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ProtokollExpertgruppen för Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Onsdagen 18 nov kl.13.00–16.00 

Zoom samt lokal Generalen (plan 9) 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Johan Schaar, vice ordförande 
Magnus Lindell, ledamot  
Staffan Lindberg, ledamot 
Torgny Holmgren, ledamot 
Julia Schalk, ledamot 
Kim Forss, ledamot 

Joakim Molander, ledamot (deltog ej i andra delen av punkt 6bi) 
Sara Johansson da Silva, ledamot  
Janet Vähämäki, ledamot (deltog ej i första delen av punkt 6bi) 
Anders Trojenborg, UD expert 
Vera Mörner, UD 
Jan Pettersson, kanslichef 
Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Lisa Hjelm, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Helena Skagerlind, utredningssekreterare 
Númi Östlund, utredningssekreterare 
Alexander Burlin, utredningssekreterare 
Nina Solomin, kommunikationsansvarig 
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 
Elin Bergenlöv, bitr. utredningssekreterare 
Rine Mansouri, praktikant 

1. Öppnande av mötet   

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokoll från expertgruppens möte 201007 lades till handlingarna. 

4. Administrativa frågor 

a. Budgetprognos 

Jan Pettersson presenterade prognos för årets utfall som beräknas 
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landa inom ramen för tillåtet anslagssparande. 

b. Övrigt 

Planering av EBA-möten år 2021. Påpekades att majmötet ligger 

onsdagen före Kristi himmelsfärdshelgen, varför detta bör flyttas någon 

vecka. I övrigt fastställdes mötesdatumen. 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Jan Pettersson rapporterade att ordförande sedan förra mötet har 

beslutat om igångsättning av två underlagsrapporter. En studie om 

fördelning av multilateralt stöd, kostnad 60 000 kr, och en studie om 

bistånd till Afghanistan, 200 000 kr. Jan har dessutom beslutat om en 

underlagsrapport om humanitärt bistånd till Etiopien, kostnad 50 000 kr.   

b. Återrapportering 

Den 8/10 hölls ett lanseringsseminarium för rapporten om 

myndighetssamarbete på Västra Balkan med huvudförfattaren och 

samtal med publik. Det fanns ett stort intresse från publiken och det 

ställdes många frågor. Vissa mindre tekniska problem noterades.   

 

Mats Hårsmar rapporterade om ett lanseringsseminarium den 23/10 

kring studien om tillitsbaserad styrning. Författarna Janet Vähämäki och 

Susanna Alexius samt en panel på tre personer deltog. Ingen deltagare 

från Sida, vilket var ett medvetet val.  

 

Sara Johansson de Silva rapporterade om lanseringsseminiarum av 

studie om sextortion den 11/11. Ursprungligen var det tänkt en lansering 

med högpolicynivådiskussion, men i stället deltog praktiker från 

civilsamhället. Seminariet var välbesökt och sändes även i SVT forum 

där det nådde 7 000–13 000 tittare. 

 

Númi Östlund rapporterade att planerat rundabordssamtal om 

jämställdhetsbudgetering (19/10) ställdes in då det krockade med ett 

OECD-möte. Samtal om nytt datum (samt poddinspelning) pågår. 

 

Jan Petterson rapporterade att den kvalitetspolicy som, efter mindre 

justeringar, beslutades på förra mötet går till översättning nästa vecka 

och publiceras på hemsidan så snart den är klar. 

Jan Pettersson rapporterade från möte med Nordic-Plus-nätverket för 
utvärdering, 8–9/10 som bland annat bestod av diskussioner om 
efterfrågad kunskap hos politiken och eventuella gemensamma 
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utvärderingar inom olika teman. 
 
Kansliet hade en planeringsdag den 12 oktober, för att förbereda 
internatet den 20–21/10.  

Jan Pettersson redogjorde för kansliets planer att ta vidare slutsatser 
och fortsatta samtal från internatet. De planerade enkäterna till tidigare 
referensgruppsmedlemmar och författare kommer att genomföras inom 
kort. 
 
Jan Pettersson och Númi Östlund presenterade ett förslag till arbetet i 
det femte utskottet, ett utskott för frågor som inte annars hinns med, och 
som det inte finns givet forum för. Fokus bör ligga på 
verksamhetsutveckling, samt frågor där kansliet kört fast och frågor som 
uppkommit på sammanträden. Ledamöter bjuds in och deltar efter eget 
intresse. Målet är att utskottet träffas 3 ggr/år (2 vår, 1 höst). 
  
I samband med detta konstaterades också att arbetet i våra utskott 
fungerar bra och inte behöver formaliseras ytterligare. Deltagandet är 
frivilligt och den intresserade kontaktar kansliet för att skriva upp sig. 
 
Lisa Hjelm rapporterade från EBA:s engagemang i den internationella 
”koalitionen” för COVID-19-studier. Studier som är i startfasen är; 
tillgång på vaccin, flyktingar, Danmark leder studie om grön och hållbar 
återuppbyggnad, antikorruption. I den senare frågan samarbetar Helena 
Skagerlind med GovNet och ACTT inom OECD med en ”lessons from 
evaluation”. Tanken är att det ska göras en större utvärdering senare. 
Lisa sitter även med i den rådgivande gruppen av givare för UNEG:s 
utvärderande arbete av ”UN Multi Partner Trust Fund for Covid-19 
Response”. 

