
   
 

1 
 

 
 

  

Stockholm 2021-04-15 
 

 

Inbjudan att lämna anbud inom EBA:s prioriterade 
områden 
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och 
utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet 
och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet.  
 
EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra 
prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer, 
miljö- och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid Sverigebaserade 
institutioner och institut och avser studie/r av direkt relevans för UD, Sida och/eller 
andra aktörer inom svenskt bistånd. 

Bakgrund och motiv 
 
EBA arbetar med ett ”dubbelt oberoende” i meningen att Expertgruppen självständigt 
beslutar vad som ska analyseras och utvärderas, samt att de skribenter som anlitas 
självständigt ansvarar för slutsatser och eventuella rekommendationer i de studier som 
publiceras. För EBA är det viktigt att kunna samarbeta med kunniga och kompetenta 
skribenter, experter inom sina områden.  
 
För att ytterligare dra nytta av den resursbas som forskare verksamma i Sverige utgör, 
ställer EBA medel till förfogande för studier specifikt författade av forskare. EBA finansierar 
inte forskning på det vis som exempelvis forskningsråden gör, utan finansierar specifika 
studier av relevans för svenskt bistånd. Detta initiativ syftar till att i ökad grad engagera 
forskare i att formulera förslag och genomföra studier på uppdrag av Expertgruppen.  
 
Val av inriktning på tematik och frågeställningar överlämnas till förslagsställarna. Dock ska 
förslag rymmas inom något av följande prioriterade tematik: 
 

• Bistånd i utmanande miljöer: humanitärt bistånd, migration, konflikter och 
sviktande situationer, frågor som rör interaktionen mellan olika områden 

• SRHR och hälsa 

• Fokus på demokrati: evidens, vägval och resultat 

• Miljö och klimat 
 
Föreslagna studier ska fokusera på svenskt bistånd och vara relevant för UD, Sida 
och/eller andra aktörer i svenskt bistånd. För att komma i fråga ska forskare visa på 
meritering inom det föreslagna området. Förslagen ska genomföras som separata studier, 
och inte utgöra kompletterande finansiering till redan finansierad forskning. 
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Ansökningsprocess, budget och tidtabell 
 
Ansökan sker i två separata steg. I en första omgång presenteras kortfattat en projektidé, 
med fullständiga författar-CV:n bifogade i annex. Sista datum att lämna in projektidéer är 
söndagen den 23 maj 2021. 
 
En bedömningsgrupp inbjuder efter en urvalsprocess förslagsställare att inkomma med 
utvecklad ansökan, i enlighet med EBA:s förslagsmall (sänds till inbjudna forskare).Dessa 
inbjudningar skickas fredagen den 18 juni 2021. Sista datum att lämna in fullständiga 
ansökningar är söndagen den 8 augusti 2021. 
 
Bedömningsgruppen granskar de utvecklade ansökningarna och lämnar på basis av det en 
rekommendation till Expertgruppen, vilken slutligen tar ställning till om studien/rna ska 
genomföras vid sitt möte den 1 september 2021. 
 
Peliminär tidsplan 

 

Steg ett: Ansökan om att lämna anbud  
Samtliga intresserade forskare verksamma i Sverige har möjlighet att delta i 
anbudsprocessen genom att lämna in en intresseanmälan i steg 1. EBA kommer därefter i 
nästa steg bjuda in utvalda forskare att lämna in ett fullständigt anbud.  
 
Ansökan om att lämna anbud ska skickas via e-post till ud.eba@gov.se. Ange ”utlysning” i 
ärenderaden. Ansökan ska innehålla: 

1. Projektidé (högst 900 ord) 
2. Fullständigt CV för föreslagna forskare 
3. En lista över huvudförfattarens mest relevanta forskningsstudier (högst 5 

studier från de senaste 5 åren ska listas) 

Anbudsgivare ombeds att inte lämna in dokument eller texter som inte explicit efterfrågats 
under de tre punkterna ovan. 
 
Bedömningen i steg ett baseras på ovanstående information utifrån EBAs fem 
relevanskriterier (Kriterium 1 i appendix 1), forskarnas kompetens (Kriterium 3 i appendix 
1) samt projektidéns originalitet. 
 

