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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. Budgetprognos, EBA helår
Jan Pettersson föredrog budgetprognosen som tillställdes UD den 29
april i enlighet med EBAs regleringsbrev. Prognosen är oförändrad i
relation till ursprunglig budget.
5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
Den 22/4 beslutade expertgruppen per capsulam att till
referensgruppsordförande för studien av det svenska
utvecklingssamarbetets respons mot hivepidemin utse Julia Schalk; för
studien om kapacitetsstärkande CSO-bistånd till
referensgruppsordförande utse Staffan I. Lindberg; samt till
referensgruppsordförande för studien om det svenska
utvecklingssamarbetets justeringar under pandemin utse Joakim
Molander.
b. Återrapportering
Alexander Burlin informerade om att:
1) EBA anordnat två miniseminarier under MR-dagarna 2021. Ett
handlade om ”Avbrutna biståndsprojekt: hur påverkas de som bor där?”
och det andra om ”Sex, korruption och bistånd: hur bekämpar vi
’sextortion’?”.
2) Årsrapporten ”Biståndsanalys 2021” i år kommer att, förutom för Sida
och UD, föredras för ett antal utlandsmyndigheter. En handfull
presentationer har redan hållits och några fler är planerade. En
återrapportering kommer att sammanställas och presenteras på
expertgruppens sammanträde i juni.
3) EBAs nyhetsbrev har gått ut i slutet av april. Det inkluderade bl.a.
information om kommande seminarier och pågående utlysningar.
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6. Projekt
a. Rapport för beslut
–
b. Projektförslag för beslut
i.
Sweden and the EU in the European Division of Labour: Lessons
from Country Programming
Númi Östlund presenterade det författarinitierade förslag som
inkommit till kansliet om en studie av landprogrammering av EU:s
bistånd. Den föreslagna studien skulle belysa dels själva processen
för landprogrammering, dels analysera resultatet av
programmeringen i relation till Sveriges prioriteringar och Sveriges
bilaterala portfölj.
Beslut: Att gå vidare med förslaget, med medskicket att ländervalet
bör ses över och att metoden anpassas i diskussion med
expertgruppen.
ii.

Technical Assistance
Jan Pettersson presenterade ett spontant insänt förslag om
effektiviteten i tekniskt bistånd. Syftet med studien är att klargöra
vilken typ av arbetssätt som är framgångsrikt då personalbistånd
(tekniskt bistånd) används för att uppnå förändringar av offentlig
sektor. Förslaget knyter nära an till den diskussion som förts inom
EBA om att närmare utforska PDIA-ansatsen, och i det här fallet
inom det område för vilket PDIA i utgångsläget särskilt utformats.
Beslut: Att inte gå vidare med förslaget.

iii.

Demokratistöd till auktoritära stater
Lisa Hjelm presenterade det inkomna projektförslaget: ”Study of
Sweden’s Development Assistance in countries with Authoritarian
regimes”. Förslaget knyter an till pågående diskussion inom EBA att
studera frågan.
Beslut: Att inte gå vidare med studien. Kansliet fortsätter arbeta
med frågan, ev. i form av framtida utlysning.

iv.

Panelundersökning, Zambias allmänna val
Jan Pettersson presenterade en spontant insänd ansökan om att
(del-)finansiera ett forskningsprojekt som avser insamling och
analys av en kortperiodisk panelundersökning för att studera trender
och förändringar i den zambiska väljaropinionen före, under och
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efter de allmänna valen (president och parlament) den 12 augusti
2021.
Beslut: Att inte gå vidare med förslaget då EBA inte finansierar
forskning på detta sätt.
v.

Den feministiska utrikespolitiken och jämställdhetspolitiskt
påverkansarbete på landnivå
Helena Skagerlind presenterade ett kansli-initierat studieförslag om
Sveriges feministiska utrikespolitik. Efter sju år av feministisk
utrikespolitik är det angeläget att fördjupa kunskapen om agendans
bidrag till och faktiska påverkan på arbetssätt och resultat inom
jämställdhetsområdet i partnerländer.
Beslut: Kansliet ges i uppdrag att utforma en utlysningstext till
junimötet med hänsyn tagen till medskickade synpunkter.

c. Projektförslag för diskussion
i.
Sveriges genomförande av AAAA
Númi Östlind presenterade ett diskussionsunderlag kring en studie
om Sveriges genomförande av Addis Abeba Action Agenda (AAAA).
I agendan framhålls vikten av att genom biståndet mobilisera
resurser från även andra källor, för att kunna finansiera de globala
målen. Sedan dess har ”katalytiskt bistånd” (eller
”utvecklingsfinansiering”) framhållits som ett allt viktigare begrepp i
svenskt internationellt bistånd. Trots att katalytiskt bistånd är
prioriterat är det utifrån befintlig rapportering otydligt exakt hur
Sverige arbetar på området. Givet målbilden bör det vara tydligt vad
svenskt katalytiskt bistånd är och på vilket sätt Sverige uppnår
ambitionerna som formulerats i AAAA.
Beslut: Kansliet arbetar vidare på ett förslag på området och
återkommer till expertgruppen vid ett senare sammanträde.
ii.

Kinesiskt bistånd
Markus Burman presenterade ett författar-initierat idéutkast om
kinesiskt bistånd. Expertgruppen diskuterade möjliga studieidéer
avseende nya givare och dessas möjliga påverkan på svenskt
bistånd.
Beslut: Expertgruppen beslutade att inte gå vidare med förslaget.
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d. Information om kommande seminarier
Glocal Evaluation Week
Lisa Hjelm informerade om att Global Evaluation Initiative arrangerar en
temavecka. EBA deltar med två miniseminarier. I det ena kommer nytta och
användning av kvantitativa utvärderingsmetoder i utvärdering av bistånd att
diskuteras. Diskussionen kommer att ta avstamp i EBAs demokratistudie
och fokuserar på metod. Miguel Nino Zarazúa kommer att presentera
rapporten, Jan Petterson från EBA och Elina Scheja från Sida kommer att
delta i diskussionen.
Det andra seminariet handlar om EBAs underlagsrapport ”Relevant? Almost
Always – Relevance in Development Cooperation”. Joel Samoff,
rapportförfattare, kommer att presentera och Kim Forss kommer att
moderera.
NLP
Lisa Hjelm informerade om att det kommer att hållas ett webbseminarium
den 28 maj på EBA-rapporten om Natural Language Processing.
SweDev-EBA webbseminarium om forskning-politik
Jan Pettersson informerade om en kommande webbsänd dialog organiserad
av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev) den 19
maj. Diskussionen fokuserar på varför vissa forskningsresultat används inom
beslutsfattande medan andra resultat förbises.
Deltar gör Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos ministern för
internationellt utvecklingssamarbete, Katja Bender, Professor, International
Centre for Sustainable Development (IZNE)/Vice-President, EADI,
Janet Vähämäki, programchef, SweDev/ledamot i EBA och John Young,
verkställande direktör, INASP. Moderator är Mats Hårsmar. Därefter
genomförs två parallella workshops på tema demokrati respektive SRHR.
e. Övriga projekt, information/beslut
i.
Pågående projekt (delas för kännedom och ev. diskussion)
7. Besök av statssekreterare Janine Alm Ericson
Janine Alm Ericson, statssekreterare till biståndsminister Per Olsson Fridh
träffade expertgruppen och kansliet för ett samtal om det svenska biståndet idag
och framöver.
8. Övriga frågor
–
9. Mötet avslutas