6. Projekt  

a. Rapport för beslut (inga beslut detta sammanträde) 

b. Projektförslag för beslut  

i. Utvärdering av InfoKom-insatser 

Beslut om tilldelning: 

Janet förklarade sig jävig och lämnade mötet. 

Markus beskrev upphandlingsprocessen och föredrog 

utvärderingsgruppens förslag. I underlaget beskrevs några 

utvecklingsmöjligheter i metoden och som tas upp för diskussion 

med författarna. Expertgruppen diskuterade också varför två 

forskare valt att inte lämna anbud.  

Fråga om referensgruppsordförande:  

Janet återkom i mötet. Joakim förklarade sig jävig och lämnade 

mötet. Joakim som tidigare utsetts till referensgruppsordförande för 

studien har lyft frågan om opartiskhet kan ifrågasättas då han är 

ordförande för FuF (som söker och tilldelas medel ur InfoKom-

anslaget). 
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Beslut: Maria Grafström AB tilldelas uppdraget. Markus tar med 

medskick till författarna för diskussion. Ny ordförande för 

referensgruppen utses per capsulam. 

ii. Strategiska sekonderingar 

Númi Östlund presenterade förslag till anbudsinbjudan för en 

utvärdering av ”strategiska sekonderingar”. 

Beslut: Efter vissa mindre textjusteringar går anbudsinbjudan ut. 

iii. Hivbistånd över tid 

Lisa Hjelm presenterade förslag på utlysning för en lärfokuserad 

studie om utvecklingssamarbetes respons på hivepidemin över tid. 

 

Beslut: SRHR och hälsa-utskottet tar med sig kommentarer från 

diskussionen och uppdaterar utlysningstexten. Texten behöver inte 

komma tillbaka till expertgruppen innan utlysning. 

iv. Bonden som försvann 

Mats Hårsmar presenterade ett spontant insänt förslag om det 

svenska jordbruksbiståndet. Kansliet har tidigare sökt idéer på 

området men det har varit svårt att hitta författare, särskilt i en fråga 

där man behöver ha både kunskap inifrån systemet och kunskap på 

området. I diskussionen som följde välkomnades tematiken. Dock 

bedömdes förslaget utgå från en alltför bestämd hypotes om 

jordbruksstödets storlek. Jordbruksbistånd bör ses i ett bredare 

sammanhang där vattenfrågor, klimatbistånd, marknadsutveckling 

och annat också vägs in.  

Beslut: Att inte gå vidare med förslaget. Kansliet uppmanades 

arbeta vidare med frågan antingen i form av underlagsrapport, eller 

som en större studie. 

c. Projektförslag för diskussion 

Inga förslag detta sammanträde 

d. Information om kommande seminarier 

Helena Skagerlind rapporterade att nästa DDB-seminarium, med tema 

katastrofhantering, hålls den 30/11. 

Lisa Hjelm rapporterade om ett kommande demokratiseminarium den 10/12. 

Staffan Lindberg modererar. 
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Alexander Burlin rapporterade om arbetet med rundabordssamtal på temat 

nexus och förflyttning. En temavecka i februari planeras. ”Fragila gruppen” 

diskuterar detaljutformning. 

e. Pågående projekt, information/beslut 

i. Skrivelse om det multilaterala biståndets ensning med klimatavtalet  

Jan Pettersson redogjorde för kansliets skrivelse om i vilken mån 

svenskt multilateralt bistånd är förenligt med Parisavtalet om klimat 

från december 2015. Skrivelsen har initierats mot bakgrund av 

formuleringar i regeringens klimatpolitiska handlingsplan (Prop. 

2019/20:65) där en oberoende granskning av svenskt multilateralt 

bistånds förenlighet med Parisavtalet efterfrågas. 

ii. Pågående projekt 

(Projekt- och seminarielistan delad för frågor och kommentarer.) 

7. Biståndsanalys 

Nina tackade för alla bidrag till första utkastet och bjöd in alla att kommentera 

och komma med önskemål om redigeringar av innehållet. Nästa steg blir ett 

formgivet manus, som kommer att skickas ut till decembermötet. Det blir sista 

chansen att inkomma med synpunkter av sådan karaktär att det ändrar 

innehållet. Ordf. Helena Lindholm gör sista läsningen av allt material. Hon och 

ett par till av ledamöterna uttryckte att det var ett mycket välskrivet första utkast. 

Kommentarer på texterna arbetas in till nästa utkast. 

8. Ersättningar till EBA-författare för extra insatser 

Jan Pettersson föredrog utsänd PM om förslag på ersättning till EBA-författare 

för extra kommunikationsinsatser. 

Beslut: I enlighet med förslaget. 

9. Behov av etiska riktlinjer för EBA-företrädare? 

Gruppen diskuterade ett eventuellt behov av etiska riktlinjer/rutiner för hur EBA-

företrädare deltar i den offentliga biståndsdebatten. Generella etiska riktlinjer 

finns på plats, men finns behov av att formalisera processen? Är EBA i behov av 

andra riktlinjer än den praxis som utvecklats? Efter en inledande diskussion 

beslutades att frågan bordlägges för att tas upp i lämpligt sammanhang. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Mötet avslutas 
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