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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 
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. 
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 Sida vill lyfta till UD. 

 

 

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna rapport använder genomgående 
begreppet strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 
resultatområden. Denna rapport använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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Trafikljusbedömningar 

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar Sidas nulägesbedömning av 
strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms i strategirapporten för att 
ge en bild av trender i utvecklingen och relevansen av verksamheten. Bedömningen består av ett 
färgsatt trafikljus samt en motivering.  

Trafikljus för utvecklingstrend 

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen 
tydlig riktning 

Röd: Utvecklingen går bakåt 

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
framåt.  

I förhållande till 
strategimål/strategi har 
utvecklingen i kontexten ingen 
tydlig riktning.  

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
bakåt.  

 

Strategin och dess strategimål anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 
och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för 
utvecklingstrend används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och 
tematiska områden där Sida är aktiv.   

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 
är aktiva, men trender handlar 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. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

Grön: Portföljen är relevant Gul: Portföljen är delvis relevant Röd: Portföljen är inte relevant 

Portföljen svarar upp mot 
behoven i kontexten, 
strategins mål samt uppnår 
resultat enligt insatsernas 
mål.  

Portföljen svarar delvis upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål samt uppnår resultat för en 
större del av insatsernas mål.  

Portföljen svarar inte upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål och/eller uppnår inte 
resultat enligt insatsernas mål.  

 

Sida utvecklar och anpassar löpande strategiportföljerna för att upprätthålla en relevant och väl 
avvägd portfölj. Sida anpassar portföljen genom att förhålla sig till utvecklingsutmaningar i respektive 
kontext, aktuell styrning samt genom att säkerställa att insatser och aktiviteter bidrar eller förväntas 
bidra till resultat. Trafikljusbedömningen beaktar och utgår från dessa tre aspekter. 
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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning  

 
 Utveckling  Relevans 

Kunskap om svenskt utvecklingssamarbetes 
genomförande och resultat 

     

Ökad kännedom om politiken för global utveckling (PGU) 
och Agenda 2030 

     

Ökad kunskap om utvecklingssamarbetets roll i en rättvis 
och hållbar global utveckling 

     

Ökad kunskap om Sveriges offentligt finansierade bistånd 
som genomförs i bred samverkan 

     

Ökad kunskap om att Sverige ger stöd via internationella 
organisationer 

     

      

Kunskapsspridning och opinionsbildning      

Ökad kunskap om politiken för global utveckling (PGU) och 
Agenda 2030 

     

Breddat folkligt deltagande i arbetet för en rättvis och 
hållbar global utveckling 

     

Ökad kunskap om de drivkrafter och hinder som påverkar 
och styr en rättvis och hållbar global utveckling 

     

Ökad kunskap om vad man som individ själv kan göra för 
att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling 

     

      

Oberoende granskning och analys      

Ökad synlighet för utvecklingsfrågor i samhällsdebatten      

Bevakning och ökat intresse från granskande aktörer      

Ökad kunskap om olika politikområdens bidrag till en 
rättvis och hållbar global utveckling 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
1012,5 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
777,4 MSEK 

