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1. Öppnande av mötet  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 



4. Administrativa frågor 

a. Personalfrågor 

Jan Pettersson informerade om att: 

Lisa Hjelm lämnar EBA den 7/10. Tjänsten är under utlysning (sista dag för 

ansökan den 2 oktober). 

En tidsbegränsad tjänst som biträdande utredningssekreterare t.o.m. den 

31/8 2023 har utlysts (sista dag för ansökan den 18 september). 

Karin Hedlund är EBAs praktikant under ht-22, och Ebba Hansson sitter på 

kansliet med bihandledning från EBA för sin masteruppsats. 

 

Nadine Nelander, praktikant på UD/IU under höstterminen, presenterade 

sig. 

 

b. Övrigt 
– 
 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 
– 
 

b. Återrapportering 
Johan Schaar återrapporterade från ett seminarium den 20/6, 
samarrangerat av EBA och Sida, där ALNAPs 25-årsjubileum 
uppmärksammades och olika aspekter av lärande diskuterades i panelen. 
 
Jan Pettersson återrapporterade från OECD:s nätverksträff EvalNet den 20–
21/6 samt från EU:s nätverk ”Head of Evaluation Services” den 28/6. EBA 
deltog i båda mötena via länk . 
 
Emma Hernborg återrapporterade från DevRes konferens den 22–24/8, på 
temat Transforming Development Research for Sustainability. EBA deltog 
med ett bokbord på Uppsala universitet den 22/8. 
 
Helena Hede Skagerlind återrapporterade från det DDB-seminarium som 
hölls den 24/8 på temat mänskliga rättigheter. Moderator var Joakim 
Molander. 
 
Lisa Hjelm rapporterade om covid-koalitionen, som i början av sommaren 
höll en workshop om tillgänglig biståndsdata under covid. Koalitionen går 
vidare med en större strategisk utvärdering, där EBA inte kommer att delta. 
Däremot kommer EBA att fortsätta delta i koalitionens regelbundna möten.  

  



 
 

6. Projekt  

a. Rapporter för beslut 

i. Etiopienutvärderingen 

Kim Forss och Markus Burman presenterade en sedan februarimötet 

reviderad version av rapporten. Expertgruppen diskuterade rapporten och 

lämnade ett antal synpunkter på texten.  

 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering efter revidering i enlighet med 

expertgruppens synpunkter. 

 

ii. Sociala trygghetssystem i Afrika 

Joakim Molander presenterade förslag till slutrapport. Gruppen diskuterade 

rapporten och lämnade ett antal synpunkter på texten. 

 

Beslut: Rapporten godkänns för publicering efter revidering i enlighet med 

expertgruppens synpunkter. 

 

b. Projektförslag för beslut 

i. Lärosätesutlysningen, beslut om fyra förslag 

EBA har för andra året i rad beslutat att inbjuda forskare verksamma i 

Sverige att inkomma med förslag på studier av relevans för svenskt bistånd. 

Fokus ligger den här gången på fattigdom, klimat och biståndets styrning. 

Sista datum att lämna förslag var den 22/5. 

 

Totalt inkom 17 projektförslag varav erbjudande om att inkomma med 

fullständiga projektförslag gick ut till fyra förslagsställare. Av dessa har 

samtliga inkommit med förslag. 

 

a) Projektförslag om partnerskap i biståndet 

Helena Hede Skagerlind presenterade ett projektförslag som syftar till 

att undersöka synen på partnerskap inom svenskt utvecklingssamarbete 

och huruvida den avspeglas i faktiska partnerskap mellan 

biståndsaktörer på olika nivåer. 

 

Beslut: Att i enlighet med bedömningsgruppens förslag avslå 

projektförslaget. 

 

b) Projektförslag om markrättigheter 

Jan Pettersson presenterade ett förslag till en studie av hur olika system 

för markrättigheter påverkar lokalsamhällens respons på 

klimatförändringar. Genom fältstudier i Kenya vill forskarna fördjupa 

kunskaperna på området. 



