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Närvarande 

Helena Lindholm, ordförande (länk) 

Johan Schaar, vice ordförande 

Kim Forss, ledamot 

Joakim Molander, ledamot 

Sara Johansson de Silva, ledamot 

Torgny Holmgren, ledamot 

Julia Schalk, ledamot (länk) 

Magnus Lindell, ledamot (länk) 

Staffan Lindberg, ledamot (länk) 

Anders Trojenborg, UD 

Ingrid Wetterqvist, UD (länk) 

Nadine Nelander, UD, praktikant 

Jan Pettersson, kanslichef 

Mats Hårsmar, utredningssekreterare 

Markus Burman, utredningssekreterare 

Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare (länk) 

Númi Östlund, utredningssekreterare (länk) 

Anna Florell, bitr. utredningssekreterare 

Emma Hernborg, kommunikationsansvarig 

Otto Nilsson Williams, bitr. utredningssekreterare 

Karin Hedlund, praktikant 

Ebba Hansson, praktikant 

Frånvarande 

– 

1. Öppnande av mötet 

Mötesordförande Johan Schaar öppnade mötet.  

Otto Nilsson Williams presenterade sig. Otto är anställd som biträdande 

utredningssekreterare under perioden 5/12 -22–31/8 -23. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
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3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Administrativa frågor 

a. Budget och äskande 

Jan Pettersson informerade om prognosticerad förbrukning av 

medel för 2022 samt presenterade underlag för budget 2023 och 

äskande 2024. 

 

b. Verksamhetsplanering 

Jan Pettersson informerade kort om kansliets uppdaterade 

uppföljning av verksamhetsplanen 2022 samt presenterades 

förslag till verksamhetsplan för 2023 där hänsyn tagits till 

synpunkter som tidigare lämnats av expertgruppen. 

 

Beslut: Verksamhetsplanen 2023 godkändes under förutsättning 

att tillräckliga medel avsätts i BP 2023. Verksamhetsplanen för 

2022 lades till handlingarna. 

 

c. Övrigt 

Johan Schaar informerade om att sex ledamöter fortsatt saknar 

beslut om omförordnande. 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

– 

b. Återrapportering 

Mats Hårsmar informerade om att EBA deltagit vid tre programpunkter 

under 2022 års MR-dagar i Örebro, varav ett arrangerat av EBA, ett 

av Delmi och ett av MR-dagarna själva. 

Markus Burman informerade om seminariet ” Migration, återvändande 

och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina” som EBA 

arrangerade den 25/11 tillsammans med Delmi och ESO. 

Johan Schaar informerade om riksdagens utrikesutskotts 

myndighetsdag den 23/11, där myndigheter under UD presenterade 

sina respektive verksamheter. Från EBA deltog Johan och Jan 

Pettersson. 

Mats Hårsmar informerade om riksdagens seminarium om 

biståndspropositionen den 30/11, där EBA genom Mats var inbjuden 

som kommentator. 

Kim Forss berättade om seminariet om 60 år av svenskt 

utvecklingssamarbete med Etiopien som EBA arrangerade den 8/12. 

Expertgruppen diskuterade därefter lärdomar från seminariet. 

Jan Pettersson informerade om ett arbetsgruppsmöte i INCAF och 

EvalNet:s Joint Task Team for Afghanistan i Dublin den 24–25/11. 

Jan Pettersson informerade om möten och seminarium arrangerat av 

finska utvecklingspolitiska kommissionen i Helsingfors den 12–13/12.  
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Jan Pettersson och Markus Burman deltog den 6/12 i ett samtal med 

Sida och deras ramkonsulter om ”Målstudien” (2021:02) arrangerat av 

Sida. 

Jan Pettersson informerade om att Riksrevisionen inlett en förstudie 

om huruvida Riksrevisorn ska påbörja en utvärdering av utvärderingen 

av det svenska biståndet, vilket i så fall berör EBA och Sida. 

6. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

– 

 

b. Rubrik 

i. Social vs economics first 

NúmiÖstlund presenterade ett förslag som syftar till att kartlägga 

vilken utvecklingsteori som formar det svenska biståndet till världens 

minst utvecklade länder. Det svenska utvecklingssamarbetet i tre 

länder föreslås analyseras utifrån två teoretiska modeller. Den ena 

”social first”, utgår från att utveckling kräver fungerande institutioner, 

jämställdhet och sociala rättigheter. Den andra är ”economics first”, 

där utveckling kräver en långsiktig tillväxt utifrån ökad produktivitet 

och internationell handel. Studien skulle kunna bidra med en 

genomlysning av tre för Sverige viktiga strategier, och beskriva vilka 

grundläggande antaganden om utveckling det svenska biståndet 

bygger på. 

Beslut: Att avslå förslaget, men att ha diskussionen i åtanke för 

eventuella framtida studier. 

ii. Swedish aid to (mal)adaptation 

Númi Östlund presenterade ett författarinitierat förslag som består av 

två delar. Den första är att kartlägga Sveriges klimatbistånd. Vilken typ 

av bistånd är det som döljer sig bakom kategoriseringarna 

utsläppsminskning respektive anpassning, och vad säger det om det 

svenska klimatbiståndet? Studiens andra del är en analys av risken 

för att svenskt klimatbistånd bidrar till så kallad miss-/felanpassning 

(maladaptation), där biståndet har negativa oavsedda effekter. Här 

kommer särskild vikt att läggas vid risken att klimatbistånd bidrar till 

ökade konflikter i partnerländer. Den förslagna studien skulle kunna 

ge EBA ett värdefullt bidrag till det prioriterade området klimat. 

Expertgruppen diskuterade behovet av att stämma av vilket underlag 

Sida har om anpassning i myndighetens klimatbistånd. 

Beslut: Att avslå förslaget, men att ha en dialog med Sida om 

anpassning i klimatbiståndet, inför eventuella framtida studier. 

iii. Grand Bargain (tilldelningsbeslut) 

Mats Hårsmar redogjorde för anbudsprocessen som föregått 

tilldelningsförslaget. Totalt inkom i ett första steg nio förslag, varav ett 

inte var möjligt att bedöma. Fem förslagsställare fick sedan inbjudan 

att inkomma med fullständiga projektförslag. Bedömningsgruppens 

förslag är att tilldela Swithern Consulting uppdraget, vilket bedöms har 

bäst förutsättningar att genomföra studien. 

Beslut: Att tilldela Swithern Consulting uppdraget. 
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c. Projektförslag för diskussion 

– 

 

d. Information om kommande seminarier 

Jan Pettersson informerade om seminariet om rapporten ”The 

State of the Humanitarian System 2022” som kommer att hållas 

den 19/12. Seminariet samarrangeras av de svenska 

medlemmarna i ALNAP (Sida och Röda Korset) samt EBA och 

modereras av Johan Schaar. 

 

Mats Hårsmar informerade om ett kommande seminarium den 

14/2. Seminariet genomförs i form av samtal om boken ”Brutet 

förvaltningskontrakt – Om metastyrning av svensk 

biståndsförvaltning” skriven av professor Göran Sundström.  

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

– 

7. Övriga frågor 

Biståndsanalys 2023 

Emma Hernborg redogjorde för nuläget vad gäller arbetet med EBAs 

årsrapport ”Biståndsanalys 2023”. Arbetet ligger relativt väl i fas med 

tidsplanen. Vid expertgruppens nästa möte presenteras kompletterade och 

uppdaterade texter. 

8. Mötet avslutas 