Steg två: Inlämnande av fullständigt anbud/projektförslag   
Efter en urvalsprocess inbjuds en eller flera forskare / forskarteam att inkomma med 
fullständiga förslag till studier. En detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångssätt, 
metod och design ska då presenteras. Det är upp till förslagsställarna att själva välja 
studiedesign och metod. Arbetet ska genomföras med hög vetenskaplig kvalitet och 
metod- och designval i förslaget ska motiveras tydligt.  
 

Sista datum för inlämnande av projektförslag (steg 1) 23 maj 
Inbjudan till utvalda forskare att lämna fullständigt anbud 18 juni 
Sista dag för att lämna in anbud (steg 2)  8 augusti 
EBA fattar beslut  1 september 
Kontraktsskrivning mellan EBA och författarteam  september – oktober 
Genomförande av studie  enligt ö.k.  
Planerad lansering enligt ö.k. 
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Projektförslaget ska vara författat på svenska eller engelska och ska inte vara längre än 12 
sidor. Förslaget ska innehålla Bakgrund, Projektfrågor och -motiv, Tänkta 
användare/Målgrupp, Metod och litteratur/data, Omfattning och avgränsningar, Förväntade 
resultat, Planerad tidsåtgång och tidsperiod, Budgetförslag (med angivet pris per timme för 
respektive teammedlem). Som bilagor till förslaget läggs författarnas CV:n. 
 
Budgetförslaget ska möjliggöra två till fyra möten med studiens referensgrupp (som utses 
av EBA efter dialog med författarna), en workshop samt deltagande vid lansering av 
studien. Dessa aktiviteter avses ske i Stockholm, alternativt via länk.  

Anbudsgivare förväntas också i steg 2 redogöra för samtliga potentiella intressekonflikter 
eller jävsituationer som gäller medlemmarna i utvärderingsteamet, då sådana kan utgöra 
grund för uteslutning av anbud.  

En bedömningsgrupp värderar inkomna förslag utifrån EBAs fem relevanskriterier, 
förslagets design och genomförbarhet, författarnas kvalifikationer och pris i enlighet med 
bedömningsmatrisen i appendix 1. 

Inskickade anbud ska vara giltiga till och med den 30 november 2021.  
 
Eventuella frågor med anledning av processen eller förslagens innehåll kan ställas via e-
post till ud.eba@gov.se. Inlämnade ansökningar blir efter avslutad urvalsprocess offentliga 
handlingar, dvs offentlighetsprincipen gäller. Meningar, avsnitt eller stycken i ett dokument 
kan maskeras i den offentliga versionen om "goda skäl" (tydliga motiv för att 
offentliggörande kan orsaka leverantör ekonomisk skada) presenteras och anses giltiga. 
Anbudsgivarna är själva fullt ut ansvariga för att göra anspråk på sekretess. 
 

Studiers storlek och omfattning 
Lagen om offentlig upphandling reglerar omfattningen på de studier som kan genomföras 
efter direktupphandling, vilket det blir fråga om genom det aktuella förfarandet. För att 
underskrida tröskelvärdet för direktupphandling får studiens kostnader inte överskrida SEK 
615 000 (exkl. moms). Studien kan genomföras under valfri tidsperiod, men frågan om 
relevans för aktörer inom svenskt bistånd innebär inte sällan att den kan kopplas till 
processer och/eller event av betydelse, vilket kan påverka tidsplanering. 
 

EBA:s relevanskriterier  
I sin bedömning av vilka studier som bör genomföras utgår EBA generellt från fem olika 
kriterier: 
 

• Graden av kunskapsuppbyggnad 

• Policyrelevans 

• Aktualitet 

• Stor effekt/ andel biståndsmedel 

• Principiell betydelse 
 
För att komma i fråga bör en studie uppfylla åtminstone ett av dessa kriterier. Uppfylls flera 
av kriterierna gör det studien generellt sett ytterligare relevant, men detta sker inte med 
automatik, utan bedöms från fall till fall.  
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Målgrupp och EBA:s arbetssätt    
Centrala målgrupper för EBAs studier är politisk ledning och tjänstemän på UD, ledning 
och handläggare på Sida och andra biståndsutförande myndigheter, i 
civilsamhällsorganisationer och företag som utför svenskt bistånd, ledamöter i Riksdagens 
utrikesutskott samt en bredare biståndsintresserad allmänhet. 
 