 

Beslut: Att i enlighet med bedömningsgruppens förslag kontakta 

förslagsställarna för dialog om studiens utformning. Förtydligat förslag 

föredras expertgruppen vid senare tillfälle.  

 

c) Projektförslag om effekter av klimatförändringar för sårbara grupper i 

Bangladesh 

Jan Pettersson presenterade ett projektförslag om ett förberedande 

arbete till ett större forskningsprojekt, om sambanden mellan 

klimatförändring, minskad biologisk mångfald och sårbara 

befolkningsgrupper. 

 

Beslut: Att i enlighet med bedömningsgruppens förslag avslå 

projektförslaget. 

 

d) Projektförslag om fattigdom och exkludering bland etniska och religiösa 

minoritetsgrupper i Bangladesh 

Helena Hede Skagerlind presenterade ett förslag till en studie vars 

huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för drivkrafterna bakom och 

erfarenheter kring fattigdom och exkludering bland etniska och religiösa 

minoritetsgrupper i Bangladesh. 

 

Beslut: Att i enlighet med expertgruppens synpunkter gå vidare med 

studien efter vissa klargöranden från förslagsställarna. 

 

ii. Konstitutionsbyggande, beslut om utlysningstext 

Jan Pettersson presenterade kansliets reviderade förslag till utlysningstext 

som diskuterades i gruppen. 

 

Beslut: Att gå vidare med utlysningen i dess nuvarande utformning.  

 

iii. Statsbyggnad, beslut om utlysningstext 

Markus Burman presenterade kansliets förslag till utlysningstext som 

diskuterades i gruppen. Synpunkter om vissa ändringar och tillägg i texten 

gavs. 

 

Beslut: Att gå vidare med utlysningen när texten reviderats i enlighet med 

expertgruppens synpunkter. 

 

iv. Grand Bargain, beslut om utlysningstext 

Jan Pettersson presenterade kansliets förslag till utlysningstext som 

diskuterades i gruppen. 

 

Beslut: Att gå vidare med utlysningen enligt förslag. 



 

v. Återuppbyggnaden av Ukraina; beslut om underlagsrapport 

Markus Burman presenterade ett förslag till underlagsrapport om 

återuppbyggnaden av Ukraina. Förslaget diskuterades i gruppen och ett 

flertal synpunkter gavs. 

 

Beslut: Att gå vidare med förslaget med hänsyn tagen till expertgruppens 

synpunkter. 

 

vi. Avräkningar från biståndsramen; beslut om underlagsrapport 

Jan Pettersson presenterade det interna underlag om avräkningar från 

biståndet som tidigare under året skickats ut till EBAs och Delegationen för 

migrationsstudiers (Delmi) respektive expertgrupp. Förslaget innebär att 

EBA och Delmi gemensamt färdigställer underlaget till en underlagsrapport. 

 

Beslut: Att kansliet går vidare i enlighet med förslaget. 

 

c. Projektförslag för diskussion 

i. Studie om biståndsklassningen av stöd till svensk resursbas 

Jan Pettersson presenterade ett utkast för diskussion om en tänkbar studie 

av stödet till den svenska resursbasen inom biståndsområdet med 

biståndsmedel,  

 

Beslut: Kansliet återkommer med ett mer utvecklat underlag. 

 

d. Information om kommande seminarier 

Lisa Hjelm informerade om ett seminarium på temat sociala trygghetssystem 

och människor på flykt, som kommer att hållas den 16/9. 

 

Emma Hernborg informerade om ett seminarium om kartläggning av det 

svenska jordbruksstödet, som kommer att hållas den 20/9. 

 

Lisa Hjelm informerade om ett seminarium om hur biståndet anpassats 

under covid-19-pandemin, som kommer att hållas den 21/9. 

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

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

  



7. Presentation av UD:s inspelslista till EBA 

Ingrid Wetterqvist presenterade Utrikesdepartementets förslag på kommande 

EBA-studier följt av en diskussion i gruppen. 

 

8. Övriga frågor 

– 

 

9. Mötet avslutas 


