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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Syftet med strategirapporten är rapportera Sidas strategigenomförande till UD. Strategirapporten tjänar som underlag 

till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) resultatrapportering. Sida är 

avsändare och UD är målgrupp för och mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. Denna 

inkluderar redovisning från strategigenomförandet på en övergripande nivå per strategi. Strategirapporten går djupare 

och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten ska redovisa, 

analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna strategimål1 samt redogöra för 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska rapporten redovisa förändringar i 

förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport 

och fördjupad strategirapport. 

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. Rapporten 

sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi (i de fall det finns en 

tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den förändringsteori som ligger till grund för Sidas stöd 

inom strategin, centrala överväganden samt hur verksamheten ska genomföras och följas upp under 

strategiperioden. 
 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de år då varken en fördjupad översyn eller operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad översyn genomförts. 

Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-genomförandet som sker en gång per 

strategi. Den fördjupade strategirapporten ska sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av 

resultat per strategimål) samt ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade 

strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny 

strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den senaste 

strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid tillfället för strategirapportens 

framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                          

 

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en översikt av 

strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin genomförs. Kapitel 3 

redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella implikationer för det fortsatta 

strategigenomförandet som behöver lyftas till UD.  

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna mall använder genomgående begreppet strategimål i linje 

med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring resultatområden. Mallen använder dock 

genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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”Trafikljusen” är Sidas viktigaste signalsystem för att följa hur det går i strategigenomförandet. En bedömning görs 

för varje strategimål och ger en snabb överblick av nuläget. Bedömningen och motiveringen till denna utgör narrativet 

i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten.                            

I strategirapporten bedöms två aspekter: 

1. Utveckling mot strategimålet: Strategimålen anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 

och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för utveckling mot 

strategimålet används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender inom de målområden i kontexter där 

Sida är aktiv. Sidas insatser kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi är aktiva, men 

det handlar ofta om större komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där 

ett stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten. Trafikljusbedömningen och 

färgsättningen motiveras och beläggs utifrån tillgänglig statistik, källor eller rapporter. 

 

Bedömning av utvecklingstrender i kontexten i förhållande till strategimålen:  

 Grön:  Utvecklingen går framåt 

Gul:  Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt 

Röd:  Utvecklingen går bakåt 

 

2. Portföljens relevans: Sidas strävan är att sätta samman och upprätthålla en relevant och väl avvägd portfölj i 

förhållande till utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål och Sidas ambitioner avseende 

förväntade förändringar och resultat. Portföljens relevans, dvs. om Sida har satt samman en väl avvägd portfölj av 

insatser och aktiviteter som bedöms bidra till förändring i linje med strategimålet.    

 

Sida måste löpande justera sin förändringsteori och portfölj utifrån olika aspekter:             

(i) föränderlig kontext och sammanhang, (ii) efter den styrning som myndigheten får och  

(iii) beroende på om aktiviteter inte gett eller förväntas ge resultat. Trafikljusbedömningen och färgsättningen av 

detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant  

Röd:  Portföljen är inte relevant   
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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 Mål3  Portfölj4 

    

Målen för strategin är: 

• Uppbyggnad av plattformar för politisk dialog och alliansbildande, främst i post-konfliktsituationer samt 

länder med fragmenterade och svaga partisystem. 

• Ökade möjligheter för politiska partier, organisationer och förändringsaktörer att aktivt samverka med 

relevanta myndigheter/ institutioner. 

• Uppbyggnaden av samarbeten och nätverk på regional nivå som bidrar till att stärka demokratiska 

flerpartisystem. 

• Stärkta demokratiska politiska partier, inklusive organisationer med en politisk agenda som kan utvecklas till 

partier. 

• Ökad kapacitet hos politiska partier/organisationer att arbeta effektivt och nå ut med sina budskap till 

potentiella väljare. 

• Stärkt förmåga hos politiska partier/organisationer att driva frågor kring fria och rättvisa val, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet och ickediskriminering. 

• Ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i politiska processer och 

beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande. 

• Förbättrade möjligheter för politiska partier och andra förändringsaktörer, t.ex. bland dem som verkar i 

auktoritära stater, att upprätthålla sitt engagemang för demokrati, inklusive genom deltagande i regionala och 

internationella nätverk. 

2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
100 MSEK/år fr o m 2019 

Utbetalat belopp hittills:  
97,1 MSEK (2019) 

Antal insatser 2019: 
7   

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Utmaningarna blir allt svårare i de sammanhang som de svenska partiankutna organisationerna verkar i. Nästan en 

tredjedel av världens befolkning bor i länder vars regeringar är eller blir alltmer auktoritära, enligt forskningsinstitutet 

Varieties for Democracy. De mänskliga fri- och rättigheter som måste tillgodoses för att allmänna val ska vara 

 

3 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  
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meningsfulla och demokratiska inskränks allt mer. Det gäller främst åsikts-, yttrande-, mötes-, och 

organisationsfriheterna men även den akademiska friheten. För första året syns tydligt att kvaliteten i genomförandet 

av allmänna val påverkats negativt av inskränkningarna, ett påtagligt trendbrott. Graden av fria och rättvisa val 

minskade i fler stater än vad den ökade under 2019. Dittills hade allmänna val genomförts åtminstone formellt korrekt 

även i vissa stater där demokratiutvecklingen backar.5 Andelen kvinnliga parlamentsledamöter har ökat långsamt de 

senaste tio åren, och om den takten fortsätter skulle det ta ytterligare 46 år att uppnå 50/50.6 

Andelen människor som saknar makt och röst eller tillgång till samhällsservice växer. Sådana ojämlikheter växer om 

demokratin backar, men minskar dock om demokratin vidgas. I stater som är auktoritära och där allmänna val 

fortfarande genomförs är den genomsnittsliga nivån av socio-ekonomisk exkludering högst. Där den politiska 

korruptionen ökar försämras demokratin.7  

Det finns flera exempel på demokratins betydelse för hållbar utveckling.8 Fria och rättvisa val bidrar till förbättrad 

hälsa, enligt flera omfattande studier publicerade i bl.a. den ansedda tidskriften the Lancet.9 Sambandet beror sannolikt 

på att regeringar som är genuint folkvalda tar mer hänsyn till debatter i media och breda intressegruppers kritik och 

förslag till  reformer. Auktoritära regeringar är   däremot i regel beroende av betydligt snävare grupper, såsom eliten 

inom militären eller näringslivet, som högst sannolikt inte prioriterar folkhälsa. Ytterligare en aspekt är att auktoritära 

regeringar ofta köper röster i fattiga områden med små penninggåvor istället för försöka vinna val genom att tillgodose 

invånarnas rätt till hälsa vilket skulle bidra till förbättrad folkhälsa, och därmed hållbar utveckling på längre sikt.10 

 

5 Democracy Facing Global Challenges: Variety of Democracy Institute Annual Democracy Report 2019, s. s. 5, 17 – 18, och 20, 

länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F, nedladdad 20200124. Se även 

Carothers, Thomas och O’Donohue, Andrew, Democracies Divided – the Global Challenge of Political Polarization, The 

Brookings Institution, Washington DC. 2019, s. 283f), samt Reportrar utan gränsers årliga index om mediefrihet: 

https://rsf.org/en/ranking nedladdad 20200210 

6 International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise, November 18, 2019, 

Stockholm, s. 17, länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-

do%2Fglobal-state-democracy , nedladdad 20200209. Se även en Inter-Parliamentary Unions databas om kvinnor i parlament, 

länk: https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Acurrent_women_percent&structure=any__lower_chamber#map 

(nedladdad 20200213). 

