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1. Öppnande av mötet 

2. Ss Ohlsson deltar på EBAs expertgruppsmöte 

Jenny Ohlsson, nytillträdd statssekreterare till biståndsministern, besökte 

EBA. Samtalet handlade om statssekreterarens roll och vägval kring aktuella 

utmaningar inom det svenska internationella biståndet och samarbetet 

mellan EBA och Utrikesdepartementet. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 



 

4. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

5. Administrativa frågor 

a. Övrigt 

– 

6. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

– 

b. Återrapportering 

Magnus Lindell redogjorde för det seminarium om EBA-rapporten 

”Practicing Peacebuilding Principles” som hölls den 10 mars. 

Seminariet modererades av Magnus Lindell. 

Helena Hede Skagerlind redogjorde för det seminarium om EBA-

rapporten ”Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för 

information och kommunikation om bistånd 2010–2020”, som hölls 

den 23 mars. Seminariet modererades av Kim Forss. 

Mats Hårsmar redogjorde för den föredragning av Adam Pains rapport 

om svenskt bistånd till Afghanistan 2001–2021, som han och Jan 

Pettersson gav för riksdagens utrikesutskott den 17 mars. 

Mats Hårsmar redogjorde för den presentation av EBAs årsrapport 

”Biståndsanalys 2022”, som han och Jan Pettersson gjorde för 

biståndsministerns statssekreterare Jenny Ohlsson den 25 mars. 

Markus Burman redogjorde för de presentationer av EBAs utvärdering 

av Folke Bernadotteakademin som gjorts under mars månad, dels för 

FBA:s ledningsgrupp och dels för Utrikesdepartementet. Ett offentligt 

seminarium kommer att hållas i april i samband med 

rapportlanseringen. 

Númi Östlund redogjorde för det samtal kring redovisning av resultat 

inom biståndet som han och Janet Vähämäki haft i samband med ett 

lunchmöte på UD-IU. 

Lisa Hjelm informerade om det arbete som pågår i den globala 

utvärderingskommittén för covid-19. En särskild arbetsgrupp kring 

frågor om sociala trygghetssystem och kontantstöd sätts för 

närvarande samman och arbetet väntas komma igång inom kort. 

Mats Hårsmar redogjorde för ett erfarenhetsutbyte med Independent 

Committee for Aid Impact, EBAs motsvarighet i Storbritannien, som 

skedde i samband med deras styrelsemöte den 4 april. 

Johan Schaar, informerade om att OECD:s Joint Task Team för 

lärande av  Afghanistankrisen låter genomföra en studie kring hur 

bistånd kan kanaliseras och genomföras i  länder där det inte går att 

samarbeta med staten. Studien, som genomförs av Chatham House 

och CIC på uppdrag av svenska UD, är i sitt inledningsskede och 

beräknas bli klar under sommaren. 
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7. EBAs prioriterade teman, förslag för 2022 

Mats Hårsmar och Númi Östlund presenterade en uppföljning av EBAs 

arbete med prioriterade områden. Tre av fyra områden bedöms ha täckts in 

tillfredsställande, med föreslagna idéer inräknade. En diskussion inom 

kansliet har lett till ett förslag på att minska antalet prioriterade områden från 

fyra till två: fattigdom samt miljö och klimat. Minskningen till två områden 

skulle möjliggöra en mer samlad satsning, inte minst från kansliets sida. De 

nya områdena bör även lanseras på ett samlat och synligt sätt, 

Beslut: Att slutföra det arbete som planerats inom de fyra tidigare 

prioriterade områdena, och att därmed växla över till de två föreslagna 

prioriterade områdena. Inriktningen mot fattigdom bör dock preciseras så att 

en vag och bred tolkning av begreppet undviks. 

8. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

i. Utvärdering av strategiska sekunderingar 

Expertgruppen diskuterade utkastet till rapport samt utlåtanden 

från projektets referensgrupp. Kommenterades att resultatdelen 

bör utökas och förtydligas och att inledningen bör fördjupas och 

problematiseras. 

Beslut: Att vidarebefordra kommitténs synpunkter till författarna 

och att rapporten kan publiceras efter revidering i enlighet med 

synpunkterna. 

ii. Social protection forced displacement 

Lisa Hjelm anmälde sig jävig och lämnade rummet. 

Expertgruppen diskuterade utkastet till rapport samt ett par 

utlåtanden från projektets referensgrupp. Kommenterades att 

inledningen bör förtydligas, likväl som att rapporten är ett 

samarbete mellan EBA och OECD. 

Beslut: Att vidarebefordra kommitténs synpunkter till författarna 

och att rapporten kan publiceras efter revidering i enlighet med 

synpunkterna. 

b. Projektförslag för beslut 

i. Studie av Sveriges genomförande av Addis Ababa Action 

 Agenda (AAAA) 

Númi Östlund presenterade ett uppdaterat förslag till AAAA-

studie enligt synpunkter som framkom vid expertgruppens 

föregående möte. 

Beslut: Att gå vidare med studien. Kansliet återkommer med 

reviderad utlysningstext. 

ii. Utlysningstext korruptionsstudie 

Helena Hede Skagerlind presenterade ett förslag på utlysningstext för 

upphandling inför den utvärdering av Sidas antikorruptionsarbete som 

tidigare beslutats. Förslaget diskuterades och synpunkter på mindre 

ändringar gavs. 



 

Beslut: Kansliet förtydligar utlysningstexten enligt expertgruppens 

kommentarer och publicerar den utan ytterligare genomgång för 

expertgruppen. 

iii. Utlysningstext forskarinitierade projekt 

Mats Hårsmar presenterade ett förslag på utlysningstext för de 

forskarinitierade projekt som planeras. Gruppen diskuterade att 

ändringen av fokusområden för EBAs verksamhet bör 

återspeglas i utlysningen, vilken även kan inkludera frågor om 

biståndets styrning 

Beslut: Att ändra antalet fokusområden från fyra till två, och 

revidera utlysningstexten i enlighet med ändringen. 

c. Projektförslag för diskussion 

i. State building 

Markus Burman presenterade ett förslag på en lärande 

utvärdering med fokus på svenskt bistånd till stärkande av 

stater i sviktande och konfliktfyllda miljöer. Kansliet föreslår att 

expertgruppen uppdrar åt kansliet att ta fram en utlysningstext 

med fokus på en lärande utvärdering av svenska insatser på 

området. 

Beslut: Kansliet tar fram förslag på utlysningstext till ett senare 

expertgruppsmöte. 

d. Information om kommande seminarier 

Helena Hede Skagerlind informerade om ett DDB-seminarium på 

temat hälsa och sjukvård i konfliktmiljö, och med fokus på 

katastrofmedicin, som kommer att hållas digitalt den 3/5. Seminariet 

modereras av Johan Schaar. 

e. Övriga projekt, information/beslut 

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

9. Översyn av EBAs verksamhetsstrategi 

Mats Hårsmar tog upp frågan om det eventuella behovet att göra en översyn 

av EBAs verksamhetsstrategi. Strategin bör diskuteras regelbundet i avsikt 

att hålla den levande och aktuell. 

Beslut: Att lämna verksamhetsstrategin oförändrad. 

10. Övriga frågor 

– 

11. Mötet avslutas 


