6a (referensgruppsordf) 

Anders Trojenborg, expert UD 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 

Helena Skagerlind, utredningssekreterare 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare 
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Frånvarande: 

Vera Mörner, UD IU 

1. Öppnande av mötet  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes med en mindre ändring som gällde Torgny Holmgrens 

deltagande. 
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4. Administrativa frågor 

Jan Pettersson informerade om personalfrågor. Lena Johansson de Chateau 

kommer inte ansöka om omförordnande vid årsskiftet. I och med detta har EBA 

anställt ytterligare en person, Josefin Pasanen, som börjar i augusti.  

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

 

b. Återrapportering 

Johan Schaar informerade om webbseminariet den 28/4 där 

Klimatrapporten lanserades. Ett bra samtal som rönte stort intresse.  

 

Helena Lindholm informerade om presentationerna av Biståndsanalys 

för Sidas ledningsgrupp den 28/4 och UD den 6/5.  

  

Lena Johansson de Chateau återrapporterade från det webbseminarium 

och intressentmöte som hölls den 12/5 i samband med lanseringen av 

underlagsrapporten om utvecklingsforskning i Sverige. På 

webbseminariet deltog ca 130 personer och på intressentmötet deltog 

UD, Utbildningsdepartementet (forskningspolitiska enheten), VR:s 

kommitté för utvecklingsforskning, berörda enheter på Sida, Formas och 

Forte.  

 

Jan Pettersson informerade om budgeteffekter av Covid-19 som 

huvudsakligen har sin grund i inställda externa aktiviteter.  

 

6. Projekt 

a. Rapport för beslut 

i. Västra Balkan  

Eva Lithman, referensgruppsordförande för studien (och tidigare 

expertgruppsledamot), redogjorde för arbetet med rapporten.  

 

Expertgruppen ansåg att rapporten är välskriven och balanserad. Däremot 

finns en del svagheter gällande bedömningen av kostnadseffektivitet samt 

extern validitet. Expertgruppen föreslår därför att detta arbetas om innan 

rapporten publiceras.  

 

Beslut: Rapporten godkänns med de förslag till revideringar och utveckling 

som framkommit under mötet, främst avseende tydlighet om 

begränsningarna i avsnittet om kostnadseffektivitet, frågan om 



generaliserbarhet, demokratiperspektiv, samt en tydligare koppling av 

huvudtexten till fallstudierna. 

 

b. Projektförslag för beslut  

i. Utvärdering av FBA  

Kim Forss jävsförklarade sig och lämnade mötet under denna punkt. 

Markus Burman informerade om att sista datum att lämna anbud var 19 

april. Totalt inkom 8 förslag. En bedömningsgrupp bestående av Helena, 

Johan, Markus och Jan har utifrån på förhand uppsatta kriterier utvärderat 

inkomna anbud. Bedömningsgruppen har rankat ett förslag från Tana 

Copenhagen ApS högst och föreslår att EBA går vidare med det. 

Expertgruppen delar bedömningen. I anslutning till detta efterfrågades en 

samlad diskussion framöver om erfarenheter av EBA:s 

upphandlingsprocesser. 

 

Beslut: Tilldelning i enlighet med förslaget. 

 

c. Projektförslag för diskussion  

i. Covid-19  

Lisa Hjelm informerade om det arbete som dragits igång av EvalNet med 

syfte att gemensamt utvärdera internationella insatser mot Covid-19. Arbetet 

är fortfarande under utformning. Vid nästa möte ska arbetsgrupper och 

potentiella utvärderingsområden diskuteras varpå kansliet efterfrågar 

expertgruppens medskick.  

 

Expertgruppen anser att EBA bör delta i samtalet och noterar att kansliet har 

mandat att bestämma om medverkan i arbetsgrupper. Eventuella beslut om 

studier som EBA bör bidra till kan tas vid kommande möten eller per 

capsulam.  

 

ii. Gemensamma nordiska studier om det multilaterala biståndet  

Lisa Hjelm informerade om en kommande gemensam workshop den 14 maj 

inom NEG (Nordic Evaluation Group, de nordiska utvärderingsorganen) om 

det multilaterala biståndet och möjliga gemensamma studier på området.  

 

Expertgruppen diskuterade områden av intresse för EBA där resultat av 

kärnstöd lyftes som särskilt intressant. Expertgruppen menar att kansliet har 

mandat att sondera intresset hos våra nordiska systerorganisationer för de 

studieområden som lyfts i PM. 

 

d. Information om kommande seminarier 

 

e. Pågående projekt, information/beslut  



Beslut om referensgruppsordförande togs. Torgny Holmgren utsågs att leda 

arbetet med NLP-studien och Johan Schaar att leda utvärderingen av FBA. 

 

7. Prioriterade områden  

Ett uppdaterat dokument med EBA:s prioriterade områden har skickats ut inför 

mötet. Expertgruppen anser att uppdelningen ser bra ut, men påpekar att miljö 

ska läggas till för klimatområdet dvs. området bör heta Klimat och miljö.  

 

Beslut: Enligt förslag. Därutöver beslutades att forma en grupp för idégenerering 

och initiering av förslag som inte faller inom prioriterade områden. 

 

8. EBA:s kvalitetskriterier  

Kim Forss och Markus Burman har enligt uppdrag på EBA:s höstinternat tagit 

fram ett utkast till kvalitetspolicy och informerade om arbetet så här långt. 

Dokumentet uppdateras mot bakgrund av diskussionen och tas upp igen vid 

kommande sammanträde.  

 

9. Övriga frågor 

Kansliet planeringsdag är tänkt att hållas den 12/6 med fokus på bl.a. 

erfarenheter av upphandling. Inspel från expertgruppen önskas senast under 

nästa möte (10/6). 

 

10. Mötet avslutas 