7 Democracy Facing Global Challenges: Variety of Democracy Institute Annual Democracy Report 2019, s. 41, 44 – 49, länk: 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F, nedladdad 20200124 

8 International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise, November 18, 2019, 

Stockholm, s. iv, länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-

do%2Fglobal-state-democracy , nedladdad 20200209 

9 Yi-ting Wang , Valeriya Mechkova, and Frida Andersson,  Does Democracy Enhance Health? New Empirical Evidence 1900–

2012, Political Research Quarterly 2019, Vol. 72(3) 554–569 (nedladdad 20200124) samt www.thelancet.com, published online 

March 13, 2019:  

The relationships between democratic experience, adult health, and cause-specific mortality in 170 countries between 1980 and 

2016: an observational analysis, Thomas J Bollyky*, Tara Templin*, Matthew Cohen, Diana Schoder, Joseph L Dieleman, Simon 

Wigley, s. 1 och 10.  

länk: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30235-1, nedladdad 20200124 

10 The Lancet, ibid., s. 1 och 10. Se även Abou-Chadi, Tarik, “Electoral competition, political risks, and parties' responsiveness to 

voters' issue priorities”, Electoral Studies. Oct 2018, Vol. 55, p99-108, som visar att fria och rättvisa val bidrar till politiska 

partiers intresse av att lyssna på och ta hänsyn till de bredare folklagrens intressen, inte enbart de egna väljarnas (länk: 

 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F
https://rsf.org/en/ranking
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Acurrent_women_percent&structure=any__lower_chamber#map
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
http://www.thelancet.com/
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30235-1
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Människors möjligheter att mobilisera och organisera sig och göra sin röst hörd undergrävs när intresseorganisationer, 

sociala rörelser och politiska partier förbjuds eller inte kan verka fritt. Dessutom blir det allt vanligare att media 

censureras, är partiska till förmån för regering eller andra elitgrupper, eller bidrar till att sprida allt giftigare 

hatpropaganda, i tillägg till dess utbredning i sociala medier.11  Oppositionspartier och -politiker är särskilt drabbade 

av övergrepp såsom att stängas av, bli avsatta, utsatta för orättvis rättegång, inskränkningar i åsikts- och 

yttrandefriheten, eller tortyr och omänsklig behandling, enligt International  IDEA och International Parliamentary 

Union (IPU). IPU:s kommitté för parlamentariker och mänskliga rättigheter noterade år 2019 det högsta antalet nya 

fall hittills.12 

Dessutom pekar kurvorna för socio-ekonomisk och politisk jämlikhet nedåt; fattiga människors del i den politiska 

makten har minskat betydligt de senaste åren.13 Ojämlikheterna undergräver möjligheten för människor som lever i 

fattigdom att delta i och vara representerade av politiska partier och därigenom påverka politiska prioriteringar. På sikt 

innebär det risker för det demokratiska styrelseskickets legitimitet och effektivitet.14 Ytterligare utmaningar är ett 

ökande antal väpnade konflikter15, migration som försvårar politiskt deltagande och representation, samt de alltmer 

uppenbara konsekvenserna av den negativa utvecklingen avseende biologisk mångfald och en allt mer uppenbar 

klimatkris som ställer politiska partier inför svåra dilemman avseende kort- och långsiktiga politiska prioriteringar.16 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a2163255-e102-45b7-85e7-d830952c0c57%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131730404&db=asn, nedladdad 20200213) 

11 Democracy Facing Global Challenges: Variety of Democracy Institute Annual Democracy Report 2019, s. 5, 17 – 18, och 20, 

länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F, nedladdad 20200124. Se även 

Carothers, Thomas och O’Donohue, Andrew, Democracies Divided – the Global Challenge of Political Polarization, The 

Brookings Institution, Washington DC. 2019, s. 283f), samt Reportar utan gränsers årliga index för mediefrihet, 2019 (länk:  

https://rsf.org/en/ranking,  nedladdad 20200210) 

12 https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-12/ipu-figures-reveal-most-human-rights-violations-against-parliamentarians-

are-state-sponsored , nedladdad 20200124, samt IPU:s interaktiva karta: https://www.ipu.org/our-impact/human-rights/interactive-

map-latest-cases-mps-in-danger (nedladdad 20200213) samt International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – 

Addressing the Ills, Reviving the Promise, November 18, 2019, Stockholm, s. 14, länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-

1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy, nedladdad 20200209 

13 Anna Lührmann, Valeriya Mechkova, Sirianne Dahlum, Laura Maxwell, Moa Olin, Constanza Sanhueza Petrarca, Rachel 

Sigman, Matthew C. Wilson & Staffan I. Lindberg (2018) State of the world 2017: autocratization and exclusion?, 

Democratization, 25:8, 1321-1340, DOI: 10.1080/13510347.2018.1479693 

To link to this article: https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1479693  fig 6, s. 1334 

14 Ibid. s. 1332, den högra figuren – ’population-weighted’ 

15 http://www.ucdp.uu.se/#/encyclopedia 

16 Anderson, Victor, WWF, ‘Addressing short-termism in government and politics’ i the Guardian, länk: 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/government-politics-short-termism-unsustainability,  nedladdad 20200212, 

Caney, Simon, ‘Political Short-term-ism’, i Academic Forsights No. 16 July – December 2016, länk: http://academic-

foresights.com/Political_Short-Termism.html , nedladdad 20200212, samt International IDEA: Political Participation of Refugees: 

Bridging the Gaps, s. 92-93, länk: https://www.idea.int/publications/catalogue/political-participation-refugees-bridging-gaps, 

nedladdad 20200304 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a2163255-e102-45b7-85e7-d830952c0c57%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131730404&db=asn
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a2163255-e102-45b7-85e7-d830952c0c57%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131730404&db=asn
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F
https://rsf.org/en/ranking
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-12/ipu-figures-reveal-most-human-rights-violations-against-parliamentarians-are-state-sponsored
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-12/ipu-figures-reveal-most-human-rights-violations-against-parliamentarians-are-state-sponsored
https://www.ipu.org/our-impact/human-rights/interactive-map-latest-cases-mps-in-danger
https://www.ipu.org/our-impact/human-rights/interactive-map-latest-cases-mps-in-danger
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1479693
http://www.ucdp.uu.se/#/encyclopedia
https://www.theguardian.com/sustainable-business/government-politics-short-termism-unsustainability
http://academic-foresights.com/Political_Short-Termism.html
http://academic-foresights.com/Political_Short-Termism.html
https://www.idea.int/publications/catalogue/political-participation-refugees-bridging-gaps
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Stödet för demokrati som styrelseskick är dock fortsatt relativt starkt, enligt International IDEA.17 Demokrati är 

fortfarande det vanligaste styrelseskicket; 55 procent av världens stater kan räknas som demokratiska, enligt 

forskningsinstitutet Varieties for Democracy.18 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Stödet till de partianknutna organisationerna inleddes 1995 efter en utredning19. I  mars 2018 fattade regeringen beslut 

om att ändra strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016 – 2020; de 70 

procent av anslagsdelposten som dittills hade kopplats till moderpartiernas riksdagsmandat togs bort, och strategin 

blev därmed i sin helhet konkurrensutsatt. Strategin ändrades för att stärka relevansen och biståndseffektiviteten samt 

för att bättre stämma överens med hur övrigt svenskt utvecklingssamarbete hanteras.20 

Genomförandet av strategin finansieras inom ramen för ett särskilt villkor i anslagspost 1:1.13 Särskilda insatser för 

mänskliga rättigheter och demokratisering. Volymen för stödet låg år 2019 på 100 miljoner kronor efter en höjning om 

25 miljoner kronor årligen för resterande strategiperiod. Sju av de åtta partianknutna organisationerna uppfyllde 

strategins huvudkriterier om kvalitet, relevans och förväntade resultat: Centerpartiets internationella stiftelse (CIS), 

Green Forum (GF), Jarl Hjalmarsonstiftelsen (JHS), Kristdemokratiskt internationellt center (KIC), Olof Palmes 

Internationella Center (OPC), Swedish International Liberal Center (SILC), och Vänsterns Internationella Forum 

(VIF). Sammantaget har stödet nått ett brett politiskt spektrum. Som en konsekvens av ändringen i strategin 2018 går 

fr o m 2019 en övervägande andel av medlen till gemensamma program. Dessa genomförs av flera PAO eller av en 

PAO i samarbete med internationella organisationer som ägnar sig åt stöd till politiska partier eller partisystem.21 

Sida bedömer att det särskilda demokratistödet fyller en viktig funktion inom både demokratibiståndet i stort men 

även inom biståndet i sin helhet; demokratiska politiska partier är en viktig och underskattad utvecklingsaktör. Partier 

kan vara en arena som ger människor möjlighet att organisera sig, mobilisera och göra sina röster hörda – givet att 

partierna är interndemokratiska och inkluderande. Dessutom är det partier som i regeringsställning omvandlar idéer till 

politiska prioriteringar – eller som i opposition lägger fram förslag till reformer. I rollen som parlamentsledamöter 

stiftar partimedlemmar lagar, granskar regeringen och representerar befolkningen. Forskning visar att starka och 

välfungerande politiska partier spelar stor roll för att främja ekonomisk utveckling. Sådana partier präglas av att de har 

 

17 International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise, November 18, 2019, 

Stockholm, s. 3 - 9. Länk: https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-

do%2Fglobal-state-democracy , nedladdad 20200209. Se även Nevitte, N. & Kanji, M. Authority Orientations and Political 

Support: A Cross-national Analysis of Satisfaction with Governments and Democracy. s. 20, länk: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsPapers.jsp?PUB=9 (nedladdad 20200210) som visar att människors åsikter 

om demokrati såsom den utövas i praktiken beror på i vilken mån de anser att dess institutioner och politiska företrädare regererar 

landet på ett bra sätt.  

