
   

 

 
 
 

 

 

Onsdag 17 november kl. 13.00–16.00 
Zoom 
och 
Karlavägen 100 A, plan 8, 
sammanträdesrum Fänriken 
 
  

 Närvarande: 
 Helena Lindholm, ordförande 
 Johan Schaar, vice ordförande 
 Magnus Lindell, ledamot  
 Torgny Holmgren, ledamot 
 Sara Johansson de Silva, ledamot 
 Kim Forss, ledamot 
 Staffan I. Lindberg, ledamot (deltog inte under p. 6ai) 
 Julia Schalk, Ledamot 
 Janet Vähämäki, ledamot 
 Joakim Molander, ledamot 
 Anders Trojenborg, UD, expert 
 Emma Aler, UD 
 Jan Pettersson, kanslichef 
 Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
 Lisa Hjelm, utredningssekreterare 
 Markus Burman, utredningssekreterare 
 Helena Skagerlind, utredningssekreterare 
 Númi Östlund, utredningssekreterare 
 Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 
  
  

1. Öppnande av mötet  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Johan Schaar kommenterade att under punkt 6e, New Deal, var avsikten tidigare 

att avbryta projektet innan rapporten publiceras. Dock pågår studien ännu. Mats 

Hårsmar informerade om att författarna vill lämna in en starkt reviderad version 

för bedömning till expertgruppens nästa möte. Diskussion i frågan pågår mellan 

EBAs kansli och författarna. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 
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4. Administrativa frågor 

a. Övrigt, personalfråga 

Jan Pettersson informerade om att Emma Hernborg har anställts i kansliet 

som kommunikationsansvarig från och med den 16/12.  

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 
Expertgruppen har per capsulam per den 11/11 beslutat att utse Julia Schalk 
till referensgruppsordförande för SRHR-studien.  
 
Expertgruppen har per capsulam per den 11/11 beslutat att tilldela kontraktet 
för HIV/Aidsstudien till KIT/Technopolis Group. 

 
b. Återrapportering 

Kim Forss rapporterade från seminarierna ”Utvärdering av måluppfyllelse av 

svenskt bistånd” och ”Credible Explanations of Development Outcomes with 

Bayesian Theory-Based Evaluation” som båda hölls den 15/10.  

 

Númi Östlund rapporterade från två informationsmöten som hållits för 

Riksrevisionen, och om Riksrevisionens rapport ”Svenskt bistånd till 

multilaterala organisationer – regeringens och Sidas arbete” (RiR 2021:28).  

 

Lisa Hjelm rapporterade från ett internationellt möte med Covidkoalitionen i 

Paris den 15/11. Mötet fokuserade bland annat på hur vi går vidare med 

eventuella gemensamma utvärderingar, dels på landnivå, dels tematiska. 

 

6. Projekt  

a. Rapporter för beslut 

i. FUP (tilldelningsbeslut) 

Staffan Lindberg anmälde sig jävig då huvudsökanden är verksam vid 

samma institution. Staffan lämnade mötet under punkten.  

 

Helena Hede Skagerlind informerade om anbudsprocessen för studien om 

regeringens feministiska utrikespolitik. I steg två bjöds tre team in att lämna 

fullständiga anbud. Kansliet föreslår att uppdraget tilldelas 

statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 

 

Beslut: Att tilldela statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 

uppdraget. 

 

b. Projektförslag för beslut  

– 

 

 



c. Projektförslag för diskussion  

i. Landutvärdering, utlysning 

Vid expertgruppens planeringsinternat i oktober diskuterades om och i så fall 

hur EBA bör arbeta vidare med landutvärderingar efter det att 

Etiopienutvärderingen färdigställts och lanserats. 

 

Markus Burman presenterade ett förslag om att EBA går ut med en ny 

utlysning i februari 2022. Kansliet föreslår att nästa landutvärdering 

fokuserar på det svenska biståndet till Liberia under de knappa tjugo åren 

sedan 2003. Kansliet anser också att Kongo DRC och Colombia kan vara 

alternativ för landutvärdering. 

 

Kansliets förslag till beslut är att expertgruppen fattar beslut om land (förslag 

Liberia) och ungefärlig inriktning och att kansliet sedan baserat på detta tar 

fram en utlysningstext för beslut till decembermötet. 

 

Beslut: Att göra en landutvärdering av Liberia. Kansliet återkommer om 

Colombia vid ett senare expertgruppsmöte. 

 

d. Information om kommande seminarier 

Mats Hårsmar informerade om ett kommande seminarium om valstöd som 

kommer att hållas den 26/11 med anledning av publiceringen av EBA-

rapporten ”Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of 

Electoral Assistance”. Seminariet modereras av Helena Lindholm. 

 

Lisa Hjelm informerade om ett kommande seminarium på temat normer och 

värderingar för SRHR och jämställdhet, som kommer att hållas den 3/12 i 

samband med publiceringen av EBA-rapporten ”Sexual and Reproductive 

Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish 

Development Cooperation”. Seminariet modereras av Julia Schalk. 

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

i. Beslut om åtgärdsplan för landutvärderingar 

Lisa Hjelm presenterade ett förslag på en uppdaterad åtgärdsplan 

som utarbetats som en respons på den rapport som EBA tagit fram 

om EBAs landutvärderingar. Planen kommer att publiceras som en 

bilaga tillsammans med den rapport som utvärderar EBAs 

landutvärderingar. 

 

Beslut: Åtgärdsplanen fastställs och publiceras tillsammans med 

rapporten efter det att kansliet har justerat i enlighet med de 

kommentarer som kom upp under mötet.  

 



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

 

7. Biståndsanalys 2022 

Mats Hårsmar presenterade ett första utkast till texter till EBAs årliga rapport till 

Utrikesdepartementet, ”Biståndsanalys 2022”. Utkastet diskuterades och ett 

andra utkast inklusive bilder kommer att föredras och diskuteras på 

expertgruppens nästa möte. 

 

8. Presentation av boken “States, Markets, and Foreign Aid“, Simone Dietrich 

Punkten utgick/senareläggs på grund av sjukdom. 

 

9. Övriga frågor 

– 

 

10. Mötet avslutas 