Arbete med EBA-studier följs av en referensgrupp ledd av en av expertgruppens 
ledamöter. Referensgruppen, som har till uppgift att bidra till studiens kvalitet, kommer att 
träffas två till fyra gånger under arbetets gång. Referensgruppen kommer att bestå av en 
kombination av forskare och praktiker. Författare till EBA-studier ställer sig också till 
förfogande vid någon form av evenemang för lansering och presentation av studiens 
resultat. 
 

Om Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) 
Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med mandat att analysera 
och utvärdera det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet 
och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA 
arrangerar också seminarier inom områden av relevans för svenskt utvecklingssamarbete.  
 
Expertgruppen består av: Helena Lindholm (Ordförande), Johan Schaar (Vice Ordförande), 
Sara Johansson de Silva, Kim Forss, Torgny Holmgren, Magnus Lindell, Joakim Molander, 
Julia Schalk, Staffan I Lindberg och Janet Vähämäki.
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Bilaga 1 – kriterier för utvärdering av studieförslag 
 

Kriterier  1. Förslagets relevans för svenskt bistånd (UD / 
Sida / FBA / övriga aktörer) enligt EBAs kriterier* 
(vikt 40 procent) 

2. Förslagets kvalitet i termer av relevans, design, metod 
och plan för implementering (Vikt: 40 procent) * 

3. Erfarenhet och kompetens hos teammedlemmar 
inom områden av relevans för studien (Vikt: 
20 procent) 

Skala  Kriterium 1,2 och 3 graderas 0 till 5 där:  
5= Exemplariskt; 4 = Mycket bra; 3 = Bra; 2 = Fullgod; 1 = Undermålig; 0 = ej möjligt att bedöma. 
Underkriterier ges fallande betydelse enligt numrering men graderas inte numeriskt. 

 Varje kriterium viktas slutligen (0,40*Kriterium 1 + 0,40*Kriterium 2 + 0,20*Kriterium 3) för att erhålla ett slutligt betyg i intervallet [0, 5]. 

Underkriterier 
(Numrerande efter 
fallande betydelse 
för bedömningen) 
 
 
 
 

-Grad av kunskapsuppbyggnad av relevans för 
biståndets aktörer 

-Policyrelevans för svenskt utvecklingssamarbete 

-Aktualitet för svenskt utvecklingssamarbete 
-Stor effekt/ berrör stor andel av svenska 
biståndsmedel 
-Principiell betydelse för svenskt 
utvecklingssamarbete 
 
*Kriterierna bedöms var för sig och vägs även 
samman till en samlad bedömning, dock inte med 
automatik. Höga poäng på enbart ett av kriterierna 
kan ge hög sammanlagd bedömning 

1.Gör studiens design, föreslagen operationalisering, metoder 
samt plan för implementering, det möjligt att uppfylla studiens 
syfte? 
2.Har studiedesign och metod beskrivits på ett specifikt och 
transparent sätt? 
3. Har viktiga eller relevanta metodologiska begränsningar 
beskrivits tydligt och diskuterats i anbudet?  
4. Har författarna tydliggjort hur frågeställningar knyter an till 
relevant forskning?  
5. Kommer studiedesign och genomförande att möjliggöra 
tillförlitliga slutsatser som kan förväntas ligga till grund för 
användning, lärande och reflektion bland studiens målgrupper? 
6. Innehåller förslaget en tydlig och realistisk arbets- och 
tidsplan? 
7. Är föreslagen budget realistisk och relevant? 
 
* En övergripande bedömning av genomförbarhet utan att etiska överträdelser 
inträffar genomförs, men ingår inte som ett separat underkriterium. 

1. Teammedlemmarnas erfarenhet och kunskap 
inom:  
a) Valt studiefält 
b) Internationellt utvecklingssamarbete  

2. Teammedlemmarnas akademiska grad.  
3. Kvalitet i insända studier. 