18 Democracy Facing Global Challenges: Variety of Democracy Institute Annual Democracy Report 2019, s. 5. länk: 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F, nedladdad 20200124) 

19 Cars, Hadar. Demokratier Kräva Dessa Partier: Ds 1994:63 

20 Protokoll, Sida INTEM/DEMO, 2019-02-14, Fördelning av medel till svenska partianknutna organisationer 2019-2020, 

ärendenummer 19/000233 

21 FCG, Utvärdering av demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Del 1: den ändrade strategin, december 2019, 

s. 25, ärendenummer 19/000496 

 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsPapers.jsp?PUB=9
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.v-dem.net%2Fen%2F
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kontakt med en mångfald av medborgare, som framför åsikter och bidrar med förslag, vilket främjar god ekonomisk 

förvaltning, samhällsservice och politisk stabilitet – faktorer som i sin tur underlättar ekonomisk tillväxt.22 

Givarnas samlade stöd till parlament och politiska partier/partisystem är fortsatt begränsat och uppgår till 0,007 

procent av givarnas samlade bistånd, enligt statistik sammanställd av Organization for Economic Development, 

(OECD) 2017.23 

Sida har bjudits in till såväl internationella som nordiska samrådsmöten för att dela erfarenheter av det svenska 

demokratistödet till politiska partier/partisystem. Det gäller dels en återkommande konferens inom ramen för det 

informella nätverket ’Political Party Peer Network’ som i juni 2019 anordnades i Helsingfors av Demo Finland på 

temat ’Strengthening Political Parties – Ensuring People’s Voice towards the 2030 Agenda24, dels den årliga norska 

demokratikonferensen som Oslo Center är värd för och där Sidas och de partianknutna organisationernas arbete rönte 

stort intresse.25 Till den förra bjöds Sida in som talare i en paneldiskussion om ’What now for European support for 

democracy?’ och till den senare som talare under rubriken ’ Demokratistøtte – gode løsninger och langsiktige 

resultater’.  I dialogen fick Sida tillfälle att betona vikten av att demokratistöd är långsiktigt och flexibelt, att partier är 

centrala utvecklingsaktörer, och fördelarna med att integrera ett rättighetsperspektiv (human rights based approach) i 

allt samarbete. I samtalen framkom att Sverige och Sida ses som förebilder vad gäller demokratibistånd, inklusive 

samarbetet med PAO.26 

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Sida har under 2019 arbetat för att stärka samverkan med andra geografiska och tematiska strategier, bl. a. genom att 

bjuda in företrädare för andra strategier till årsmöten, samordna bedömningar av ansökningar och rapporter, bjuda in 

andra enheter att delta i styrgrupp för och möten om utvärderingen av PAO:s verksamhet, bilateralt med ambassader - 

t.ex. med  Sveriges ambassader på Västra Balkan, samt sprida kunskap om PAO-strategin på Sida. Samverkan har 

främst skett med Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 2018-2022, Strategi för stöd 

genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022, Strategi för kapacitetsutveckling,  partnerskap och 

metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018 – 2022,  Strategi för informations- och 

kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället 2016-2022, och Resultatstrategi för 

reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020.  

 

22 Bizarro, Fernando et al, ‘Party Strength and Economic Growth’ in World Politics, 70(2), s. 275-320, 2018, (länk: 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fcore%2Fjournals%2Fworld-

politics%2Farticle%2Fparty-strength-and-economic-growth%2F045E117A0F3C7F29866556EC4DF67285, nedladdad 

20200213), Se även International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise, 

November 18, 2019, Stockholm, s. 8 om sambandet mellan representiva regeringar och långsiktig BNP-tillväxt. (Länk: 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-

democracy, nedladdad 20200209) 

23 OECD/DAC 2017 års statistik, enligt korrespondens med Sidas statistiker  

24 https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fdemofinland.org%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F11.6.-Programme-PPPeer-Conference-17.6.-19.6.-HELSINKI.pdf  

25 Reserapport, Demokratikonferens i Oslo 2019-11-28, dokumentdatum 2019-12-11, ärendenummer 19/000061 

26 Ibid. 

 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fcore%2Fjournals%2Fworld-politics%2Farticle%2Fparty-strength-and-economic-growth%2F045E117A0F3C7F29866556EC4DF67285
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fcore%2Fjournals%2Fworld-politics%2Farticle%2Fparty-strength-and-economic-growth%2F045E117A0F3C7F29866556EC4DF67285
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Four-work%2Fwhat-we-do%2Fglobal-state-democracy
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fdemofinland.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F11.6.-Programme-PPPeer-Conference-17.6.-19.6.-HELSINKI.pdf
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fdemofinland.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F11.6.-Programme-PPPeer-Conference-17.6.-19.6.-HELSINKI.pdf
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En PAO, OPC, är en av Sidas strategiska partnerorganisationer (SPO) och har ett pågående samarbete med Sida inom 

regeringens strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016 – 2022 och har också flera stöd 

genom landstrategier. En extern utvärdering av OPC:s verksamhet lyfter fram synergier mellan 

civilsamhällsorganisationer, som finansieras via strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, 

och lokala partianknutna organisationer, t.ex. Education Training Unit (ETU) i Sydafrika, som finansieras via strategin 

för särskilt demokratistöd.27 Någon enstaka övrig PAO får också medel via region- eller landstrategi men med mer 

begränsade belopp. Tidigare har flera PAO fått stöd via olika landstrategier. Enligt Sidas bedömning beror 

förändringen sannolikt på en kombination av konkurrens från andra organisationer som sökt och fått stöd från samma 

landstrategier, och att stöd till relativt sett små partner såsom de partianknutna organisationerna bedöms vara alltför 

administrativt krävande för Sida i förhållande till utbetalda medel.  

Sida har uppmuntrat utökad samverkan på landnivå mellan PAO och har också påpekat vikten av att ha kontakt med 

UM i samband med PAOs uppföljningsresor i syfte att informera om verksamheten och skapa möjligheter för bättre 

samverkan.  

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer syftar till demokratisk utveckling, 

ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män. Strategin har inte några 

övergripande stödområden. Verksamheten ska bidra till åtta mål, varav merparten av de partianknutna 

organisationernas arbete fokuseras på två av målen: dels ’stärkta demokratiska politiska partier, inklusive 

organisationer med en politisk agenda som kan utvecklas till partier’ (27 procent av utbetalda medel), dels ’ökad 

egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i politiska processer och beslutsfattande, 

med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande’ (15 procent av utbetalda medel). Övriga mål 

ligger på mellan 11 och 6 procent av de utbetalda medlen. PAO väljer själva vilka mål de arbetar med, i enlighet med 

de internationella principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet, inklusive stöd till civilsamhällsorganisationer i 

deras egen rätt.  

Totalt omfattar verksamheten cirka fyrtio länder. Om enstaka kurs/nätverksdeltagare räknas in ökar antalet länder som 

på något sätt berörs av stödet. Med tanke på verksamhetens volym, geografiska spridning och karaktär är det mest 

realistiskt och relevant att göra en enda samlad bedömning för samtliga strategimål och hela portföljen. 

Resultaten i rapporten grundas främst på de partianknutna organisationers verksamhetsrapporter för 2019 samt 

uppföljning av verksamheten, bl.a. genom resor. Den årliga rapporteringen för föregående års verksamhet lämnades 

till Sida den 15 juni 2019, enligt avtal. Det innebär att strategirapporten handlar om verksamhet styrd av såväl den 

tidigare strategin (2016 – 2020) samt den ändring i strategin som regeringen beslutade om i mars 2018. Den nu 

gällande strategin har åtta mål, varav sju är desamma som i den ursprungliga strategin. Det åttonde målet 

”Uppbyggnad av samarbeten och nätverk på regional nivå som bidrar till att stärka demokratiska flerpartisystem” – 

fanns även i den ursprungliga strategin, men som ett prioriterat område under verksamhetsområde 2 (stöd till 

flerpartisystem). 

 

27 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 20, ärendenummer 15/001261 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

10  

 

Portföljen består endast av svenska partianknutna organisationer (PAO). Dessa sju avtalspartner samarbetar i sin tur 

med givna aktörer såsom politiker, politiska partier inklusive ungdomsförbund, rörelser som är på väg att bilda partier, 

eller politiska tankesmedjor/eller partianknutna organisationer. Det finns därför begränsningar i formgivningen av 

portföljen. 