Antal insatser 2021 
42 

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I den senaste opinionsundersökningen3 där Sida undersöker svenskarnas kunskap och inställning till 
frågor som rör världsbild, kännedom, vilja och förtroende ligger resultaten överlag stabilt och visar 
inga tydliga förändringar i någon riktning. 77 procent anser att det är viktigt att Sverige bidrar till 
utveckling i de fattiga länderna. Förändringarna har varit små de senaste tre åren och inställningen till 
biståndet 2021 är i stort sett oförändrad jämfört med året innan.  Till och med 2018 låg däremot 
biståndsviljan på en högre nivå. 2021 års mätning visar att 54 procent av respondenterna tycker att 
nivån på biståndet är lagom eller bör öka, medan 38 procent antingen vill minska biståndet eller ta 
bort det. 8 procent har ingen uppfattning. Sedan tidigare är kvinnor mer positiva till bistånd och stöd 
till fattiga länder, vilket bekräftas i årets mätning. Kvinnor mellan 18 och 29 år är den mest positiva 
gruppen medan män i åldern 30-49 år är mest negativa till dagens biståndsnivå.  
För första gången känner majoriteten enligt undersökningen till de Globala målen för hållbar 
utveckling, 51 procent svarade att de kände till dem jämfört med 47 procent förra året.  
Undersökningen innehåller också frågor om biståndets effektivitet, och där är trenden svagt vikande 
de senaste åren. Svenskarnas intresse för biståndet är fortsatt högt, men något krympande över tid. I 
mätningen 2021 låg det kvar på samma nivå som året innan - 51 procent svarade att de skulle vilja veta 
mer om svenskt bistånd. Grundtanken med biståndet, att stödja dem som lever under omänskliga 
förhållanden utifrån alla människors lika värde, får fortsatt mycket starkt stöd, 90 procent ställer sig 
bakom det påståendet.  

 

Även SOM-institutet vid Göteborgs Universitet analyserar biståndsviljan, och konstaterar att 
biståndspolitiken kommit att bli mer ifrågasatt och att de politiska signalerna går mer isär vilket skulle 

 

3 Opinion 2021, Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (2021), dokumentnummer: 045180/21. 
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kunna förklara en minskad biståndsvilja. På fem år, 2015 till 2020, har den i deras undersökningar gått 
ned från 52 till 39 procent4   

Medielandskapet i Sverige kom även 2021 att präglas av coronapandemin. Retrievers sammanställning 
visar att ungefär 20 procent av alla artiklar som publicerades hade en koppling till corona, covid eller 
pandemin. Dominansen blev dock mindre än året innan och klimatfrågan kom att kvala in på tredje 
plats i rapporteringen, med toppar runt IPCC:s klimatrapport och COP 26 i Glasgow på hösten. För Sidas 
del har det skapat möjligheter att haka på medieintresset och berätta om hur biståndet bidrar till 
omställningen för att hantera pandemins konsekvenser och ett förändrat klimat5.  

Twitter har på några få år kommit att bli en kanal med en tydlig politisk profil. Av de 100 mäktigaste 
på Twitter i Sverige har 38 sin hemvist till höger. På andra plats diskuteras journalistik. 80 procent är 
personliga konton, där Greta Thunbergs är det enda i toppen som representerar klimatrörelsen. 
Myndigheter finns inte bland avsändarna med ett undantag, vilket kan antas bero på att det inte är 
någon bred kanal gentemot den svenska allmänheten6.  

Den svenska allmänheten är en alltmer heterogen grupp med ett ökande antal utrikes födda. Närmare 
var femte invånare i Sverige var född i ett annat land i slutet av 2020, vilket är en ökning med 8,4 
procent på tjugo år7. Cirka 85% av svenskarna bor i tätorter, en siffra som stått sig i femtio år. Skillnaden 
mot tidigare är att människor flyttar in till de tre storregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som 
växer på mindre städers bekostnad. Nio av tio kommuner har ett nettoutflöde av unga människor. En 
konsekvens av den demografiska förändringen kan bli ökande ekonomiska, kulturella och politiska 
klyftor, spår Kairos Future8.  
 

Digitala samhällstjänster används av 90 procent av svenskarna, enligt den senaste rapporten från 
Internetstiftelsen, och allra mest av personer födda på 90-talet. Men den äldre delen av befolkningen 
släpar efter och var femte pensionär använder inte internet alls9. Att följa samhällsnyheter digitalt gör 
nästan alla (nio av tio internetanvändare) och 45 procent gör det på sociala medier. Den äldsta gruppen 
konsumerar mer digitala dagstidningar, tv-kanalers appar och webbplatser för samhällsnyheter. Nära 
4 av 10 går inte själva in på en myndighets webbplats.  
 

