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Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande 
Johan Schaar, vice ordförande 
Magnus Lindell, ledamot  
Torgny Holmgren, ledamot (från och med punkt 4b) 
Julia Schalk, ledamot (deltog inte under punkt 6bii) 
Kim Forss, ledamot (deltog inte under punkt 6bi) 
Joakim Molander, ledamot 
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 
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 
Laura Nordström, bitr. utredningssekreterare 
 

Frånvarande: 
Sara Johansson de Silva, ledamot 
Janet Vähämäki, ledamot 

Yared Defersha, praktikant 
 
1. Öppnande av mötet  

Jan Pettersson informerade om att Yared Defersha praktiserar hos kansliet till 

och med den 30 juni. Laura Nordström, som är tillfälligt anställd till och med den 

30 juni, för att hantera/bygga upp historiskt arkiv på EBAs hemsida, 

presenterade sig. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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4. Administrativa frågor 

a. Prioritering av tematiska områden 2021–2022 

Jan Pettersson presenterade kansliets förslag på tematiska områden 

inför perioden 2021–2022. Förslaget är att behålla nu gällande 

prioriteringar med arbete i utskott, samt att behålla det femte utskottet 

med fokus på verksamhetsutveckling. 

 

Beslut: Årets tematiska prioriteringar fastställdes. 

 

b. Slutrapport ÅP 

Jan Pettersson slutredovisade den åtgärdsplan som upprättades efter 

Statskontorets översyn 2018.  

 

Beslut: Rapporten fastställdes. 

 

c. Global Delivery Initiative 

Jan Pettersson presenterade en uppdaterat pm angående ett eventuellt 

värdskap för GDI. Frågan har tidigare diskuterats på expertgruppsmötet 

den 3 mars.  

 

Beslut: Att inte gå vidare med frågan om värdskap. 

 

d. Övrigt 

– 

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Den 19/3 beslutade expertgruppen per capsulam att till 

referensgruppsordförande för studien om jordbruksbistånd utse Torgny 

Holmgren; för studien om socialt skydd under påtingad förflyttning till 

referensgruppsordförande utse Helena Lindholm; samt till 

referensgruppsordförande för antologin om förändringsstudier utse Kim 

Forss. 

 

Expertgruppen har också per capsulam den 1/4 beslutat att godkänna 

ett reviderat upplägg för studien ”Social protection in situations of forced 

displacement”. 

 

b. Återrapportering 

Helena Lindholm och Jan Pettersson överlämnade digitalt EBAs 

årsrapport Biståndsanalys 2021 till statssekreterare Janine Alm Ericson 

den 23 mars. Årsrapporten har också presenterats för ambassaden i 

Lusaka den 12/4. Ett flertal kommande presentationer för UD, 



Utrikesutskottet, Sida och ambassader är inplanerade.  

 

Helena Skagerlind redogjorde för det DDB-seminarium på temat 

fredsbyggande, som hölls den 25 mars. Helena Lindholm modererade 

seminariet där tre forskare presenterade sina avhandlingar i ämnet. 

 

Lisa Hjelm redogjorde för en presentation av de huvudsakliga slutsatser 

som presenteras i rapporten ”Mapping of Swedish Aid Addressing 

Menstruation” som Elin Bergenlöv hållit på Sida i mars. 

 

Johan Schaar redogjorde för det tredje runda bordssamtalet som hållits 

på temat ”Nexus and Forced Displacement”, där både givarländer och 

värdregeringar deltog för att diskutera koherens mellan givar- och 

värdlandsinstrument för att bemöta påtvinga förflyttning. Alexander 

Burlin meddelade att de tre runda bordssamtalen kommer att redogöras 

för i en kommande rapport. 

 

Jan Pettersson redogjorde för det möte med EvalNet – Nätverket för 

utvärderingsorganisationer – den 7 april där Jan och Lisa Hjelm deltog 

från EBAs sida. Bland annat diskuterades covid-19 och de utvärderingar 

som görs på området. 

 

6. Projekt  

a. Rapport för beslut 

i. NLP 

Torgny Holmgren redogjorde för arbetet med rapporten om Natural 

Language Processing. Synpunkter på (främst den svenska) 

sammanfattningen framfördes. 

 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering med medskick att 

sammanfattningen ska skrivas om. 

 

b. Projektförslag för beslut  

i. HIV/Aids (tilldelningsbeslut) 

Kim Forss jävsförklarade sig och lämnade mötet under denna punkt. 

 

Expertgruppen har tidigare beslutat att den anbudsinbjudan för en 

studie om Sveriges hiv-respons över tid skulle utlysas. Anbudstiden 

gick ut den 15 mars och tre anbud ingavs till kansliet. 

 

 

 



Kansliets förslag är att expertgruppen beslutar att genomföra det 

högst rankade anbudet, det från Politics & Governance, Overseas 

Development Institute. 

 

Beslut: Tilldelning enligt förslag. 

 

ii. Utvärdering CSO 

Julia Schalk jävsförklarade sig och lämnade mötet under denna 

punkt. 

 

Expertgruppen diskuterade ett förslag på utvärdering av svenskt 

CSO-stöd till Afrika och ställde sig positiva till förslaget. 

Diskuterades olika praktiska och metodologiska aspekter som bör 

beaktas i arbetet. Bland annat avseende användningen av s.k. 

korgfonder, vikten av att ge flexibilitet till intresserade forskare samt 

vilka landstudier och urval som föredras. 

 

Beslut:  Kansliet uppdras att arbeta fram ett förslag till 

utlysningstext. 

 

iii. Det svenska utvecklingssamarbetets krisberedskap och justeringar 

under covid-19-pandemin 

Givarländer har valt olika strategier i hur biståndet har anpassats till 

följd av covid-19-pandemin, vilket har lett till stora skillnader i hur 

olika länder och organisationer har agerat under det senaste året. 

 

Den föreslagna studien syftar till att dels undersöka vilken 

beredskap som fanns på plats inom det svenska 

utvecklingssamarbetet före pandemin, dels till att kartlägga vilka 

justeringar som gjorts i det svenska biståndet under covid-19-

pandemin, på olika nivåer och inom olika områden. 

 

Aspekter att beakta i det fortsatta arbetet inkluderar att: undersöka 

vad som går att jämföra med andra länder, öppna för en mer kritisk 

granskning, samt att inkludera mottagarsidan perspektiv.  

 

Beslut: I enlighet med kansliets förslag att kontakta författare. 

 

c. Projektförslag för diskussion 

i. Utvärdering av Sveriges hälsobistånd utifrån ett 

hälsosystemperspektiv 

Som en del i kansliets arbete med att identifiera studier som 

relaterar till Sveriges internationella respons mot covid-19-

pandemin, föreslås en studie för utvärdering om, och i vilken grad, 



Sveriges hälsobistånd är i linje med globala behov för starkare 

hälsosystem samt bidrar till SDG 3.8, tillgänglig sjukvård för alla. 

 

Studien knyter an till såväl biståndets långsiktiga inriktning, 

prioriteringar och genomförande som till det av EBA prioriterade 

området hälsa och SRHR. 

 

Beslut: Kansliet uppdras att utveckla förslaget till ett senare möte. 

 

d. Information om kommande seminarier 

Alexander Burlin informerade om årets MR-dagar som hålls digitalt från 

Uppsala och där EBA bidrar med två korta seminarier på temana ”Avbrutna 

biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?” (19/4) respektive 

”Sextortion” (21/4).  

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

i. Pågående projekt (delas för kännedom och ev. diskussion) 

 

7. Övriga frågor 

– 

 

8. Mötet avslutas 

 