PAO:s metoder är rättighetsbaserade (human rights based approach), i och med att de framförallt arbetar med att 

stärka kapaciteten hos ansvarstagare att förverkliga mänskliga rättigheter. PAO gör detta genom att bl.a. analysera i 

vilken mån systerpartiers ideologi och politiska program präglas av mänskliga rättigheter, 28, val av målgrupp – såsom 

kvinnor, kvinnliga ledare och ungdomar från främst fattiga och marginaliserade grupper såsom ursprungsbefolkning 

och hbtqi-personer29, eller val av metoder såsom att identifiera problem och orsaker till dessa i nära samråd med de 

som berörs.30 

De fattigas perspektiv på utveckling hanteras av de flesta PAO genom att verksamheten dels riktar sig till 

politiker/blivande politiker som representerar sina partiers medlemmar och väljare, dels innehåller politik- och 

policyutveckling i frågor som rör bekämpning av fattigdom, enligt Sidas bedömning av årsrapporter och annan 

uppföljning genom t.ex dialog och verksamhetsbesök. I något fall riktar sig verksamheten direkt till kvinnor, unga och 

hbtqi-personer som lever i fattigdom i städer och andra marginaliserade grupper såsom ursprungsbefolkningar31.  

När det gäller jämställdhet är det en genomgående prioritering, enligt Sidas bedömning. Samtliga PAO arbetar med 

jämställd representation i t.ex. utbildningar och i de flesta fall även med utveckling av politik och policyer som 

främjar jämställdhet. 

Konfliktperspektivet i insatserna har stärkts jämfört med föregående år, troligen som en följd av den ändrade strategins 

skrivning om konfliktkänslighet, medan miljö och klimat har ett något lägre utfall. Flera PAO, främst GF, men även 

andra, såsom SILC, arbetar med utveckling av politik och policyer rörande miljöfrågor.   

I dialogen med PAO har Sida fortsatt att ta upp universella normer om mänskliga rättigheter samt svenska 

prioriteringar, inklusive perspektiven.  

 

Sida och avtalsparterna bland de partianknutna organisationerna har under de senaste åren fokuserat på intern styrning 

och kontroll (ISK). Förbättringar på de områdena har bidragit till att lägga en god grund för en mer stabil verksamhet 

som bidrar till målen för stödformen.32  

 

Sida kommer att prioritera ytterligare åtgärder för att bidra till strategins mål. Den första är att slutföra den 

strategistyrda utvärderingen av dels upplägget av stödformen med tonvikt på ansökningsprocessen, dels metoder som 

de partianknutna organisationerna (PAO) använder för att stärka kvinnors politiska inflytande. Utvärderingen 

påbörjades under 2019 och kommer att bli klar under det första kvartalet 2020.  

 

28 SILC Årsrapport 2018 VO1, s. 29, ärendenummer 15/001263 

29 Vänsterns internationella Forum Årsrapport 2018, 2020-01-21, s. 16, ärendenummer 15/001362 

30 JHS, Slutrapport 2016 – 2018, s. 28, Ärendenummer 15/001358 

31 Vänsterns internationella Forum Årsrapport 2018, 2020-01-21, s. 16, ärendenummer 15/001362 

32 Protokoll, Sida INTEM/DEMO, 2019-02-14, Fördelning av medel till svenska partianknutna organisationer 2019-2020, s. 3, 

ärendenummer 19/000233 
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3.1 Strategimål och portfölj 

3.1.1. Strategimål   

Strategimål  

Sidas bedömning av utvecklingstrenderna i kontexten i förhållande till strategimålen är att dessa går bakåt, såsom 

framgår av avsnitt 2.1. Verksamhet inom ramen för strategin är alltför begränsad för att kunna påverka de negativa 

trenderna i de dryga 40 samarbetsländerna.   

Sidas bedömning är ändock att PAO-samarbetet i viss mån stärker förutsättningar för demokratiska partier att verka 

och påverka samhällsutvecklingen i demokratisk riktning och även på längre sikt främja jämställdhet och hbtqi-

personers mänskliga rättigheter. Stödformen skapar även förutsättningar för kvinnors och ungdomars ökade politiska 

deltagande: makt och röst utifrån ett mångdimensionellt fattigdomsperspektiv.  

En utmaning för stödformen är att samarbetet genomförs via små stöd i ett stort antal länder och regioner vilket gör att 

det är nästintill omöjligt att bedöma effekter. Även om ett projekt genomförs på ett framgångsrikt sätt är insatserna 

alltför små och begränsade för att kunna påverka det övergripande politiska klimatet i landet eller regionen, enligt 

Sidas bedömning. I flera fall råder politisk instabilitet och demokratiskt underskott där repressiva regimer begränsar 

demokratiaktörers möjligheter att verka. Mot den bakgrunden är det centralt att såväl strategi- som programmål är 

realistiska33, enligt Sidas bedömning.  

De partianknutna organisationerna arbetar på olika sätt vad gäller vidareförmedling: några av dem förmedlar bidrag 

via en lokal organisation såsom tankesmedjor (som kan vara fristående eller knuten till ett parti), medan andra 

förmedlar bidrag direkt till de partier som är samarbetspartner, och någon har ingen vidareförmedling alls.34 De arbetar 

även på olika sätt vad gäller systerpartisamarbeten kontra flerpartisamarbeten, och kompletterar därmed både varandra 

och andra internationella aktörer som arbetar med politiska partier/partisystem, enligt Sidas bedömning. En tydlig 

fördel med systerpartistöd har kommit fram i dialog med PAO:s partnerorganisationer: systerpartistöd bidrar utöver 

utveckling av organisationen även till systerpartiers ryggrad av ideologi, program och policyer, utifrån en stabil grund 

av legitimitet och förtroendefulla, ofta långvariga, relationer, något som särskiljer de svenska PAO från de flesta andra 

som arbetar med stöd till politiska partier/partisystem.35  

3.1.2. Portfölj och övergripande resultat 

Portfölj  

Portföljen består utifrån strategins inriktning av en på förhand given grupp partner: de svenska partianknutna 

organisationer som efter beredning av ansökningar om verksamhet under 2019 och 2020 har avtal med Sida. År 2018 

gick närmare 80 procent av utbetalda medel till två av de åtta målen, en andel som dock har minskat till 42 procent 

2019. De båda målen är dels ’ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i 

politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande’, dels 

 

33 Den utmaningen tas bland annat upp i Program for Young Politicians, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 28, 

ärendenummer 16/000076 

34 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 5, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 

35 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 5, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

12  

 

’stärkta demokratiska politiska partier, inklusive organisationer med en politisk agenda som kan utvecklas till partier’. 

Övriga sex mål ligger dock fortfarande på endast 6 – 11 procent vardera av utbetalda medel. Portföljen bedöms därför 

fortfarande som delvis relevant.  

De partianknutna organisationer som Sida samarbetar med har kunnat genomföra sin verksamhet i stort sett enligt 

plan, trots utmaningarna med politiskt förtryck och ett allt snävare utrymme för demokrati. De partianknutna 

organisationerna har hanterat utmaningarna genom att t.ex. senarelägga utbildningstillfällen, förlägga utbildningar till 

platser som är säkrare för deltagarna, byta offentliga manifestationer till möten i slutna sällskap, kursförberedelser som 

betonar tolerans och dialog för att förebygga öppna intressekonflikter under kursen, och noggrant urval av kursledning 

i syfte att motverka fördomar.36 Ett annat sätt att säkra framgång är att samarbeta med kompetenta lokala partner, t.ex.  

tankesmedjor, med djup kunskap om de lokala förhållandena som de politiska partierna/politikerna verkar inom.37 

Framsteg görs på individ- och gruppnivå bland de partianknutna organisationernas partner, men att uppnå – och 

dokumentera - förändringar på organisationsnivå är fortsatt svårt. Vad som krävs är att en kritisk massa av de män och 

kvinnor som deltagit i utbildningar, nätverkande eller mentorsprogram fortsätter att vara politiskt engagerade, och att 

moderpartiernas makthavare släpper fram dem som medarbetare eller kandidater till kommunfullmäktige, parlament 

m.m.38 I programmet Young Politicians for Africa (PYPA) märks dock att en förändring är på gång: de unga har börjat 

att hitta vägar att nå fram till seniora politiker, och bemöts oftare än förut med respekt av sina äldre kollegor. Knappt 