 

4 Ingen anledning till oro (?). SOM-antologi nr. 78, den nationella SOM-undersökningen (2021), s 348. Källa: 

https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/ingen-anledning-till-oro (Hämtad: 2022-02-

18).  

5 Retriever, Pandemin behåller sitt grepp om media. Källa:  https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-

nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--

hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-

7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181

&utm_source=hs_email) (Hämtad: 2022-02-18).  

6 Medieakademin, Maktbarometern 2021. Källa: https://medieakademin.se/wp-

content/uploads/2021/10/Maktbarometern_2021-rapport-PREVIEW.pdf (Hämtad 2022-02-18).  

7 SCB, Utrikes födda i Sverige. Källa: https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-

fodda/ (Hämtad 2022-02-18)  

8 Kairos Future, What’s next: Den nya Geografin. Källa: 

https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-den-nya-

geografin/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200773529&_hsenc=p2ANqtz-

9WogzItAPQL4aLZzauFBWn6BGThLzRdU3fjP1bkaBY_kUAMEIAjVpMcUkFnbzAm8pWAGhcGlY0S9h34

6ANEgiB4q-uYQ&utm_content=200774152&utm_source=hs_email (Hämtad 2022-02-18)  

9 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2021. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Källa: 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/ (Hämtad 2022-02-18)  

https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/ingen-anledning-till-oro
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://www.retrievergroup.com/sv/blogg/arets-nyhetmatning-nyhetshandelser-2021?utm_medium=email&_hsmi=201156181&_hsenc=p2ANqtz--hEg2N3l6b2Kko1JqFQPmiDqePCRiCFfOJDjR8Yp3v9S2V3NP-7QTPzNegv8yzTY0ZbkBYk0cGFhU0d6N7KFiCiufXyki7Wc2j0B1zTpEqC_ixKvk&utm_content=201156181&utm_source=hs_email
https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2021/10/Maktbarometern_2021-rapport-PREVIEW.pdf
https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2021/10/Maktbarometern_2021-rapport-PREVIEW.pdf
https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-den-nya-geografin/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200773529&_hsenc=p2ANqtz-9WogzItAPQL4aLZzauFBWn6BGThLzRdU3fjP1bkaBY_kUAMEIAjVpMcUkFnbzAm8pWAGhcGlY0S9h346ANEgiB4q-uYQ&utm_content=200774152&utm_source=hs_email
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-den-nya-geografin/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200773529&_hsenc=p2ANqtz-9WogzItAPQL4aLZzauFBWn6BGThLzRdU3fjP1bkaBY_kUAMEIAjVpMcUkFnbzAm8pWAGhcGlY0S9h346ANEgiB4q-uYQ&utm_content=200774152&utm_source=hs_email
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-den-nya-geografin/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200773529&_hsenc=p2ANqtz-9WogzItAPQL4aLZzauFBWn6BGThLzRdU3fjP1bkaBY_kUAMEIAjVpMcUkFnbzAm8pWAGhcGlY0S9h346ANEgiB4q-uYQ&utm_content=200774152&utm_source=hs_email
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-den-nya-geografin/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200773529&_hsenc=p2ANqtz-9WogzItAPQL4aLZzauFBWn6BGThLzRdU3fjP1bkaBY_kUAMEIAjVpMcUkFnbzAm8pWAGhcGlY0S9h346ANEgiB4q-uYQ&utm_content=200774152&utm_source=hs_email
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
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En baksida med digitaliseringen är att den öppnat upp för spridning av vilseledande information och 
fakta från både enskilda personer och organisationer10. Bilder som inte är sanna sprids lätt och genom 
så kallade trollfabriker kan man få det att se ut som om många fler instämmer än vad som är korrekt. 
Det är också svårt att nå ut med korrekt och saklig information i bruset eftersom de algoritmer som 
plattformsföretagen utvecklat fungerar som ”publicistiska filter som gör att användare får ta del av ett 
innehåll som stämmer överens med den egna sökhistoriken och preferenser på nätet”.11 Den 
information vi exponeras för blir därför lätt ensidig samtidigt som kommunikationen på nätet blir 
fragmenterad. På så sätt kan s.k. filterbubblor eller ekokammare uppstå där en viss typ av 
världsuppfattning blir dominerande, förstärks och får stå oemotsagd. Utöver detta upplever både Sida 
och många samarbetspartners ett ökat tryck vad gäller hot och hat. 12 

