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Zoom

Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Johan Schaar, vice ordförande
Magnus Lindell, ledamot
Torgny Holmgren, ledamot (från och med punkt 4b)
Julia Schalk, ledamot
Kim Forss, ledamot
Joakim Molander, ledamot
Sara Johansson de Silva, ledamot (deltog inte under punkt 6bi)
Janet Vähämäki, ledamot (deltog inte under punkt 6biii)
Anders Trojenborg, UD expert
Vera Mörner, UD
Jan Pettersson, kanslichef
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Lisa Hjelm, utredningssekreterare
Markus Burman, utredningssekreterare (deltog inte under punkt 6ai)
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 godkändes och lades till handlingarna
4. Administrativa frågor
a. Remiss, jämlikhetskommissionen (beslutspunkt)
Jan Pettersson presenterade kansliets förslag till remissvar angående
Jämlikhetskommissionens betänkande SOU 2020:46.
Beslut: Förslaget till remissyttrande godkändes.

b. Satsning 2021/22, ny utlysningsform
Mats Hårsmar föredrog förslag till process för den extra satsningen 2021
av medel för studier inom något av EBA:s fyra prioriterade områden.
Utlysningen vänder sig till forskare verksamma vid svenska
forskningsinstitutioner.
Beslut: EBA går ut med utlysningen efter smärre textjusteringar.
c. Justering ersättning referensgruppsmedlemmar (beslutspunkt)
Expertgruppen har tidigare bedömt att ersättningen till
referensgruppsdeltagare bör justeras uppåt.
Beslut: I enlighet med förslag.
d. Global Delivery Initiative (önskan om inriktningsbeslut)
Jan Pettersson föredrog ärende om förfrågan till EBA om intresse för
värdskap för Gobal Delivery Initiative (GDI).
Beslut: Kansliet tar fram ett utökat underlag till expertgruppens möte
den 14 april för fortsatt diskussion.
e. Övrigt
–
5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
–
b. Återrapportering
Mats Hårsmar rapporterade att ytterligare ett seminarium genomförts av
analysmyndigheternas metodnätverk den 19/2. Denna gång redogjorde
anställda vid SBU om metoder för systematiska forskningsöversikter.
Ytterligare seminarier planeras framöver.
Ett webbseminarium samarrangerat med Sida hölls den 24/2 på temat
Paris Alignment av utvecklingssamarbetet. Specifikt fokus var hur
nationellt fastställda bidrag (NDC) till Parisavtalet om klimat kan stödjas.
Seminariet modererades av Johan Schaar och hade deltagare från
bland annat UNDP och Världsbanken.
Alexander Burlin rapporterade från två runda bordssamtal som hållits:
den 26/2 på temat ”Internflyktingar och nexus, modererat av Johan

Schaar, samt den 2/3 om ”Finansiell hälsa och nexus”, modererat av
Sara Johansson de Silva.
Elin Bergenlöv rapporterade om en workshop den 8/3 med tema
”Normers betydelse i utvecklingssamarbetet”. Baserat på pågående
WVS-studie hölls en presentation av forskarteamet, där personligt
inbjudna nyckelpersoner från UD och Sida inom bland annat SRHR,
Gender Equality, FUP och policyutveckling deltog och fick ställa frågor
och diskutera utmaningarna med normer i utvecklingssamarbetet. Syftet
var ett kunskapsutbyte mellan verkställare, tjänstemän och forskare.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
i.
Måluppfyllelse
Markus Burman (rapportförfattare) lämnade mötet under denna
punkt.
Expertgruppen framförde ett flertal synpunkter och frågor.
Beslut: Rapporten revideras för beslut vid ett senare sammanträde.
b. Projektförslag för beslut
i.
Sekonderingar (tilldelningsbeslut)
Sara Johansson de Silva jävsförklarade sig och lämnade mötet
under denna punkt.
Númi Östlund redogjorde för bedömningsprocessen av anbud till
utvärderingen av strategiska sekonderingar samt
bedömningsgruppens förslag till tilldelning.
Beslut: Tilldelning enligt förslag.
ii.

Förändringsteorier i Sidas verksamhet
Númi Östlund föredrog, i enligt med expertgruppens önskan från
mötet den 3 februari, ett utvecklat förslag till projekt om
förändringsteorier i biståndet. Föreslås att EBA producerar en
antologi på ämnet.
Beslut: Enligt förslag.

iii.

Jordbruk
Janet Vähämäki jävsförklarade sig och lämnade mötet under denna
punkt.

Mats Hårsmar presenterade ett förslag inkommet från forskare vid
SEI rörande en kartläggning av svenskt bistånd till jordbrukssektorn
under perioden 2005–2020. Studien väntas beskriva de förändringar
och eventuella trender som stödet har genomgått och följt under
perioden.
Beslut: Enligt förslag.
iv.

Social Protection Forced Displacement
Mats Hårsmar redogjorde för ett förslag som inkommit till kansliet.
Det gäller kartläggning och analys av vilka skyddsprogram (’Social
protection’) som tvångsförflyttade människor har tillgång till. En
samlad bild över detta saknas idag.
Förtydliganden efterfrågas om relationer till lokalbefolkningar i
mottagarländer, potentiella politiska aspekter av programmen samt
relevans för svenskt bistånd.
Beslut: Enligt förslag med hänsyn till ovanstående förtydliganden.

c. Projektförslag för diskussion
–
d. Information om kommande seminarier
Rundabordssamtal med OECD den 12/4 på temat ”Ensuring
Coherence Across New Donor and Host Country Measures to
Address Forced Displacement”
Ett DDB-webbseminarium på temat fredsbyggande kommer att
hållas den 25/3. Talarna är tre relativt nydisputerade forskare som
alla relaterar till interaktion mellan lokala och internationella aktörer.
Helena Lindholm modererar och Johanna Malm från FBA är
kommentator.
e. Övriga projekt, information/beslut
i.
Pågående projekt
–
7. Presentation av ”Relevant? Almost always. Relevance in Development
Cooperation”
Joel Samoff, professor vid Stanford University, Center for African Studies,
presenterade den underlagsrapport som EBA beställt och som handlar om
utvärderingskriteriet ”relevans”. Presentationen följdes av en diskussion.

8. Biståndsanalys
Expertgruppen har inga kommentarer utöver tidigare givna. Årsrapporten
kommer att lämnas över till statssekreteraren den 23/3, föredras för
Utrikesutskottet och UD i april. Även planerade presentationer för Sida och ett
antal UM.
9. Översyn landutvärderingar, frågor att ta vidare
Vid expertgruppens föregående möte presenterade Elliot Stern och Ole Winckler
Andersen den genomgång som de gjort av EBA:s landutvärderingar avseende
kvalitet, användning och lärande. Kansliet har identifierat de frågor som ses som
mest centrala och kommer att gå igenom och arbeta med rapporten inför EBA:s
höstinternat, där diskussionen förs vidare. Medskick till kansliets initiala
diskussion var att se bredare än EBA:s landutvärderingar specifikt och inkludera
alla våra studier, samt att undersöka hur vi bättre kan omhänderta och följa upp
våra studier.
10. Övriga frågor
–
11. Mötet avslutas