80 procent av deltagarna har fått uppgifter inom ungdomsförbundet eller i moderpartiet, och två tredjedelar har 

kontaktats av en senior partimedlem (dock är andelarna något lägre för de unga kvinnorna).39  

”I  have worked for democracy and human rights within my youth wing, i.e. we advocated for … that we have 20 

percent of youth to be candidates for the House of Assembly, and we achieved it. I was in the committee that 

advocated for that in my party. I am now an MP.” (woman participant in PYPA)40 

Liknande tecken finns även i bl. a. Palestina där en ändrad attityd till kvinnors deltagande i politiken kan skönjas, 

enligt CIS.41 VIF:s stöd till folkbildning och ledarskapsskolor har lett till fler kvinnor i ledande positioner42. Mäns 

ansvar och roll lyfts fram av flera PAO. Ett exempel kommer från OPC: sju av drygt 12 systerpartier samt ett 

 

36 Kristdemokratiskt Internationellt Center, Program for Young Politicians in Africa, Program Report 2016 – 2018, Stockholm 

2019-05-15, s. 17f.,  ärendenummer 16/000076 

37 Program for Young Politicians in Africa, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 7, ärendenummer 16/000076; Olof Palmes 

Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom svenska 

partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 21, ärendenummer: 15/001261 

38 Kristdemokratiskt Internationellt Center, Program for Young Politicians in Africa, Program Report 2016 – 2018, Stockholm 

2019-05-15, s. 19, ärendenummer 16/000076 

39 Program for Young Politicians in Africa, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 15, ärendenummer 16/000076 

40 Program for Young Politicians in Africa, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 21, ärendenummer 16/000076 

41 Avslutspromemoria s. 3, Centerpartiets internationella stiftelse, 2019-11-14, ärendenummer 15/001360 

42 Vänsterns internationella Forum Årsrapport 2018, 2020-01-21, s. 4, ärendenummer 15/001362 
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ungdomsförbund har ökat andelen kvinnor i ledande roller, och även män är engagerade i arbetet för jämställdhet.43 

Likaledes i GF:s verksamhet är män numera delaktiga i arbetet för jämställdhet.44 Det gäller också CIS arbete i 

Västafrika (Empowering Women in Politics) i vilket äkta makar till kvinnor som är eller kandiderar till att bli 

folkvalda har egna möten.45 Vikten av att i ökad grad utveckla mäns inställning till och kapacitet att inkludera bl. a. 

kvinnor i politiken är en metod som även diskuteras på internationella konferenser om stöd till politiska partier.46 

Sådana förändringar sker dock inte smärtfritt: i ett av SILC:s samarbeten har manliga partimedlemmar känt sig hotade 

av ett allt starkare kvinnoförbund.47 

Andelen unga på ledande positioner har ökat men inte i samma omfattning som för kvinnor. Det är något som flera 

PAO tar upp, bl.a. VIF, OPC och KIC.48 Ett återstående hinder är ofta att partiers stadgar inte garanterar representation 

i t.ex. partistyrelsen för partiets kvinno- och ungdomsförbund.49 Ytterligare ett hinder är att partier oftast styrs 

informellt av en stark ledare, vilket innebär att både formella och informella åtgärder krävs för att ändra 

maktdynamiken.50 

Det är synnerligen svårt att bedöma effekter på samhällsnivå av stöd till utveckling av politiska partier, till exempel 

vilken grad av inflytande PAO:s verksamhet har avseende förändringar i attityd och beteenden hos partiledningar 

jämfört med t.ex. generationsväxlingar och andra bredare samhällsförändringar, enligt Sidas bedömning. De 

förändringar som noteras ovan avseende kvinnors politiska inflytande kan ändå sägas vara symptom på mer 

långsiktiga effekter, enligt Sidas bedömning. Om de dessutom är hållbara över tid är en annan fråga.  

Långsiktigt samarbete är en nyckel till framgång, bl.a. för att förtroende och legitimitet tar lång tid att bygga upp, 

särskilt avseende systerpartisamarbete.51 Det är något som PAO:s partner betonar som ett tydligt mervärde jämfört 

 

43 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 11 och 15, ärendenummer; 15/001261 

44 Green Forum: VO1 2016 – 2018 Final Report, June 2019, s. 38, ärendenummer 15/001262 

45 CIS: Updated Activity Plan for EWIP, s. 2, ärendenummer 18/001437 

46 Recommendations of the Political Party Peer Network Conference, June 17 – 19, 2019, Demo Finland, Helsinki, s. 3. 

47 SILC Årsrapport 2018 VO1, s. 14, ärendenummer R15/001263 

48 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 10-11, ärendenummer 15/001261, Vänsterns 

internationella Forum Årsrapport 2018, 2020-01-21, s. 10, ärendenummer 15/001362, Program for Young Politicians, Annual 

Evaluation Report 2019-06-10, s. 12, ärendenummer 16/000076 

49 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 10, ärendenummer: 15/001261 

50 Se t.ex.  Bjarnegård, Elin and Pär Zetterberg. 2017. “Political parties, formal selection criteria, and gendered parliamentary 

representation”. Party Politics. Published online 

51 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 4, 11 och 20, ärendenummer: 15/001261; Green Forum: 

VO1 2016 – 2018 Final Report, June 2019, s. 26, ärendenummer 15/001262 
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med andra aktörer som arbetar huvudsakligen med flerpartistöd. 52 Politiska partier som har begränsat inflytande idag 

kan i framtiden utvecklas till regerings- eller oppositionspartier som bidrar till demokratiseringsprocesser.53  

Flera nya samarbeten har kommit till stånd mellan PAO, och mellan PAO och andra organisationer som arbetar med 

stöd till partisystem, som en följd av strategins tydliga uppmaning till flerpartisamarbete. Hit hör bl.a. samarbetena 

mellan CIS och OPC rörande Progweb, ett regionalt nätverk av liberala och socialdemokratiska ungdomar på västra 

Balkan, som bygger på lärdomar från och utbyten med Program for Young Politicians in Africa. Andra exempel är 

samarbetet mellan CIS och KIC i Väst- och Östafrika via programmet ”Empowering Women in Politics” och mellan 

OPC och GF i “Policy and Organizational Support Programme, Southern Africa Social Democratic and Green 

Parties”. En förutsättning för hållbart samarbete mellan PAO och deras partner på landnivå är just att PAO har starka 

och långvariga relationer med de lokala systerpartierna, enligt Sidas bedömning.  

Sida bedömer att den ändrade strategien har ökat möjligheterna att bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt 

för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män p.g.a. de högre kvalitets- och relevanskraven. 

Vidare har antalet insatser minskat genom sammanslagning av de tidigare verksamhetsområdena för syster- respektive 

flerpartistöd. Sida bedömer att förändringen har förutsättningar att bidra till ökad biståndseffektivitet. 

Resultat avseende stärkta demokratiska partier samt ökad egenmakt för kvinnor och unga 

Merparten av samarbetet rör strategimålen om dels ’stärkta demokratiska politiska partier, inklusive organisationer 

med en politisk agenda som kan utvecklas till partier’, dels ’ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som 

är underrepresenterade i politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars 

politiska deltagande’.  

Det finns flera exempel på hur de partianknutna organisationerna bidragit till att stärka demokratiska politiska partier. 

Samarbetet med CIS har bidragit till att partiet Nasa Stranka i Bosnien-Herzegovina stärkt sin förmåga att föra in 

jämställdhet, ansvarsfullhet, moral och etik i politiken.54 Partiets medlemsantal har ökat med 40 procent sedan 

samarbetet inleddes, och partiet  har sedan valet 2018 två ledamöter i parlamentet.55 Även JHS och KIC vittnar om att 

samarbetspartiers kapacitet har utvecklats och att antalet medlemmar ökat.56 I Tunisien har SILC via ett systerparti 

bidragit till att kandidater i de lokala valen i  maj 2018 utbildats i metoder för kampanjer, rollen som förtroendevald 

och lagar som avser den lokala nivån. Av ca 1 000 deltagare lyckades 200 personer (varav 40 procent kvinnor) med 

sina kampanjer och valdes in i lokala församlingar.57 I ett annat sammanhang har SILC bidragit till att ett parti har 

 

52 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 4, 2019-12-18, ärendenummer: 19/000061 

53 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 4, ärendenummer: 15/001261 

54 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 3, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 

55 Avslutspromemoria s. 1, Centerpartiets internationella stiftelse, 2019-11-14, ärendenummer 15/001360 

56 JHS, Slutrapport 2016 – 2018, s. 24, ärendenummer 15/001358 samt KIC PAO VO1 Sister party support 2016-2018, 2019-05-

15,  s. 8, ärendenummer 15/001361 

57 SILC Årsrapport 2018 VO1, s. 15, ärendenummer; R15/001263 
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stärkts genom politisk programutveckling - en policy för miljöfrågor har arbetats fram och blivit inröstad i 

partiprogrammet.58 Ytterligare ett exempel är JHS arbete med att stärka kapaciteten hos samarbetspartier i Balkan 

genom utbildningar inom god samhällsstyrning, EU-integrering, inkluderande partistrukturer, politisk ideologi och 

idéutveckling. Drygt 60 procent av deltagarna var kvinnor. Av deltagarna uppgav 86 procent att deras kunskaper hade 

ökat genom JHS:s utbildningar59. 

