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Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare 
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Frånvarande: 

Joakim Molander, ledamot 

1. Öppnande av mötet  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet lades till handlingarna.  

 

4. Administrativa frågor 

Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 10 juni kl.13.00-16.00 

StarLeaf 

Underlag till punkt 2  
Dagordning 
2020-06-10 

 

 



Jan Pettersson meddelar att utredningssekreteraren som skulle tillträda i augusti 

har tackat nej till tjänsten. En ny rekryteringsprocess kommer påbörjas.  

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Jan informerade om att kansliet under hösten kommer författa en 

underlagsrapport om korruption av biståndsmedel. 

 

b. Återrapportering 

Lisa Hjelm rapporterade från en workshop den 14/5 med NEG (Nordic 

Evaluation Group) om multifrågor. Workshopen innehöll presentationer 

från nordiska kollegor om hur de arbetar med multilaterala 

organisationer. Dessutom diskuterades idéer för gemensamma studier 

på området.  

 

Lisa informerade också om de samtal som skett inom EvalNet angående 

gemensamma studier om Covid-19-responsen. EBA har valt att delta i 

referensgruppen, men inte i styrgruppen. Nästa möte är den 26 juni.  

 

Johan Schaar berättade om workshopar om klimatstudien med Sida och 

UD den 19/5. 

 

Johan informerade även om en workshop anordnad av Forum Syd, om 

Covid-19 och ”freds-konflikt-utvecklingsnexusfrågor” i vilken han deltagit 

i form av representant för EBA.  

 

6. Projekt  

a. Rapport för beslut 

i. Tillit  

Referensgruppsordförande Kim Forss informerade om den dialog man haft 

med författarna efter expertgruppens önskemål om en del förtydliganden. 

Expertgruppen anser dock att en del omarbetningar kvarstår. 

Beslut: Rapporten godkännes för publicering under förutsättning att ett antal 

justeringar genomförs. En lista som sammanfattar expertgruppens 

synpunkter tas fram av Helena, Johan, Kim och kansliet.   

ii. Sextortion  

Referensgruppsordförande Sara Johansson De Silva informerade om 

arbetet med sextortion-studien. Studien innehåller fallstudier från Colombia 

och Tanzania och knyter an till hur det påverkar svenskt bistånd.  

Expertgruppen anser att rapporten berör ett viktigt ämne samtidigt som det 

är en tydlig rapport med bra fallstudier. Dock behöver begreppet förtydligas i 

texten. 



 

Beslut: Rapporten godkännes för publicering med tillägget att begreppet bör 

utvecklas/förtydligas.  

 

b. Projektförslag för beslut  

i. Tilldelningsbeslut: principer för engagemang i sviktande miljöer  

Magnus Lindell redogjorde för bedömningsgruppens arbete som landat i att 

anbudet från FCG bör tilldelas uppdraget. 

 

Beslut: I enlighet med bedömningsgruppens förslag.  

 

ii. Beslut om utlysning; Information- och kommunikationsverksamhet  

Markus Burman informerade om upplägget för en kommande utvärdering av 

informations- och kommunikationsanslaget.  

 

Beslut: Inbjudan att lämna anbud genomförs 

 

iii. Valstöd  

Mats Hårsmar redogjorde för ett förslag om långsiktig effektivitet i valstöd. 

Förslaget var uppe på majmötet varefter författarna ombetts att utveckla det.  

 

Beslut: Förslaget godkännes, men ett antal önskemål om förtydliganden tas 

med till första referensgruppsmötet.  

 

c. Projektförslag för diskussion  

i. Biståndsfinansierade sekonderingar  

Jan Pettersson redogjorde för kansliets idéutkast om en studie av 

biståndsfinansierade sekonderingar. Expertgruppen anser att det är ett 

viktigt område och att en EBA-studie på områden kan komplettera tidigare 

och pågående utvärderingar på området. Ett antal förslag till avgränsningar 

och perspektiv framfördes. Som en generell kommentar framfördes att 

balansen i EBA-portföljen skulle gynnas av fler studier om genomförande 

och effekter i partnerländer.  

 

Kansliet uppmanas utveckla tankarna till ett förslag att ta ställning till vid ett 

kommande sammanträde. 

 

d. Information om kommande seminarier 

Nästa (webb)seminarium ”Försvinner biståndet i administrationen?” den 16 

juni kl.10.00.  

 

Ett seminarium för studien om Västra Balkan planeras till sensommar/tidig 

höst. 

 



e. Pågående projekt, information/beslut 

Den pågående demokratistudien innehåller en jämförelse mellan olika 

demokratimått. Då referensgruppsordförande Staffan är chef för ett institut 

som tar fram ett av dessa mått förefaller det lämpligt att just denna del av 

studien lämnas för extern granskning. Helena Lindholm återkommer med 

förslag på hantering för beslut per capsulam.  

 

7. Presentation av vårens praktikantstudie  

Tove Sternehäll, EBA:s praktikant under våren, presenterade sin 

praktikantrapport ”Uppföljning och kartläggning av Expertgruppen för 

biståndsanalys” som bland annat granskat EBA:s rapporter ur ett jämställdhets- 

och genomförandeperspektiv.  

 

Erfarenheter från denna och tidigare praktikantrapporter bör utgöra 

diskussionsunderlag till höstens internat. 

 

8. Övriga frågor 

Kansliet har planeringsdag den 12/6 och ska bland annat diskutera erfarenheter 

av EBA:s upphandlingar. Ledamöterna uppmanas att via mail delge kansliet 

eventuella synpunkter inför denna diskussion.  

 

9. Mötet avslutas 

 


