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1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Protokoll från föregående möte

Protokollet godkändes och lades till handlingarna
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Biståndsanalys 
UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Protokoll 

2022-06-15 



 

4. Administrativa frågor 

a. Referensgrupper 

Jan Pettersson presenterade ett förslag på delvis ändrad representation i 

EBAs referensgrupper. Förslaget innebär att UD i regel, och andra 

organisationer vid behov kan delta i referensgruppernas respektive möten 

med representant för organisationen, snarare än vald individ, och på så sätt 

säkerställa sin närvaro vid varje givet möte.  

 

Beslut: Revideringen beslutas med preciseringar av begreppet 

organisationer. 

 

b. Förslag på mötesdatum 2023 

Anna Florell gav förslag på datum för expertgruppens möten under 2023, 

vilka godkändes av expertgruppen. 

 

c. Övrigt 

– 

 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 
Jan Pettersson informerade om att han från Stockholm Institute of Transition 
Economics (SITE) beställt ett kortare underlag om principer för 
återuppbyggnaden av Ukraina och det svenska biståndets roll i denna 
process. Han har också kontrakterat extern person för att textredigera 
landstudien av Etiopien. 
 

b. Återrapportering 
Johan Schaar redogjorde för seminariet ”Uppdrag fred – lärdomar från Folke 
Bernadotteakademins fredsbyggande arbete” den 11/5. Seminariet 
modererades av Johan Schaar. 
 
Mats Hårsmar informerade om de presentationer av Biståndsanalys som 
gjorts för riksdagens utrikesutskott den 19/5, för de svenska ambassaderna i 
Moçambique och Zimbabwe den 12/5, svenska ambassaden i Jordanien 1/6 
samt ambassaden i Bolivia 14/6. 
 
Jan Pettersson och Mats Hårsmar informerade om sitt deltagande i den 
europeiska utvärderingsorganisationen UKES konferens i London den 24–
26/5. Det gjordes också besök hos Independent Commission for Aid Impact 
(ICAI) under besöket. 
 
Helena Hede Skagerlind informerade om sin dragning av EBAs Infokom-
rapport hos Sida den 17/5. 
 
 



 
Jan Petterson informerade om sitt deltagande i Nordic+-mötet i Oslo den 5–
6/5, där representanter för nordiska utvärderingsorganisationer bland annat 
diskuterade decentraliserade utvärderingar. Markus Burman deltog med en 
rapportpresentation. 
 
Jan Pettersson informerade om kansliets deltagande på European 
Evaluation Societys konferens den 8–10/6. EBA arrangerade en session 
och deltog i två andra sessioner. Kansliets sammanfattande intryck från 
konferensen sammanställs och sänds ut vid ett senare tillfälle. 
 

6. Projekt  

a. Rapporter för beslut 

i Antologi förändringsteorier 

Númi Östlund presenterade ett utkast till den antologi om förändringsteorier 

som planeras att publiceras under hösten, och om den fortsatta processen 

för arbetet.  

 

Beslut: Rapporten är klar att publiceras efter revidering i enlighet med 

expertgruppens synpunkter samt eventuella ytterligare kommentarer som 

sänds till kansliet senast den 30 juni. 

 

ii EU landprogrammering 

Expertgruppen diskuterade utkastet till rapport samt utlåtanden  

från projektets referensgrupp. 

 

Beslut: Rapporten är klar att publiceras efter revidering i enlighet med 

expertgruppens synpunkter. 

 

iii Jordbruksbistånd 

Janet Vähämäki anmälde sig jävig och lämnade rummet. Expertgruppen 

diskuterade utkastet till rapport samt utlåtanden från projektets 

referensgrupp. 

 

Beslut: Rapporten är klar att publiceras efter revidering i enlighet med 

expertgruppens synpunkter. 

 

b. Projektförslag för beslut 

i Processer för konstitutionsbyggande 

Mats Hårsmar presenterade ett förslag till utlysningstext för en studie om 

lärdomar kring konstitutionsbyggande. 

 

Expertgruppen har vid ett tidigare möte diskuterat en eventuell studie på 

området. Syftet med studien skulle vara att kartlägga och analysera 

lärdomar som har vunnits genom praktiskt arbete med att stödja processer 



kring konstitutionsbyggande, med särskild tonvikt på frågor om inkludering i 

konstitutionsskapande organ samt konstitutionsbyggande som del av 

medling i konflikter. 

 

Beslut: Förslaget till utlysningstext godkändes för vidare process, och 

föredras eventuellt igen vid expertgruppens nästa möte. 

 

ii Statsbyggande 

Markus Burman presenterade ett förslag till utlysningstext för en studie om 

statsbyggande i fragila och konfliktfyllda stater. Utlysningen är tänkt att göras 

tidigast i september.  

 

Beslut: Expertgruppen får ta ställning till ett reviderat förslag till 

anbudsinbjudan på nästa möte.  

 

c. Projektförslag för diskussion 

i Samverkan miljö, klimat och hälsa i det svenska biståndet 

Lisa Hjelm presenterade ett förslag på en studie om samverkan mellan miljö, 

klimat och hälsa i det svenska biståndet. Studien föreslås baseras på 

existerande kunskap från forskning och tidigare utvärderingar om synergier 

mellan hälsa och miljö/klimat och utifrån det analysera möjligheter och 

utmaningar för det svenska biståndet. 

 

Kansliet föreslår att expertgruppen uppdrar åt kansliet att arbeta vidare med 

förslaget, för att vid senare möte presentera uppdragsbeskrivning inför en 

eventuell utlysning och upphandling. 

 

Expertgruppen föreslår att kansliet jobbar vidare med förslaget tillsammans 

med arbetsgrupperna för hälsa och klimat.  

 

ii Tankepapper om Ukraina 

Jan Pettersson informerade om att EBAs kansli har beställt ett kortare 

underlag om principer för återuppbyggnaden av Ukraina och det svenska 

biståndets roll i denna process. Syftet är att skapa en samlad tankeram för 

hur man bör närma sig återuppbyggnadsprocessen i en ukrainsk 

postkonfliktsituation. Kansliet tog in expertgruppens inspel om prioriterade 

perspektiv och frågeställningar att gå vidare med och återkommer efter 

sommaren. 

 

d. Information om kommande seminarier 

Johan Schaar informerade om att ett gemensamt EBA/Sida-seminarium om 

ALNAPs erfarenheter kommer att hållas den 20/6. 

 



Johan Schaar informerade om att ett DDB-seminarium på temat mänskliga 

rättigheter kommer att hållas den 24/8.  

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

i. Lärosätessatsningen 

Jan Pettersson informerade om att sista datum för insändande av förslag är 

den 22/6. 

 

ii Liberiastudien 

Jan Pettersson informerade att kansliet bjudit in fem intressenter att 

inkomma med fullständiga projektförslag innan den 7 september. 

 

iii Korruptionsstudien 

Jan Pettersson informerade att kansliet bjudit in fem intressenter att 

inkomma med fullständiga projektförslag innan den 7 september. 

 

7. Internt underlag om avräkningar 

Jan Pettersson informerade om att EBAs kansli diskuterar avräkningar i 

biståndet med Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Kanslierna 

sammanställer ett internt utkast till respektive expertgrupp. 

 

8. Övriga frågor 

– 

 

9. Mötet avslutas 