Ett exempel på ett framgångsrikt arbete som leder till ett ökat deltagande för underrepresenterade grupper är Program 

for Young Politicians in Africa (PYPA) som samordnas av KIC i samarbete med CIS, GF och OPC. Drygt 840 unga 

har deltagit i programmet sedan det inleddes 201260. Många av deltagarna i programmet fortsätter på den politiska 

banan och flera av dem har valts in parlament och kommuner, i bland andra Malawi, Senegal och Sydafrika. Av 55 

alumni i södra Afrika har 17 antingen blivit folkvalda politiker eller blivit invalda i sin partiledning.61 I Malawi och 

Zambia har deltagarna inrättat tvärpolitiska ungdomsorganisationer, Center for Young Leaders i Africa. Den i Malawi 

har lyckats få igenom att kvinnor och ungdomar under 35 som kandiderar i politiska val betalar en lägre 

nomineringsavgift. 62  

I Moldavien har OPC:s samarbete med PDM:s kvinnoförbund bidragit till att andelen kvinnor på partilistorna inför de 

allmänna valen 2019 har ökat från 30 till 40 procent. I de distrikt som OPC samarbetat med varvas kvinnor och män 

på listorna, vilket stärker kvinnors möjlighet att bli valda jämfört med andra distrikt där kvinnorna står längst ner. 

OPC:s samarbetspartner SDSM i Nordmakedonien lyckades för första gången med att få kvinnor valda till 

borgmästare; fem kvinnor som kandiderade till borgmästare 2017 valdes. 63 I Albanien har samarbetet med GF 

bidragit till att både antalet och mångfalden av medlemmar i Green Youth Forum har ökat.64  

Slutligen stärkte JHS sin kapacitet att hantera utmaningar rörande tolerans och sexuellt likaberättigande gentemot 

politiker och samarbetspartier i de regioner där stiftelsen är verksam, genom att bygga vidare på lärdomarna från ett 

seminarium om hbtq-frågor för partner från en av regionerna. 65  

 

 

 

 

58 SILC Årsrapport 2018 VO1, s. 14-15, ärendenummer; R15/001263 

59 JHS, Slutrapport 2016 – 2018, bilagan sammanfattning av huvudresultat och lärdomar, s. 1, ärendenummer 15/001358 

60 Program for Young Politicians in Africa, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 6, ärendenummer 16/000076 

61 Kristdemokratiskt Internationellt Center, Program for Young Politicians in Africa, Program Report 2016 – 2018, Stockholm 

2019-05-15, s. 4 och 6, ärendenummer 16/000076 

62 Program for Young Politicians in Africa, Annual Evaluation Report 2019-06-10, s. 8, ärendenummer 16/000076 

63 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 8-9, ärendenummer: 15/001261 

64 Green Forum: VO1 2016 – 2018 Final Report, June 2019, s. 7, ärendenummer 15/001262 

65 JHS, Slutrapport 2016 – 2018, s. 4 och 45, ärendenummer 15/001358 
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Resultat avseende övriga mål i strategin 

När det gäller övriga sex mål66 i strategin, där andelen medel uppgår till högst 11 procent vardera av utbetalda medel, 

kan följande noteras: 

VIF har arbetat med att bygga upp plattformar för politisk dialog och alliansbildande. I en handfull länder i 

Latinamerika har allianser och koalitioner bildats.67 I Palestina har CIS stöttat så kallade skuggråd för främst kvinnor 

och unga som visat sig vara en viktig plattform för dialog, särskilt då skuggråden samordnar sig och upprätthåller 

deltagarnas mod och kapacitet att våga stå för sina åsikter gentemot de lokala råden och i andra sammanhang. 

Skuggråden har bl.a. tagit upp könskvotering och diskriminering av kvinnor i det offentliga livet.68  

OPC har bidragit till att systerpartier kunnat arbeta effektivt och nå ut med sina budskap till potentiella väljare på lokal 

nivå i bl.a. Nordmakedonien. Där utvecklar nu lokalavdelningarna politik på lokal nivå vilket har stärkt partiets 

närvaro. Utbildningsinsatser i hur politiska budskap kan formuleras bedöms ha bidragit till systerpartiets framgångar i 

lokalvalen 2017.69 SILC har stöttat en akademi för unga ledare med fokus på bl.a. liberal ideologi och mänskliga 

rättigheter. Ledarna har utbildats i t.ex. konsten att utveckla och motivera ställningstaganden i debattartiklar, varav 

flera har publicerats.70 GF har bidragit till att systerpartiet Green party i Albanien stärkt sin kapacitet att ställa upp i 32 

av 61 kommuner i lokalvalen 2019. Partiet vann 35 mandat, varav 30 av unga politiker och 10 av kvinnor.71 

OPC har via lokala partinära organisationer bidragit till att systerpartier har kunnat driva frågor kring bland annat 

mänskliga rättigheter och jämställdhet. Ett exempel är systerpartiet SDP och dess kvinnoförbund i Bosnien 

Hercegovina som lyckats utveckla och få igenom ett förslag i parlamentet om att öka tillgången till 

provrörsbefruktning (IVF), trots att partiet då var i opposition.72 

Vidare har JHS bidragit till att samarbetspartner har fått ökad kunskap om EU och kommit med i relevanta regionala 

och internationella nätverk  såsom EPP-gruppen som samlar kristdemokratiska och konservativa partier i 

Europaparlamentet.73 GF:s stöd till det regionala nätverket Cooperation and Development Network (CDN) i Östeuropa 

har bidragit till att unga aktivister har kunnat dela erfarenheter och kunskap med varandra och planerat och genomfört 

gemensamma kampanjer:  

 

66 De berörda målen anges i kortform i kursiv stil 

67 Vänsterns Internationella Forum Årsrapport 2018, 2020-01-21, s. 6-7, ärendenummer 15/001362 

68 CIS, Annual Report 2018/Final report 2016 – 2018, VO1, 2019-06-13, s. 32, ärendenummer 15/001360 

69 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 16 och 19, ärendenummer 15/001261 

70 SILC Årsrapport 2018 VO1, s. 10, 20 och 38, ärendenummer  R15/001263 

71 Powerpointpresentation, november 2019, ärendenummer 18/001310 

72 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 10, ärendenummer: 15/001261 

73 JHS PAO 2016 – 2018 Avslutspromemoria 2019-10-24, s. 2, ärendenummer 15/001358, och Reserapport, Uppföljning av Sidas 

demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) genom svenska partianknutna 

organisationer, s. 3, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 
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”If you do something locally, you have less responsibility, on an international level the responsibility is higher. Your 

values expand, your language and expression and behaviour change, and you step up in your activism.” (member of 

the CDN).74  

Progweb, ett regionalt nätverk av liberala och socialdemokratiska ungdomar på västra Balkan har lett till gemensamt 

arbete med opinionsbildning och förändring inom miljö, utbildning och arbetsmarknad, tack vare stödet från CIS och 

OPC.75 Kvinnor som får möjlighet att delta i regionala och internationella nätverk stärker därigenom sin ställning i 

sina partier.76 En partner i en auktoritär politisk kontext har genom CIS länkats till internationella nätverk och 

därigenom stärkt sin möjlighet till påverkan och ökade förutsättningar för fortsatt engagemang för demokrati.77 

4. Implikationer för innevarande strategiperiod 

4.1. Inledning 

Den ändrade strategin från 2018 har tillämpats under ett år, varför strategirapporten normalt sett skulle vara en så 

kallad ettårsrapport. Rapporten är dock fylligare än en ettårsrapport för att den i tillräckligt god tid ska kunna bidra till 

en eventuell framtida strategi. Sida förutser att dessa frågor kommer att kräva tät och intensiv dialog med såväl 

Utrikesdepartementet som med PAO under 2020. 

