
 

 

Expertgruppen för 
Biståndsanalys 

UD 2013:01 

Protokoll 
2022-10-05 

Expertgruppens möte 

Onsdag 5 oktober kl. 13.00–16.00  
Karlavägen 100 A, plan 8, 
sammanträdesrum Fänriken 
och 
Zoom 
 

Närvarande 

Johan Schaar, vice ordförande 

Kim Forss, ledamot 

Julia Schalk, ledamot 

Magnus Lindell, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot (lämnade mötet vid punkt 6bv, kl. 14.35) 

Staffan Lindberg, ledamot (anmälde jäv vid punkt 6bi) 

Janet Vähämäki, ledamot 

Anders Trojenborg, UD 

Ingrid Wetterqvist, UD 

Nadine Nelander, UD, praktikant 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare 

Númi Östlund, utredningssekreterare 

Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 

Emma Hernborg, kommunikationsansvarig 

Karin Hedlund, praktikant 

Ebba Hansson, praktikant 

Frånvarande 

Helena Lindholm, ordförande 

Joakim Molander, ledamot 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

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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4. Administrativa frågor 

a. Personalfrågor 

Jan Pettersson informerade om att ansökningstiden för den 

utannonserade tjänsten som utredningssekreterare efter Lisa Hjelm 

gick ut den 2/10 och att det har inkommit 29 ansökningar. 

Ansökningstiden för den utannonserade tidsbegränsade tjänsten som 

biträdande utredningssekreterare gick ut den 18/9, och det har 

inkommit 54 ansökningar. 

Ebba Hansson, Uppsala universitet, som skriver sin masteruppsats 

hos EBA under höstterminen -22, presenterade sig. 

Karin Hedlund, Göteborgs universitet, som gör praktik hos EBA under 

höstterminen -22, presenterade sig. 

b. Övrigt 

– 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

Expertgruppen har per capsulam per den 19/9 beslutat att utse Janet 

Vähämäki till referensgruppsordförande för den tidigare beslutade 

studien ”Utvärdering av Sveriges genomförande av Addis Abeba 

Action Agenda (AAAA)”. 

b. Återrapportering 

Mats Hårsmar informerade om det jordbruksseminarium som hölls 

tillsammans med Sidas utvärderingsavdelning den 20/9. Moderator 

var Sara Johansson de Silva. 

Jan Pettersson informerade om det seminarium om justeringar i 

biståndet till följd av covid-19 som hölls den 21/9. Moderator var 

Joakim Molander. 

Jan Pettersson informerade om det seminarium om menshälsa som 

hölls av WaterAid på Bokmässans Globala Torget den 23/9. Deltagare 

från EBA var Julia Schalk och Jan Pettersson. 

Númi Östlund informerade om det samtal om sekunderingar som EBA 

arrangerade för Utrikesdepartementet och Sida, med deltagande från 

finska utrikesdepartementet, den 3/10. 

6. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

i. NDICI 

Torgny Holmgren 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. 
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b. Projektförslag för beslut 

i. Utvärdering av Sidas arbete mot korruption i partnerländer 

(tilldelningsbeslut) 

Staffan Lindberg anmälde jäv och lämnade mötet. 

Helena Hede Skagerlind redogjorde för urvalsprocessen inför 

förslag till tilldelningsbeslut. Av fem inbjudna inkom fyra 

fullständiga anbud. Bedömningsgruppen föreslog att Göteborgs 

universitet erbjuds att genomföra studien. 

Beslut: Göteborgs universitet tilldelas kontraktet. 

ii. Sveriges genomförande av Addis Ababa Action Agenda (AAAA) 

(tilldelningsbeslut) 

Númi Östlund redogjorde för urvalsprocessen inför förslag till 

tilldelningsbeslut. Totalt fyra fullständiga anbud inkom i 

processen. Bedömningsgruppen föreslog att Tana Copenhagen 

ApS erbjuds att genomföra studien. 

Beslut: Tana Copenhagen ApS tilldelas kontraktet. 

iii. Landutvärdering Liberia (tilldelningsbeslut) 

Markus Burman redogjorde för urvalsprocessen inför förslag till 

tilldelningsbeslut. Samtliga fem inbjudan intressenter inkom 

med fullständiga anbud. Bedömningsgruppen föreslog att 

Syspons GmbH erbjuds att genomföra studien. 

Beslut: Syspons GmbH tilldelas kontraktet. 

iv. Strategies for Climate Resilience 

Mats Hårsmar presenterade ett projektförslag som inkommit i 

vårens lärosätesutlysning. Förslaget handlar om hur olika 

varianter av markrättigheter och -säkerhet påverkar 

lokalsamhällens respons på klimatförändringar. 

Beslut: Att gå vidare med studien enligt förslag. 

v. Regeringens resultatredovisning till riksdagen 

Númi Östlund presenterade ett utvecklat projektförslag från ett 

tidigare sammanträde. Studien föreslås utgå från en 

kartläggning av historiska erfarenheter av resultatredovisning, 

samt inom andra politikområden/länder. Studien föreslås 

skrivas av Númi Östlund och Helena Hede Skagerlind vid EBAs 

kansli. 

Beslut: Att gå vidare med studien med hänsyn tagen till 

kommitténs synpunkter. 

c. Projektförslag för diskussion 

i. Studie om biståndsklassningen av stöd till svensk resursbas 

Jan Pettersson presenterade ett, enligt önskemål vid tidigare 

expertgruppsmöte, förtydligat förslag om att ta fram ett 

kunskapsunderlag om det svenska stödet via biståndet till den 

svenska resursbasen. 

Beslut: Att gå vidare med förslaget med hänsyn tagen till 

kommitténs synpunkter. Ambitionen är att underlaget kan 

publiceras i form av underlagsrapport. 
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d. Information om kommande seminarier 

Númi Östlund informerade om att EBAs rapport 2022:04, ”A Team 

Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and 

Joint Programming” kommer att presenteras för UD/IU den 10/10, och 

sedan på ett öppet webbinarium den 27/10. 

Númi Östlund informerade om planerade aktiviteter för kommande 

antologi om förändringsteorier. 

e. Övriga projekt, information/beslut 

i. EBAs prioriterade områden 

Mats Hårsmar informerade om det löpande arbete som pågår i 

kansliet med EBAs prioriterade områden; fattigdom och klimat. 

Punkten kommer att diskuteras vidare på EBAs 

planeringsinternat den 31/10–1/11. 

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

7. Höstrapport till regeringen 

Jan Pettersson presenterade ordförande Helenas utkast till EBAs 

höstrapport. Expertgruppen hade inga synpunkter på rapporten, som tillställs 

UD. 

8. Övriga frågor 

EBAs höstinternat 

Jan Pettersson gav information inför EBAs kommande planeringsinternat 

den 31/10–1/11. Gruppen diskuterade också innehåll och dagordning. 

9. Mötet avslutas 


