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1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från mötet den 5/5 2021 godkändes och lades till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Övrigt
–

5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
Den 24/5 beslutade expertgruppen per capsulam att till
referensgruppsordförande för studien av landprogrammering SE-EU utse
Magnus Lindell; för studien om Sveriges feministiska utrikespolitik till
referensgruppsordförande utse Sara Johansson de Silva; samt till
referensgruppsordförande för studien av InfoKom-anslaget utse Johan
Schaar (ersätter tidigare utsedd ordf. Magnus Lindell, som anmält sig
kommande jävig).
Helena har beslutat att i Janets frånvaro utse Kim till slutläsare och
föredragande av rapporten om teoribaserad utvärdering till ett arvode om
4000kr.
Helena har också beslutat om detaljerad utformning av processen för
bedömning av förslag i pågående satsning på svenska lärosäten (se p. 6ei).
b. Återrapportering
Lisa Hjelm informerade om att EBA deltagit med två miniseminarier under
gLOCAL Evalutation Week, dels ett om relevansstudien (2/6), dels ett om
kvantitativa metoder för utvärdering av demokratibistånd (3/6).
Torgny Holmgren informerade om ett seminarium om NLP-studien, som
hölls den 28/5. Med utgångspunkt i studien diskuterades bland annat hur
data science kan bidra till bättre utvärderingar av utvecklingsaktiviteter.
Mats Hårsmar informerade om ett EBA/SweDev-webinarium med
workshoppar som hölls den 19/5 på temat ”Forskning inom beslutsfattande –
användning och användbarhet”. Den övergripande tematiken var länkandet
av forskning och policy, och de två workshopparna behandlade dels
utveckling och demokrati, dels utveckling och SRHR.
Alexander Burlin informerade om att presentationer av EBAs årsrapport
”Biståndsanalys” gjorts för riksdagens utrikesutskott, UD, Sida och för ett
antal utlandsmyndigheter. Särskilt demokratiområdet väcker intresse. En
synpunkt som framkom vid presentationerna var man gärna ser att EBA
fortsätter att ge digitala presentationer av årsrapporten.
Númi Östlund informerade om en presentation som gjordes av EBAs
underlagsrapport om cirkulär ekonomi, som hölls för Regeringskansliet/Sida.
Moderator vid presentationen var Johan Schaar.

6. Projekt
a. Rapport för beslut
i.
Målstudien
Markus Burman jävsförklarade sig och lämnade mötet under denna
punkt.
Expertgruppen diskuterade den reviderade rapporten och
konstaterade att den nu är tydligare än i tidigare version. Lansering
planeras preliminärt till sensommaren/tidiga hösten.
Beslut: Rapporten godkänns för publicering.
ii.

Teoribaserad utvärdering
Expertgruppen diskuterade rapporten och var generellt positiva men
beskrev också sådant som behövde förtydligas avseende elicitering,
språk och begreppsanvändning, nuvarande sammanfattning,
bakgrundsbeskrivningen och kommande lansering av rapporten.
Beslut: Rapporten godkänns för publicering med några medskick till
författaren. Rapporten behöver inte föredras för expertgruppen igen.

b. Projektförslag för beslut
i.
CSO (beslut om utlysningstext)
Julia Schalk och Magnus Lindell jävsförklarade sig och lämnade
mötet.
Markus Burman presenterade utlysningstext för projektet
”Utvärdering av svenskt CSO-bistånd i Afrika SoS”. Utlysningen
görs under sommar och tidig höst. Expertgruppen diskuterade bland
annat kapacitetsbegreppet, olika aspekter på utvärderingsfrågorna,
landurvalsfrågor och det biståndsfinansierade civilsamhällets roll
och förankring i låg- och medelinkomstländer.
Beslut: Utlysningstexten antas med hänsyn tagen till
expertgruppens medskick. Texten behöver inte gå tillbaka till
expertgruppen för godkännande innan utlysning.
ii.

FUP (beslut om utlysningstext)
Helena Skagerlind presenterade utlysningstext för studien om
effekter av den svenska feministiska utrikespolitiken. Precisering av
vissa frågeställningar föreslogs.
Beslut: Utlysningstexten antas med hänsyn tagen till
expertgruppens medskick. Texten behöver inte gå tillbaka till
expertgruppen för godkännande innan utlysning.

iii.