Sidas rekommendationer i tidigare strategirapporter och halvtidsöversyn är i stort sett omhändertagna i den ändrade 

strategin som antogs av regeringen i mars 2018. Den utvärdering som blir helt klar i mars 2020 kommer att bidra till 

beslutsunderlaget inför framtida vägval avseende form, innehåll och metoder för det särskilda demokratistödet. 

Utvärderingen följer två spår: ett som avser främst ansökningsprocessen, och ett som rör metoder för att stärka 

kvinnors politiska inflytande. Delrapporten rörande ansökningsprocessen blev klar i december 2019 och ligger delvis 

till grund för avsnitten nedan. Den andra delrapporten förväntas bli klar i mars 2020. 

Sammantaget utgör PAO-stödet ett resursintensivt och komplicerat demokratistöd för myndigheten, på grund av 

behov av informationssäkerhet och sekretesshantering, återkommande utlämningsförfrågningar, samt extensiv 

samordning internt och externt. Ändringen i strategin i mars 2018 innebar att antalet årsarbetskrafter som användes till 

PAO på den ansvariga enheten på Sida under 2018 fördubblades.  Ökningen berodde på arbetet med nya anvisningar 

för stödformen samt ett helt nytt ansökningsförfarande som båda krävt tät och nära dialog med utrikesdepartementet 

och Sidas avtalsparter bland de svenska partianknutna organisationerna78. Under 2019 är det tydligt att den trenden 

håller i sig, sett till personalresurser i tid per utbetald tusenkrona; hanteringen av PAO drar 43 procentenheter mer 

 

74 Efficient networking to expand activism for green issues in Eastern Europe, End of project Evaluation of Green Forum’s 

support to the Cooperation and Development Network, s. 10, Nordic Consulting Group, 27 February 2019, ärendenummer 

15/001262 

75 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 2, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 

76 Olof Palmes Internationella Center, Redovisning till Sida avseende medel ur anslagsposten Särskilt demokratistöd genom 

svenska partianknutna organisationer, programperioden 2016 – 2018, s. 11-12, ärendenummer 15/001261 

77 Avslutspromemoria s. 2, Centerpartiets internationella stiftelse, 2019-11-14, ärendenummer 15/001360 

78 Strategiplan för 2019, Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Sida, s. 5.  
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personalresurser räknat i antal timmar arbetad tid per utbetald tusenkrona jämfört med hanteringen av Strategin för 

mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer (se bilaga 1).  

4.2. Förlängning av gällande strategi 

En förlängning av strategiperioden förutses men är ännu inte beslutad av regeringen. Sida bedömer att ett beslut om 

förlängning av innevarande strategi t o m förslagvis 2022 bör tas så snart som möjligt våren 2020, inklusive en 

anvisning till myndigheten om att senast i början av hösten 2020 lämna strategiunderlag till regeringen.  

Ett beslut om ny strategi med giltighetsstart från 2023-01-01 bör, enligt Sidas bedömning, beredas under hösten 2020 

för beslut senast i januari 2021. Det finns flera skäl till varför en ny strategi behöver beredas så lång tid i förväg.  

Det ena huvudskälet är att alla inblandade aktörer behöver tid för att kunna förbereda ansökningsprocessen. Sida ska 

kunna utarbeta och förankra eventuella anvisningar och budgetmallar. Efter den senaste strategiändringen 2018 fick 

Sida endast 3.5 månader på sig, vilket i den externa utvärderingen av stödformen beskrivs som en alltför kort 

tidsperiod.79 PAO bör därefter få tolv80 månader på sig att förbereda program och ansöka om medel senast 2022-06-01, 

i god tid före de allmänna valen i Sverige. Tidtabellen bör göra det möjligt för PAO att i tillräcklig utsträckning samråda 

med och utveckla program i nära samråd med lokala partner, andra PAO eller andra organisationer som ägnar sig åt stöd 

till partisystem.  Därefter behöver Sida minst sex månader för beredning, beslut och undertecknande av avtal senast i 

december 2022. Det bör noteras att konkurrensen mellan PAO som infördes i och med ändringen i strategin den 8 mars 

2018 innebar en väsentligt ökad arbetsbörda för hela kedjan av aktörer, från PAO:s partner, till PAO och Sida81.  

Det andra huvudskälet rör verksamhetens särskilda karaktär. Strategin är den enda som riktar sig till en avgränsad 

aktörsgrupp, de svenska partianknutna organisationerna, som därtill är starkt finansiellt beroende av medel ur strategin. 

Det finns få alternativa möjligheter för dem att erhålla medel ur andra källor såsom t.ex. insamlingar. Det egna kapitalet 

är i regel begränsat. De partianknutna organisationerna ansöker om medel vid en och samma tidpunkt och gällande avtal 

löper därmed parallellt och har samma slutdatum. En förskjutning av den föreslagna tidtabellen ovan skulle riskera att 

kvaliteten i ansökningsprocessen försämras, och i värsta fall att PAO:s och deras partners verksamhet går i stå och att 

medarbetare sannolikt måste sägas upp, vilket skulle motverka partnerskap samt bistånds- och utvecklingseffektivitet, 

enligt Sidas bedömning. 

Ett beslut om förlängning av strategin bör, enligt Sidas mening, innehålla ett tydligt mandat till Sida om att pågående 

avtal med PAO kan förlängas, dvs att det inte är aktuellt med en ny ansökningsomgång för förlängningsperioden. 

Fördelen med förlängda avtal är att Sida, PAO och deras partner skulle få arbetsro att koncentrera sig på fortsatt 

genomförande av verksamheten och tillräckligt med tid för att förbereda framtida förändringar.  

 

 

79 FCG, Utvärdering av demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Del 1: den ändrade strategin, december 2019, 

s. 14f, ärendenummer 19/000496 

80 Detta är ett starkt önskemål från PAO, framfört muntligen i samband med FCG:s presentation av Del 1: den ändrade strategin  

utvärdering, ärendenummer 19/000496 

81 FCG, Utvärdering av demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Del 1: den ändrade strategin, december 2019, 

s. 17 och 20, ärendenummer 19/000496 
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4.3.  En framtida strategi 

En framtida strategi skulle med fördel kunna vara femårig såsom för Strategin för stöd genom svenska organisationer i 

det civila samhället, med en enda ansökningsomgång, vilket också den externa utvärderingen föreslår82. En sådan 

förändring skulle underlätta den långsiktighet som krävs för att bygga förtroende och legitimitet som är centrala i stöd 

till utveckling av politiska partier. Längre program- och avtalsperioder skulle ge mer tid för utformning och planering 

av gemensamma program, behovsprövning och dialog med lokala partner, samt reflektioner kring val av partner och 

geografiska prioriteringar. Dessutom skulle en femårig strategi ge bättre förutsättningar för PAO och deras partner att 

genomföra program som hinner leda till resultat.  Ansökningsprocessen för PAO bör inte sammanfalla med 

valrörelsen under ett valår.  

När det gäller volym ser Sida gärna att den ökar fr o m 2023, inte minst mot bakgrund av att det svenska stödet till 

politiska partier är begränsat i jämförelse med det omfattande stödet till civilsamhället. En sådan förändring föreslås i 

Sidas svar på regeringens uppdrag att inventera och utveckla arbetet med demokrati.83 Som tidigare nämnts uppgår det 

samlade givarstödet till parlament och politiska partier till endast 0.007 procent, enligt OECD/DAC:s statistik.  

Vidare ser myndigheten fördelar med ett samlat strategibelopp istället för årliga villkor inom Utgiftsområde 7 

Internationellt bistånd, 1:1. ap. 13; en sådan förändring skulle göra det möjligt för Sida – och PAO – att arbeta mer 

flexibelt och effektivt.  

Sida bedömer att det vore bistånds- och utvecklingseffektivt att inför en ny strategi undersöka möjligheten att via 

strategin kunna bidra till egeninsats vid stöd från EU-kommissionen, likt förfarandet i Strategin för stöd genom 

svenska organisationer i det civila samhället. 