  
Enligt Ungdomsbarometern ser generation Z (18-24 år) optimistiskt på den egna framtiden men mer 
pessimistiskt på utvecklingen i stort. Uppfattningen om de egna möjligheterna att påverka minskar. 
Miljö- och klimatfrågan har halkat ned till andra plats som den viktigaste samhällsfrågan för gruppen, 
som istället toppas av sjukvården. Jämställdhet kommer på tredje plats, följt av att motverka rasism13.  
Att öka kunskapen om biståndets roll och resultat kan skapa hopp och kanalisera det engagemang som 
gruppen uppvisar. För samtliga grupper gäller att kommunikationen behöver uppfattas relevant och 
tydlig samt gärna knyta an till den egna situationen för att nå fram och skapa förståelse. Kanalval och 
målgruppsanpassning blir allt mer avgörande givet de förändringar som här beskrivits.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Kommunikationsstrategin genomförs till skillnad mot övriga biståndsstrategier i Sverige med svensk 
allmänhet som målgrupp. En beskrivning av givarkontexten är därför inte aktuell och detta avsnitt 
utgår härmed.  

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Då detta är Sidas enda strategi vars insatser genomförs i Sverige med i huvudsak svenska målgrupper 
är kopplingar och samordning med andra strategier för att uppnå synergier kring resultat och effekter 
annorlunda än för bilaterala och regionala strategier i samarbetsländerna. Resultaten från det svenska 
utvecklingssamarbetet under övriga strategier utgör däremot underlag för innehåll som 
kommuniceras.  

Det finns tydliga kopplingar till två strategier; CSO-strategin och KAPAME-strategin, framförallt genom 
att de bidragsmottagande aktörerna i flera fall är desamma. Viss samordning mellan genomförandet 
av kommunikationsstrategin och dessa strategier äger rum som i sin tur skapar synergier, men det 
finns fortfarande potential att utveckla dialogen för att strategierna ska stödja varandra bättre. 

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022 (CSO-strategin) 

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för CSO-strategins insatser utgör ett centralt innehåll i det 
som kommuniceras gentemot svenska målgrupper, vilket skapar naturliga synergier. De organisationer 

 

10 SOU 2020:56, Desinformation, propaganda och näthat i en digital tid (2020). 

11 Ibid, s. 65. 

12 Ibid, s. 65. 

13 Ungdomsbarometern AB, Generation Z.  Källa: https://s3.eu-central-

1.amazonaws.com/ungdomsbarometern.se/Externa+rapporter/2021/(c)+Ungdomsbarometern+2021+-

+Generation+Z+2021+-+v.1.1.pdf (Hämtad 2022-02-18)  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ungdomsbarometern.se/Externa+rapporter/2021/(c)+Ungdomsbarometern+2021+-+Generation+Z+2021+-+v.1.1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ungdomsbarometern.se/Externa+rapporter/2021/(c)+Ungdomsbarometern+2021+-+Generation+Z+2021+-+v.1.1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ungdomsbarometern.se/Externa+rapporter/2021/(c)+Ungdomsbarometern+2021+-+Generation+Z+2021+-+v.1.1.pdf
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som erhåller bidrag både inom kommunikationsstrategin och CSO-strategin deltar frekvent på Sida 
Partnership Forums (SPF) workshops och mötesplatser kring bland annat resultatstyrning och 
kommunikation. Kapacitetsstärkande av Strategiska partnerorganisationer (SPO)14 och partners 
genom utbildningar i SPF:s regi bidrar till synergieffekter mellan strategierna inom den verksamhet 
som SPO:er genomför tillsammans med lokala partnerorganisationer. SPO:erna använder även den 
insamlade kunskapen från sin verksamhet i utvecklingssamarbetet i aktiviteter som 
kommunikationsstrategin stödjer (till exempel kunskapshöjande och påverkan i det svenska 
samhället).  

