
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Närvarande:     Lars Heikensten, ordf. 
     Eva Lithman, ledamot 
     Julia Schalk, ledamot 
     Torgny Holmgren, ledamot  
     Kim Forss, ledamot 
     Johanna Stålö, expert 
     Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
     Emma Öståker, utredningssekreterare 
     Jan Pettersson, utredningssekreterare 
     Jesper Sundewall, utredningssekreterare 
     Markus Burman, utredningssekreterare 
     Tove Bucht, bitr. utredningssekreterare 
 
Frånvarande:     Jakob Svensson, ledamot 
     Hans Rosling, ledamot 
     Anna Nilsdotter, ledamot 
     Sonja Daltung, kanslichef 

 
1. Öppnande av mötet 

Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet.  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokoll från förra mötet 

Protokollet godkändes. 

 

4. Administrativa frågor 

a. Återrapportering 

Ordförande informerade från ett möte med Statskontoret vars syfte var 

informationsutbyte. Statskontoret bedriver för närvarande inget arbete som 

direkt inverkar på EBA. 

 

b. Riktlinjer direktupphandling 

Kansliet presenterade ett förslag till riktlinjer för direktupphandling.  

Beslut: Riktlinjerna beslutades med ändring att nivån för när 

konkurrensutsättning ska övervägas fastställdes till 50 000 kr. 

 

5. Information 

Johanna Stålö informerade om att UD fr o m 1 januari 2015 antagit nya riktlinjer för 

omhändertagande av relevanta studier och utvärderingar inom 

utvecklingssamarbetet. Riktlinjerna omfattar i synnerhet EBA:s studier.   

 

6. Projekt 

Expertgruppen 
För Biståndsanalys 

UD 2013:01 

Expertgruppens möte 

Tisdagen den 10 februari, kl. 9:00-12:00 

Karlavägen 102, sammanträdesrum: 

Amiralen, plan 7 

 

Underlag till dagordningspunkt 3 
 

Protokoll 
2015-03-10 

 

 



 
 

 
 

a. Rapportförslag för diskussion 

i. Rethinking civil society and support for democracy 

Referensgruppen ordförande, Julia Schalk, framhöll att rapporten 

visserligen är klar för beslut, men då den väcker en principiell fråga om 

EBA-rapporters koppling till svenskt bistånd önskade hon en bredare 

diskussion kring detta. Expertgruppen bedömde rapporten som 

intressant och aktuell, inte minst då regeringen har inlett arbetet med 

en ny strategi för stöd till civila samhället. Texten behöver dock 

konkretiseras och kompletteras på några ställen inför publicering.    

 

I diskussionen om rapporters Sverigekoppling betonades att detta får 

beaktas och lösas från fall till fall. Ibland kan det bli aktuellt med 

kompletterande insatser, särskilt för internationella skribenter, men 

mycket kan också hanteras i samband med rapportlanseringen.  

 

Beslut: Rapporten godkändes för publicering 

 

ii. Biståndsanalys 2015 

Kansliet presenterade ett utkast till Biståndsanalys 2015 – EBAs årliga 

rapport till regeringen. Utkastet bedömdes ha ett bra upplägg med 

tematik och policyrelevans i fokus. Ledamöterna uppmanades lämna 

ändringsförslag till kansliet. Beslut om rapporten fattas 17 mars.  

 
b. Seminarier 

Kansliet presenterade programmet för seminariet för studien What do we know 

about the effects of international assistance to political parties in new 

democracies? som planerats till den 11 februari i Rosenbads konferenscentrum. 

En debattartikel av rapportförfattaren publiceras av UNT.se i anslutning till 

seminariet. 

 

Kansliet rapporterade om det seminarium kring avhandlingssammanfattningar 

som hölls den 20 januari. Seminariet var det första i EBAs serie Development 

Dissertation Briefs och föll väl ut. EBA planerar att hålla liknande seminarier två 

gånger per år. 

 

Seminarium för studien The African Development Bank: Ready to Face the 

Challenges of a Changing Africa planeras till 23 mars och kansliet presenterade 

det tänkta programmet. Ett eventuellt rundabordssamtal på ministerkansliet 

diskuterades. 

 

Lansering av EBAs egen studie Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: 

en översikt planeras ske i form av utskick till media. 

 

c. Projektförslag för beslut 

i. Evaluating anti-discrimination measures: a review of measures in the 

labour markets and social protection field 

 

Förslaget från en Londonbaserad forskargrupp ingår i ett större projekt 

med kunskapskartläggningar och fallstudier för att utvärdera anti-

diskrimineringsåtgärder. En av kunskapsöversikterna var tänkt att 



 
 

 
 

genomföras som en EBA-studie. Projektet bedömdes dock som 

intressant i sin helhet. Frågan väcktes om och hur EBA kan samarbeta 

även kring delar av studien.  

 

Beslut: Kansliet uppmanades att undersöka möjligheterna för EBA att 

medverka i referensgrupper för projektets andra delstudier, att delta i 

gemensam lansering av de samlade studierna samt att hitta en 

tydligare Sverige-koppling på den delstudie EBA mer specifikt kan 

stödja.   

  

ii. Syntesutvärdering av utbildningsbistånd 

 

Två förslag till syntesutvärdering presenterades. Förslagen har 

genererats av den förfrågan som gick ut till ett 30-tal utvalda experter 

och forskare under november 2014. Båda förslagen bedömdes som 

intressanta. Möjligheten att genomföra båda studierna diskuterades då 

det är stora olikheter mellan förslagen. 

 

Beslut: Kansliet undersöker möjligheten att genomföra båda studierna 

och att besluta om dem per capsulam. 

 

d. Information om pågående projekt 

Kansliets projektlista föranledde inga kommentarer. 

 

e. Projektförslag för diskussion 

Kansliets lista med projektförslag diskuterades. 

 
7. Övriga frågor 

Kansliet informerade om ett frukostmöte som hållits med kommittéerna 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO och Delegationen för 

migrationsstudier, Delmi.  

 

8. Mötet avslutades 


