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Expertgruppens möte 

Onsdag 4 maj kl. 13.00–16.00  

Karlavägen 100 A, plan 8, 

sammanträdesrum Fänriken 

Zoom 

Närvarande 

Helena Lindholm, ordförande 
Johan Schaar, vice ordförande 
Magnus Lindell, ledamot 
Torgny Holmgren, ledamot 
Sara Johansson de Silva, ledamot 
Staffan Lindberg, ledamot 
Julia Schalk, ledamot 
Joakim Molander, ledamot 
Janet Vähämäki, ledamot 
Anders Trojenborg, UD 
Ingrid Wetterqvist, UD 
Anna Bitic, UD 
Jan Pettersson, kanslichef 
Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Lisa Hjelm, utredningssekreterare 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Númi Östlund, utredningssekreterare 
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 
Emma Hernborg, kommunikationsansvarig 
Mujtaba Habibi, bitr. utredningssekreterare 

Frånvarande 

Kim Forss, ledamot 
Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare 
Alina Tito, praktikant 

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. Övrigt 

– 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Expertgruppen har per capsulam per den 28/4 beslutat att utse 

Helena Lindholm till referensgruppsordförande för den beslutade 

landutvärderingen av utvecklingssamarbetet mellan Sverige och 

Liberia under åren 2003–2021. 

Expertgruppen har per capsulam per den 28/4 beslutat att utse 

Magnus Lindell till referensgruppsordförande för den beslutade 

studien om utvärdering av Sidas antikorruptionsarbete. 

b. Återrapportering 

Jan Petterson informerade om den föredragning av Biståndsanalys 

2022 som han hållit på ambassaden i Belgrad 7 april. Mats Hårsmar 

berättade om en föredragning av samma rapport, samma dag, för 

UD:s enhet för Internationellt Utvecklingssamarbete. 

Emma Hernborg redogjorde för den presentation av InfoKom-

rapporten som hon tillsammans med Helena Hede Skagerlind höll för 

Concord Sverige den 25/4. 

Johan Schaar redogjorde för det DDB-seminarium på temat hälsovård 

i konfliktsammanhang som hölls den 3/5. Johan Schaar modererade 

seminariet. 

6. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

i. Covid-19: kartläggning av justeringar 

Expertgruppen diskuterade utkastet till den EBA-rapport som 

handlar om hur biståndet har anpassats som en respons på covid-

19-pandemin. Den huvudsakliga kommentaren var att rapporten till 

delar bör bearbetas om och kortas, samt att metoddelen bör läggas 

som bilaga. 

Beslut: Att vidarebefordra kommitténs synpunkter till författarna och 

att rapporten kan publiceras efter revidering in enlighet med 

synpunkterna. 

b. Projektförslag för beslut 

i Utlysningstext Sveriges genomförande av Addis Ababa Action 

Agenda (AAAA) 

Númi Östlund presenterade ett sedan föregående möte reviderat 

projektförslag. 
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Beslut: Utlysning görs efter kansliets omarbetning av 

utlysningstexten i enlighet med kommitténs synpunkter. 

c. Projektförslag för diskussion 

i. Processer för konstitutionsbyggande 

Grunder för hur en stat ska fungera fastställs vanligtvis genom 

grundlagar. Nya grundlagar antas ofta som en del av statsbyggande 

efter exempelvis inbördeskrig eller regimskifte. I många fall 

genomförs sådana processer med stöd av biståndsgivare. 

Kansliet föreslår att EBA utlyser en studie som kartlägger och 

systematiserar vunna erfarenheter kring processer kring 

konstitutionsbyggande. Studien bör också formulera lärdomar för 

framtida stöd. 

Beslut: Uppdrogs åt kansliet att återkomma med förslag på 

utlysningstext gärna inriktad på att få förslag från forskare med 

expertis inom kvalitativa metoder. 

ii. Grand Bargain 

Vid det humanitära toppmötet i Istanbul 2016 enades ett stort antal 

givarländer, multilaterala organisationer och humanitära 

organisationer om ett program för att göra det humanitära systemet 

mer effektivt. Genom denna ”Grand Bargain” kom man överens om 

att knyta humanitära insatser närmare drabbade befolkningar, öka 

transparens, förutsägbarhet och flexibilitet i humanitärt arbete samt 

verka för mer långsiktig finansiering. Under 2021 förnyades arbetet, 

denna gång genom en ”Grand Bargain 2.0” specifikt inriktad mot två 

områden: kvalitativ finansiering till och ökad lokalisering av 

humanitärt arbete. 

Sverige är ledande kring finansieringsfrågorna, däremot tycks det ha 

varit svårare att nå framsteg kring lokaliseringsagendan. En 

utvärdering kan därför inriktas mot svensk tillämpning av Grand 

Bargains lokaliseringsagenda, dess möjligheter och hinder.  

Beslut: Expertgruppen uppdrar åt kansliet att arbeta vidare med 

frågeställningen för att vid senare möte presentera en 

uppdragsbeskrivning för en upphandling. 

d. Information om kommande seminarier 

Markus Burman informerade om lanseringen av utvärderingen av 

Folke Bernadotteakademins seminarium den 11/5. Seminariet 

modereras av Johan Schaar. 

e. Övriga projekt, information/beslut 

– 

7. Regeringens vårändringsbudget  

Anders Trojenborg presenterade biståndsinnehållet i 2022 års 

vårändringsbudget och delvis vårproposition. Efter presentationen gavs tid 

för diskussion och frågor. 

  



 

8. Övriga frågor 

– 

9. Mötet avslutas 