Flera nya samarbeten har kommit till stånd mellan PAO, och mellan PAO och andra organisationer som arbetar med 

stöd till partisystem, som en följd av strategins tydliga uppmaning till flerpartisamarbete. Sida ser positivt på sådana 

samarbeten men vill betona att systerpartistöd fortsatt bör kunna komma ifråga. Att ställa krav på samarbete just i en 

strategi för politiska partier, dvs för organisationer vars hela existens bygger på konkurrens84 med andra organisationer 

av samma slag, kan uppfattas som motsägelsefullt, enligt Sidas bedömning. En risk med kravet på samarbete i 

kombination med utfasning av systerpartisamarbete är att insatser kommer att kunna genomföras endast i länder där 

partisystemen i någon mån liknar den svenska mittfåran i politiken. Ytterligare ett argument är att PAO:s partner 

nämner just systerpartistödet som ett stort mervärde jämfört med andra internationella aktörer som ägnar sig åt stöd till 

partier/partisystem.85 

Sida bedömer därtill att vidareförmedling PAO emellan bör vara ett undantag, t.ex. för väl etablerade 

programsamarbeten, snarare än en regel för samarbete mellan PAO. Sida ser gärna ett bistånds- och 

 

82 FCG, Utvärdering av demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Del 1: den ändrade strategin, december 2019, 

s. 28, ärendenummer 19/000496 

83 Sidas svar på regeringens anvisning till Sida att inventera och utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet, s. 34, 

inlämnat till regeringen 2019-11-28, ärendenummer 19/000949 

84 Se bl.a. Recommendations of the Political Party Peer Network Conference, June 17 – 19, 2019, Demo Finland, Helsinki, s. 1, 

samt encyklopedin Brittanicas definition av partier (länk: https://www.britannica.com/topic/political-party nedladdad 20200213).  

85 Reserapport, Uppföljning av Sidas demokratistöd till Västra Balkan (Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien) 

genom svenska partianknutna organisationer, s. 3, 2019-12-18, ärendenummer 19/000061 

 

https://www.britannica.com/topic/political-party%20nedladdad%2020200213
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utvecklingseffektivt upplägg där varje PAO, efter sedvanlig beredning av ansökan och beslut om avtal, förfogar över 

sina egna medel och i kraft av dem kan samarbeta med andra PAO eller organisationer som arbetar med att stärka 

partier/partisystem. Utvärderingen föreslår att kravet på samarbete tas bort, men att samarbete bör uppmuntras.86 Den 

konstaterar att vidareförmedlingen inneburit komplicerade avtalsförhållanden och rapporteringskedjor samt ett 

väsentligt merarbete för PAO och deras partner87, en bedömning som Sida delar.  

Utvärderingen föreslår att målen bör begränsas till tre till fem stycken,  och att PAO uppmuntras att koppla sina 

program till dessa mål, under förutsättning att strategin är väl förankrad.88 Sida delar den bedömningen och vill 

dessutom föreslå att målen inte bara bör vara färre utan även mer realistiska med tanke på vilka resurser de 

partianknutna organisationerna förfogar över. 

UD bör överväga att ta bort kravet på att Sida ska utarbeta omfattande och särskilda anvisningar för en enda 

aktörsgrupp (PAO) då detta inte kan anses vara bistånds- och utvecklingseffektivt. En budgetmall kan däremot vara 

relevant och behövligt, jämte en kort vägledning om vad som ska ingå i en ansökan, enligt Sidas bedömning. Det 

pågår ett utvecklingsprojekt inom Sida (’Förenkling i samarbete med partner) som förhoppningsvis kan underlätta 

själva ansökningsförfarandet också för PAO. Sidas bedömning är att myndigheten med hänsyn till bistånds- och 

utvecklingseffektivitet bör undvika speciallösningar för olika aktörsgrupper. 

Sida ser fördelar med att undersöka om ansvaret för hanteringen av grundbidraget till PAO skulle kunna lyftas bort 

från myndigheten.89 En eventuell förändring skulle innebära att Sidas beredning kunde fokusera på kvalitet, relevans 

och förväntade resultat för de program som PAO föreslår. Dilemmat i att en myndighets beslut kan bidra till 

nedläggning av en partianknuten organisation knuten till ett regerings- eller oppositionsparti skulle därigenom kunna 

hanteras.  

En lärande utvärdering kan med fördel genomföras som en del i en halvtidsöversyn av en framtida strategi fr o m 2023 

för att lärdomar ska kunna omhändertas i tid inför en eventuell efterföljande strategi. Resultat avseende 

partiutveckling är svåra att följa upp och bedöma. För att ytterligare förstärka lärandet föreslår Sida att ett långsiktigt 

stöd till forskning/tankesmedja i syfte att bidra till gemensamt lärande om metoder m.m. kan finansieras från strategin, 

under förutsättning att kostnaden blir additionell och inte belastar PAO:s verksamhet. 

4.4. Dialog och lärande 

Sida förutser en nära dialog med PAO om planering, uppföljning och utvärdering av strategin. Minst ett årligt möte 

med samtliga avtalspartner kommer att hållas. Sida överväger att anordna gemensamma lärtillfällen om tematik och 

metoder som myndigheten och PAO ser behov av att fördjupa sig inom. PAO har uttryckt behov av sådana 

lärtillfällen. Sida planerar att genomföra fler gemensamma uppföljningsresor i tillägg till den som genomfördes till 

Västra Balkan under 2019 

Sida avser att genom dialogen med samtliga PAO fortsatt verka för kvalitetshöjningar i  bl.a.  rapportering med 

tonvikt på lärande, korruption som hinder mot bistånds- och utvecklingseffektivitet, integrering av rättighets-, 

 

86 FCG, Utvärdering av demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, Del 1: den ändrade strategin, december 2019, 

s. 28. ärendenummer 19/000496 

87 Ibid., s. 28. 

88 Ibid., s. 28. 

89 Ibid. s. 12. Utvärderingen redogör för utmaningarna med att Sida ansvarar för grundbidraget men har inte med någon 

rekommendation om en eventuell förändring. 
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konflikt- samt jämställdhetsperspektiv, samt hantering av styrgrupper för gemensamma program. Därtill kommer 

riskhantering, inklusive informationssäkerhet, att stå i fokus. Vidare kan uppföljningen på portföljnivå utvecklas 

främst avseende stödet till kvinnors politiska inflytande, i kraft av slutsatserna och rekommendationerna i 

utvärderingen som slutförs i mars 2020. Slutligen avser Sida att bidra till ökad kunskap inom Sida om PAO:s 

verksamhet men även externt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

22  

 

Bilaga 1 

 

Bilaga 2: 

   

 

 

     

 

P6 Annex to Strategy Report 2019 for Democracy support through 
Swedish political party-affiliated org. 2016-2020 

 

     
      

  

All data in report is per December 31, 2019. It is an annex to the Strategy Report submitted to the Ministry for Foreign Affairs. 
 

 

     

  

Average Annual Strategy Amount 
2019: 

100 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2019: 97 132 KSEK 
 

  

     

 

Table 1.   Financial Overview 2019 per Area of Support/Objective in Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2019 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2019 (KSEK) 

Democracy 
support through 
Swedish political 
party-affiliated 
org. 2016-2020 

Total 
 

97 132 

Democracy support through 
Swedish Political Party affiliated 
organisations (PAO) 

Strengthened democratic political parties, 
including organisations with a political agenda that 
might develop/evolve into parties. 

14 128 

Increased capacity for political 
parties/organisations to work effectively and reach 
potential voters with their political message. 

10 815 

Strengthened ability for political 
parties/organisations to pursue issues regarding 

10 687 
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free and fair elections, human rights, equality and 
non-discrimination. 

Increased empowerment and influence of 
community groups whom are underrepresented in 
political processes and in the making of decisions, 
with the focus on the political participation of 
women and youth. 

26 080 

Improved possibilities for political parties and other 
actors for change, for example amongst those who 
work in authoritarian states, to maintain their 
engagement for democracy, including through 
participation in regional and international networks. 

10 687 

Construction of platforms for political dialogue and 
the forming of political alliances, first and foremost 
in post-conflict situations and in states with week 
and fragmented party systems. 

12 197 

Increased possibilities for political parties, 
organisations and actors for change to actively 
cooperate with relevant agencies and institutions. 

6 024 

Development of collaborations and networks on a 
regional level which contribute to the strengthening 
of democratic multiparty systems 

6 514 

Total 97 132 
 

     
 

 

        

 
 

 

Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the Strategy 
Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 4th year with total duration of 5 years.   
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Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy Period 
 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems starting 2012, but is incomplete 

up to 2015. This relates only to system generated data. Sidas contributions have always been assessed in relation to 

decided strategies incl. areas of support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on 

division per area of support for 2015 and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the Contribution Objectives 
 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of the contributions included 
in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) accumulated disbursed amount. The data is system-
generated and aggregated based on the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the 
question of the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point scale, 
namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

      

       

   

 

 
 

 

  

     

 

      

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 are new and have no 

equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments made in Trac 6 are grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the frame of the previous 

strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are phased out or are about to be phased out are 

not of interest for this type of analysis. 
 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup d'état, extensive staff change 

of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the contribution has been 

changed) 
 

 

    

 

 

 

 

   

 

 


