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Joakim Molander, ledamot 
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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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4. Administrativa frågor

a. Personalfrågor

Jan Pettersson informerade om att en tillfällig resurs rekryterats till kansliet

för perioden 5/12 2022–31/8 2023.

Jan Pettersson informerade om att rekryteringen av utredningssekreterare

efter Lisa Hjelm tillfälligt avbrutits på grund av att 2023 års budget ännu inte

beslutats. En ny utlysning görs efter att budgeten är beslutad.

b. Övrigt

–

5. Information

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
Helena Lindholm har på delegation den 17/10 beslutat om en
underlagsrapport om inflytande i multilaterala organisationer.

b. Återrapportering
Númi Östlund informerade om att EBAs antologi om förändringsteorier
(rapport 2022:03) har föredragits för Utrikesdepartementet den 11/11.

Emma Hernborg rapporterade från OECD:s konferens DevCom som hölls i
Paris den 6–7/10.

Markus Burman rapporterade från SvUFs konferens i Stockholm den 12–
14/10, där EBA deltog med ett bokbord den 13–14/10.

6. Projekt

a. Rapporter för beslut

–

b. Projektförslag för beslut

i. Sidas insatser för sysselsättning i Afrika
Markus Burman presenterade ett projektförslag om det svenska biståndets
effektivitet i att bidra till, eller skapa bättre förutsättningar för, ökad
sysselsättning i Afrika söder om Sahara.

Förslaget ingår i EBAs prioriterade område fattigdom.

Beslut: Kansliet arbetar fram en utlysningstext för beslut vid ett senare
möte.

ii. WASH

Helena Hede Skagerlind presenterade ett projektförslag, som är en

utveckling av ett tidigare förslag. Studien syftar till att öka kunskapen om

hur intressenters inkludering i biståndsinsatser påverkar legitimitet,

effektivitet och långsiktiga effekter inom WASH-sektorn (vatten, sanitet och



hygien). Studien ska fokusera på Tanzania och studiens frågor ska 

besvaras genom en kartläggning av insatser inom WASH-sektorn i landet 

mellan 2012 och 2022 samt fyra fallstudier. 

Beslut: Att gå vidare med studien efter revidering enligt expertgruppens 

synpunkter och i dialog med författarna. 

iii. Transparent bistånd

Númi Östlund presenterade ett projektförslag om det svenska biståndets

transparens, bland annat genom OpenAid. Studien skulle dels följa upp

det svenska transparensarbetet, dels diskutera varför Sverige hittills

hamnat relativt lågt i internationella jämförelser. Syftet med projektet är att

bidra till teoretisk och praktisk förståelse av det svenska biståndets

transparens.

Förslaget knyter väl an till EBAs strategi, då det kopplar både till frågor om 

biståndets styrning och biståndets genomförande, samt till frågan om 

biståndets resultat. Förslaget knyter däremot inte an till EBAs prioriterade 

områden (klimat/fattigdom). 

Beslut: Att gå vidare i enlighet med förslaget. 

iv. Transformative Change
Númi Östlund presenterade ett projektförslag på att göra en analys av
frågan om hur biståndet kan bidra till den transformativa förändring som
krävs för att vi ska uppnå de mål som satts upp för klimat och miljö, samt
för social förändring och fattigdomsminskning. Författarna vill belysa de
”underliggande värderingar av naturen” som olika delar av biståndet utgår
ifrån.

Förslaget knyter an till EBAs prioriterade områden klimat och fattigdom, till 
strategins frågor om biståndets långsiktiga inriktning, liksom till biståndets 
genomförande. 

Beslut: Kansliet fortsätter dialog med förslagsställarna, uppmanar dem att 
revidera förslaget i enlighet med expertgruppens synpunkter i syfte att 
presentera förslaget igen vid ett senare tillfälle. 

c. Projektförslag för diskussion

–

d. Information om kommande seminarier

Númi Östlund informerade om att ett seminarium i samband med publicering

av NDICI-rapporten kommer att hållas i närtid, liksom senare en

presentation vid ECDPM i Bryssel.



Mats Hårsmar informerade om att EBA kommer att delta i tre seminarier 

under MR-dagarna den 17–18/11 i Örebro. 

Markus Burman informerade om att EBA tillsammans med utredningarna 

ESO och Delmi den 25/11 kommer att hålla ett seminarium om migration, 

återvändande och återuppbyggnad som konsekvenser av kriget i Ukraina. 

Markus Burman informerade om att ett seminarium i samband med 

publicering av EBAs landutvärdering av Etiopien, kommer att hållas den 8/12 

på Medeltidsmuseet. 

Jan Pettersson informerade om att vi kommer hålla i en presentation av 

ALNAPs State of the Humanitarian System den 19/12. 

e. Övriga projekt, information/beslut

i. Beslut referensgruppsordföranden

Jan Pettersson presenterade förslag på referensgruppsordförande

för fem pågående studier. Ett förslag lades också vid sittande bord.

Beslut: Att enligt förslag utse referensgruppsordförande för 

sammanlagt sex pågående studier. 

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

7. Biståndsanalys 2023

Emma Hernborg presenterade ett reviderat förslag till disposition av och tidsplan

för framtagande av EBAs årsrapport Biståndsanalys 2023. Gruppen diskuterade

temaområden, deras innehåll samt rubriker.

8. UD, presentation av BP23

Ingrid Wetterqvist presenterade kort regeringens budgetproposition 2023, vad

gäller utgiftsområde 7, internationellt bistånd.

9. Övriga frågor

10. Mötet avslutas




