
3_protokoll_expertgruppsmöte_210203 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Johan Schaar, vice ordförande 
Magnus Lindell, ledamot  
Torgny Holmgren, ledamot (från p. 6 ci, med undantag för p. 7) 
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Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Lisa Hjelm, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Helena Skagerlind, utredningssekreterare 
Númi Östlund, utredningssekreterare 
Alexander Burlin, utredningssekreterare 
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 
Elin Bergenlöv, bitr. utredningssekreterare 

Frånvarande: 
Staffan Lindberg, ledamot 

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från expertgruppens möte den 16/12 2020 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Administrativa frågor
a. Utkast till Budget 2021 och budgetäskande 2022 (beslutspunkt)

Jan Pettersson redogjorde för förbrukning av medel 2020 (97,28 %), för
budgeten 2021 och för budgetäskande för 2022. Budget för 2021 antar
att Corona inte påverkar verksamheten under andra halvåret.
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Beslut: Budget 2021 och äskande 2022 beslutades. 
 

b. EBA:s arbetsordning (beslutspunkt) 
Jan Pettersson föredrog förslag till arbetsordning för EBA, något EBA 
inte tidigare haft. Ett förslag till justering i skrivning om kommitténs 
arbetsmiljöansvar delades under mötet. Föreslogs även möjlighet till 
språkliga justeringar utan att innehållet ändras i avsikt att de tre 
kommittéerna EBA, ESO och Delmi ska ha lika lydande formuleringar 
där det anses motiverat. 
 
Beslut: Arbetsordningen beslutades i enlighet förslag. 

 
c. Satsning 2021/22, ny utlysningsform (beslutspunkt) 

Mats Hårsmar presenterade ett förslag till delvis nytt 
utlysningsförfarande, ett alternativ till de metoder EBA hittills har använt 
för att generera projektidéer och studier. Syftet är att i första hand nå ut 
till forskare verksamma i Sverige och frågan om tillgång till relevanta 
forskarnätverk och kontaktytor blir då central. 
 
Beslut: Principerna för utlysningsordningen beslutades men förslag 
välkomnas inom samtliga EBA:s fyra prioriterade områden. Kansliet 
återkommer med utlysningstext till nästkommande sammanträde. 

 
d. Övrigt 

– 
 

5. Information 
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Den 29/1 beslutade expertgruppen per capsulam att utse Sara 
Johansson de Silva till referensgruppsordförande för utvärderingen av 
strategiska sekonderingar. Den 28/1 beslutade ordföranden om 
igångsättande av en underlagsstudie om EU-ländernas biståndspolitiska 
prioriteringar. 
  

b. Återrapportering 
Jan Pettersson informerade om kansliets omförordnanden och 
avskaffandet av staplade tvåårsförordnanden.  
 
Nina Solomin, kommunikationsansvarig, är tjänstledig till och med den 
31/7. Alexander Burlin vikarierar för Nina under tiden. Vikarierande 
programledare för EBA-podden är Willy Silberstein. 
 
Jan Pettersson föredrog övergripande utfall av den 
medarbetarundersökning som genomfördes på kansliet under 
december.  
 
Elin Bergenlöv rapporterade från gemensamt demokratiseminarium med 
Concord 27/1. Syftet var att sprida resultaten från EBA-rapporten 
”Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd” och fånga upp 
synpunkter från olika civilsamhällesorganisationer. 



Mats Hårsmar redogjorde för den konferens som organiserades av den 
sydkoreanska utvärderarföreningen SIDS, den 21/1, där Mats talade om 
hur kvalitet i utvärderingar kan upprätthållas under Covid-19. Mats ingår 
även i redaktionsrådet för en Sydkoreansk tidskrift om utvärdering som 
börjar ges ut under 2021. 
 

6. Projekt  
a. Rapport för beslut 

– 
 

b. Projektförslag för beslut  
i. Svenskt jordbruksbistånd 

 
Janet Vähämäki anmälde jäv och deltog inte under denna punkt. 
 
Frågan om jordbruksbistånd har varit uppe till diskussion vid tidigare 
möten, utan att ha fått tillfredsställande lösning. Ett nytt förslag från 
forskare vid SEI presenterades, inriktat mot en bred kartläggning hur 
svenskt jordbruksbistånd utformats och kanaliserats den senaste 
15-årsperioden.  
 
Beslut: Expertgruppen ber författarna att omarbeta och tydliggöra 
sitt förslag. Punkten tas upp igen när ett omarbetat förslag inkommit. 

 
c. Projektförslag för diskussion 

i. Förändringsteorier i Sidas verksamhet 
Númi Östlund presenterade kansliets förslag om förändringsteorier i 
Sidas verksamhet. Bakgrunden till projektet är att Statskontoret och 
ESV i en nyligen publicerad rapport om styrningen av Sida 
konstaterar att myndigheten måste utveckla sitt arbete med 
förändringsteorier.  
 
Beslut: Kansliet arbetar vidare med förslaget.  
 

ii. Eventuella COVID-19-studier 
Lisa Hjelm presenterade kansliets tankar kring möjliga studier av 
den internationella responsen i relation till Covid-19. 
 
Beslut: Kansliet ges utrymme att identifiera frågeställning och form 
(eventuella samarbetspartner) för att sedan återkomma till 
expertgruppen med förslag till beslut. 
 

d. Information om kommande seminarier 
Alexander Burlin informerade om tre kommande rundabordssamtal på 
ämnet Påtvingad förflyttning och Nexus: Internflyktingar och Nexus (den 
26/2, modereras av Johan Schaar), Finansiell Hälsa och Nexus (den 2/3, 



modereras av Sara Johansson de Silva) samt ett om givarinstrument som 
ska arrangeras tillsammans med OECD development centre, förmodligen i 
början av april. Ett tidigare planerat rundabordssamtal om flyktingskydd har 
lagts på is då vår keynote var tvungen att dra sig ur.  Kansliet kommer 
eventuellt återuppta planeringen kring det bordet senare i vår om det finns 
intresse och resurser. 
 
Númi Östlund informerade om ett eventuellt rundabordssamtal om den 
svenska resursbasen. 
 

e. Pågående projekt, information/beslut 
i. Pågående projekt (för kännedom och ev. diskussion) 

Númi Östlund redogjorde för status i det pågående projektet 
”Utvärdering av sekonderingar som ett verktyg för svenskt 
påverkansarbete i EU och FN”. Sista anbudsdag är den 3/2. 
 
Lisa Hjelm redogjorde för status i det pågående projektet “The 
Swedish development cooperation response to the HIV epidemic – 
what can we learn from the process?” Sista datum att anmäla 
intresse för att lämna anbud var den 31/1. Sista anbudsdag är den 
15/3. 

 
7. Presentation av ”Assessment of the EBA’s Country Evaluations: Quality, Use & 

Learning” 
Författarna Elliot Stern och Ole Winckler Andersen presenterade sin översyn av 
EBA:s landutvärderingar. Expertgruppen konstaterar att rapporten för ett flertal 
intressanta resonemang som EBA bör ta vidare. 
 

8. Ändringar i arbetet med referensgrupper 
Jan Pettersson presenterade samlade slutsatser från de enkäter som under 
december -20 genomfördes med författare och referensgruppsmedlemmar samt 
från expertgruppens och kansliets diskussioner.  
 
Beslut: Föreslagna justeringar görs i EBA:s riktlinjer för referensgrupper.  
 

 
9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

10. Mötet avslutas 


