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Protokoll Expertgruppen för 
Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 7 okt kl.13.00-16.00 

StarLeaf samt lokal Fänriken (plan 8) 

Närvarande: 

Helena Lindholm, ordförande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Kim Forss, ledamot (ej 6 bi – jäv) 

Torgny Holmgren, ledamot 

Sara Johansson de Silva, ledamot (ej 6 bi – jäv) 

Magnus Lindell, ledamot 

Staffan Lindberg, ledamot 

Joakim Molander, ledamot 

Julia Schalk, ledamot 

Janet Vähämäki, ledamot 

Anders Trojenborg, UD IU expert 

Vera Mörner, UD IU (fr o m 6a) 

Jan Pettersson, kanslichef (fr o m 6bii) 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Lisa Hjelm, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Helena Skagerlind, utredningssekreterare 

Númi Östlund, utredningssekreterare 

Nina Solomin, kommunikationsansvarig 

Elin Bergenlöf, bitr utredningssekreterare 

Alexander Burlin, utredningssekreterare 

Rine Mansouri, praktikant 

1. Öppnande av mötet  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll  

Protokoll från expertgruppens möte 200902 lades till handlingarna. 

4. Administrativa frågor 

a. Personalärenden  



Mats Hårsmar informerade om att Anna Florell anställts som biträdande 

utredningssekreterare (efter Anna Bäckman). Därutöver har Elin Bergenlöv 

och Alexander Burlin anställts som biträdande utredningssekreterare 

respektive utredningssekreterare på vardera 6 månader. Bergenlöf ska 

arbeta med underlag och stöd kring SRHR och hälsa, Burlin med underlag 

kring sårbara situationer, triple nexus med inriktning MENA. 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Mats Hårsmar informerade om att ordförande beslutat om 

genomförande av en underlagsrapport med inriktning mot kärnstöd till 

multilaterala organisationer. 

b. Återrapportering 

Lisa Hjelm rapporterade om filmad intervju med Joakim Molander, som 

inslag på Bokmässan i Göteborg, 24 september. Temat: Hur fungerar 

demokratibistånd? Eventet har även setts 71 gånger i efterhand. 

Númi Östlund presenterade utvärderingen av myndighetsbistånd till 

Västra Balkan för UD och ambassader den 2 oktober. Fyra ambassader 

från regionen var representerade med ambassadörer och biståndsråd. 

Rapporten har mötts av stort intresse både på UD och Sida. 

6. Projekt  

a. Rapport för beslut 

i. Demokratibiståndets effekter  

Staffan Lindberg presenterade studien. Referensgruppen har givit 

substantiella kommentarer och har varit drivande i att få ned rapporten i 

hanterbart format och öka läsvänligheten för en icke-akademisk 

målgrupp. 

I diskussionen framhölls rapporten som ambitiös och läsvänlig. Frågor 

restes om begreppen korrelation och orsakssamband och förtydligande 

skrivningar kring detta efterlystes, liksom kring frågor om sambandens 

relativa storlek. En tydligare motivering till varför den institutionellla 

ansatsen valts framför andra efterfrågades också, liksom ökad tydlighet 

kring skillnader mellan multi- och bilateralt bistånd. 

En diskussion kring möjliga uppföljande studier följde, bland annat om 

demokratistöd i utsatta miljöer och litteraturöverikt över kvalitativt 

inriktade demokratistödsstudier. 

Beslut: Rapporten godkändes med medskick kring de förtydliganden 

som efterfrågats. 



b. Projektförslag för beslut  

i. Att mäta det svårmätbara  

Sara Johansson de Silva och Kim Forss förklarade sig jäviga och 

lämnade mötet under denna punkt. 

Markus Burman presenterade ett författarinitierat  förslag angående 

beskrivning av metoder för bedömning av effekter inom svårmätbara 

områden av bistånd. 

Beslut: Expertgruppen beslutade efter diskussion att tacka nej till 

förslaget, men inte stänga dörren för problematiken kring svårmätbarhet. 

ii. Strategiska sekonderingar (beslut om utlysning) 

Númi Östlund presenterade ett förslag som tidigare anhängiggjorts genom 

en diskussions-pm på juni-mötet.  