NDICI
Númi Östlund presenterade ett förslag på en studie, som inkommit
till kansliet, om att belysa Sveriges inflytande i de nyligen
genomförda förhandlingarna av EU:s långtidsbudget med fokus på
EU:s utvecklingspolitik för budgetperioden. The Neighbourhood,
Development and International Cooperation Instrument (NDICI)
anger ramarna för EU:s utvecklingspolitik under perioden 2021–
2027. En förutsättning för att studien ska kunna genomföras är att
författarna får tillgång till viss dokumentation från UD.
Beslut: Att gå vidare i enlighet med projektförslaget under
förutsättning att författarna får tillgång till dokumentationen.

c. Projektförslag för diskussion
i.
Utfasning Kambodja
Mats Hårsmar föredrog en diskussions-PM med anledning av att
Sverige fasar ut biståndet till Kambodja. EBA har i ett par tidigare
utvärderingar studerat biståndet till Kambodja. Dessa utvärderingar
skulle kunna kompletteras med en studie av vilka effekter,
förväntade och oförutsedda, negativa och positiva, som
avvecklingen av biståndet till landet får.
Expertgruppen vill gärna göra något om utfasning. Tankar och
inspel bearbetas av kansliet till ett senare möte.
ii.

Miljö/klimat, prel. runt bord
Mats Hårsmar återrapporterade från EBAs miljö- och klimatutskott,
där man har diskuterat vad EBA kan göra på området.
Mats Hårsmar arbetar vidare och återkommer eventuellt vid ett
senare möte.

d. Information om kommande seminarier
Alexander Burlin informerade om att EBA deltar i Bokmässan,
Globala Torget, den 24/9, med ett seminarium på ämnet
demokratibistånd. Seminariet kommer eventuellt att modereras av
Helena Lindholm och inkludera deltagare från Sida, UD och
civilsamhället/akademin.
Markus Burman informerade om ett planerat seminarium med
utgångspunkt i en nyligen publicerad bok om svenskt bistånd under
åren 1945–1975. Seminariet genomförs tillsammans med
Föreningen för utvecklingsfrågor och modereras av Kim Forss.

e. Övriga projekt, information/beslut
i. Jan Pettersson informerade om fyra underlagsrapporter som EBA
publicerat under maj månad, samt att en underlagsrapport om
korruption kommer att publiceras inom kort.
- Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of
Implications for Swedish Development Cooperation
- Like-Minded in Principle or in Practice? Priorities and
Allocations in EU Member States’ Foreign Aid
- Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation
- Relevant? Almost Always: Relevance in Development
Cooperation
Justeringar under covid-19-pandemin
Lisa Hjelm presenterade ett förslag på att utvidga den tidigare
beslutade kartläggningen av justeringar i biståndet relaterade till
covid-19-pandemin. Efter diskussioner i expertgruppen och med
Sida har i stället för sådan kartläggning utarbetats en inbjudan att
inkomma med förslag. Uppdragsbeskrivningen innehåller två
huvudsakliga frågeställningar. Den första relaterar direkt till att
kartlägga justeringar, medan den andra handlar om hur
omprogrammeringen har hanterats och vad vi kan lära. För att
möjliggöra en studie av den omfattningen, föreslår kansliet att
budgeten ökas till 600 000 kr.
Beslut: Att utöka studien och budgeten enligt förslag.
ii.

Pågående projekt
Lärosätesutlysningen
Mats informerade om formerna för bedömning av förslag till
lärosätessatsningen. Det har inkommit 53 förslag. I det första steget
bedömer kanslichef och två utredningssekreterare vilka författare
som den 18/6 erbjuds att inkomma med fullständiga förslag senast
den 8/8. I steg två tar bedömningsgruppen hjälp av respektive
utskott och eventuellt särskilt inbjudna sakkunniga. Gruppen
föredrar sedan samtliga förslag på sammanträdet den 1 september
där expertgruppen fattar beslut.

7. Presentation av UD:s inspelslista till EBA
Vera Mörner presenterade processen och slutlig lista på UD:s förslag till
kommande EBA-studier under 2021, med ömsesidigt poängterande av EBAs
oberoende gentemot UD. EBA och UD är överens om värdet av såväl UD:s

förslag som det samtal som sker om EBA under processen med listans
framtagande. Jan Pettersson redovisade kort hur EBA tidigare har arbetat med
UD:s förslag. Expertgruppen noterar att ett flertal har lett till genomförda studier.
8. Övriga frågor
–
9. Mötet avslutas