En diskussion följde kring frågan om fokus i förslaget bör ligga på ett 

bredare perspektiv av arbete för påverkan av multilaterala organisationer 

eller mer specifikt på sekonderingar i sig. 

Beslut: Kansliet uppmanas ta fram en utlysningstext med fokus på 

utvärdering av svenskt arbete med sekonderingar. 

iii. Cirkulär ekonomi och pilotprojekt (beslut om förstudier) 

Númi Östlund presenterade förslag till två förstudier, i syfte att undersöka 

möjligheterna att genomföra ytterligare studier. Den ena förstudien 

handlar om cirkulär ekonomi, med utgångspunkt i ett tidigare förslag kring 

hantering av elektroniskt avfall. Den andra förstudien belyser pilotstudier 

som arbetsmetod. I vilken mån fungerar pilotstudier som redskap för 

utveckling och uppskalning metoder och arbetssätt? Den senare studien 

bör även beröra Sidas arbete med innovation och lärande. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att gå vidare med båda förstudierna, 

dock bör idén kring pilotstudier utvecklats ytterligare. 

c. Projektförslag för diskussion 

Inga förslag detta sammanträde. 

d. Information om kommande seminarier 

Markus Burman informerade om lanseringsseminarium för studien om 

myndighetssamarbete på Västra Balkan torsdag 8 oktober 

Númi Östlund informerade att ett rundabordssamtal om 

jämställdhetsbudgetering genomförs måndag 19 oktober.  



Mats Hårsmar informerade om lanseringsseminarium för rapporten om 

tillitsbaserad styrning, fredag den 23 oktober. 

Helena Skagerlind rapporterade att lansering av rapporten om sextortion 

sker genom ett seminarium 11 november, samt vid ett internationellt inriktat 

seminarium vid senare tidpunkt. 

e. Pågående projekt, information/beslut 

i. Prioriterade områden 

Beslutet från junimötet, tillsammans med kansliets 

bevakningsområden, delades för kännedom. 

ii. Pågående projekt  

Markus Burman informerade om den pågående utlysningen kring 

utvärderingen om Sidas informations- och kommunikationsarbete. 

Till en andra omgång har tre forskarteam inbjudits lämna 

fullständiga förslag. Dessa ska sedan bedömas och rangordnas. 

Lisa Hjelm informerade om arbetet i den internationella 

arbetsgruppen för utvärderingar kring Covid-19 och 

utvecklingssamarbete. ”Koalitionen” växer med fler internationella 

organisationer och partnerländer. Två utvärderingar är i startfasen, 

dels en norsk utvärdering inriktad mot vaccin, dels en utvärdering i 

samarbete mellan Finland och UNHCR inriktad mot flyktingar. 

7. EBA:s kvalitetspolicy  

Kim Forss och Markus Burman rapporterade att synpunkter från tidigare 

diskussioner nu arbetats in i utkastet som cirkulerats. 

I diskussionen lyftes frågor kring processer kring val av författare, referensgrupper, 

tolkningar kring forskningsetiska riktlinjer och dess funktion i utvärderingar, samt 

liknelser med peer reviews i forskningssammanhang. Ett par av dessa frågor 

hanteras i andra EBA-sammanhang. 

Beslut: Expertgruppen antog kvalitetspolicyn med smärre revideringar. 

8. Presentation av BP21  

Anders Trojenborg föredrog budgetpropositionen för utgiftsområde 7, år 2021. 

9. Höstrapport till regeringen 

Expertgruppen redovisar sin verksamhet till regeringen två gånger per år. Ett utkast 

på höstens rapport föredrogs av Jan Pettersson. 

Beslut: Expertgruppen beslutade översända rapporten i enlighet med utkastet. 



10. Innehåll internatet 

Höstinternatet genomförs i form av två halvdagars videokonferens, tisdag 20 och 

onsdag 21 oktober. Jan Pettersson presenterade dagordning enligt utskickat förslag 

Beslut: Dagordningen för internatet fastslogs  

11. Övriga frågor 

Behov av etiska riktlinjer för ledamöter och personals deltagande i offentliga samtal? 

Beslut: Frågan bordlades till nästkommande möte  

12. Mötet avslutades 
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