Ett nytt finansiellt stöd till SPO:n Afrikagrupperna sambereddes av Enheten för civila samhället 
(CIVSAM) och SPF i syfte att upprätta ett enda avtal mellan Sida och Afrikagrupperna som gäller både 
CSO-strategin och kommunikationsstrategin. CIVSAM deltog på dialogmötet som SPF arrangerade 
tillsammans med partners om perspektivintegrering för att bidra med erfarenheter från i synnerhet 
miljöintegrering inom CSO-strategin och enhetlighet i kommunikationen mellan SPF och CIVSAM. 

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar 
utveckling 2018-2022 (KAPAME-strategin) 

KAPAME-strategin har inriktning på stärkt kapacitet och lärande inom svensk resursbas för 
internationellt genomförande av Agenda 2030. Här finns kopplingar till kommunikationsstrategin, som 
i delar syftar till kunskapsökning kring de Globala målen och Agenda 2030. Detta kan ses som 
kompletterande och förstärkande, men kan även bidra till otydlig styrning. För att motverka det har 
den interna samordningen på Sida stärkts. Ett exempel på samverkan med KAPAME-strategin är 
Svenska FN-förbundet som i en treårig insats, via kommunikationsstrategin, informerar och utbildar 
kommuner och regioner om de Globala målen och Agenda 2030 i samverkan med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR).15 Sida har även inrättat ett ”Myndighetsnav” för att underlätta samarbetet för de 
myndigheter som deltar i kapacitetsbyggande inom utvecklingssamarbetet. En viktig komponent i 
navet är att stärka kommunikationen, även externt, vilket innebär utökade möjligheter för 
synergieffekter.  

Sidas kommunikationsenhet (KOM) och SPF arbetar för att uppnå en mer balanserad sammansättning 
av aktörer inom kommunikationsstrategin. Med hjälp av olika aktörsgrupper kan vi nå ut bredare i 
samhället och få fler aktörer att synas i det svenska utvecklingssamarbetet, vilket kan inspirera och 
engagera fler. Under 2021 har KOM initierat och genomfört ett antal workshops med myndigheter för 
att undersöka hur vi tillsammans kan kommunicera resultat från utvecklingssamarbetet. 

Synergieffekter mellan kommunikationsstrategin och Sidas övriga strategier kan sammanfattningsvis 
ses i den kommunikation kring Sidas insatser som påverkar opinion, insamling och bidrag för specifika 
verksamheter i Sidas samarbetsländer. På så sätt bidrar även genomförandet av 
kommunikationsstrategin till strategimålen i andra strategier.  

 

14 Strategiska partnerorganisationer (SPO), organisationer med vilka Sida har särskilda fleråriga samarbetsavtal.  

15 Glokala Sverige 2021-2023, ärendenummer: 20/001294. 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå  

Tabell 3A. Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 2021. 

Stödområde Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

INFOKOM20162022b - Kunskapsspridning och opinionsbildning i 

syfte till att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar 

global utveckling 

97,5 20,0 

INFOKOM20162022a - Kunskap om svenskt utvecklingssamarbetes 

genomförande och resultat 

43,4 27,0 

INFOKOM20162022c - Oberoende granskning och analys av 

utvecklingssamarbetetes roll och andra politikområdens bidrag till en 

rättvis och hållbar global utveckling 

12,0 9,0 

 

Tabell 3B. Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 2021. 

Mål Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 96,0 14,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 56,1 5,0 

1 - Ingen fattigdom 31,2 8,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 25,6 4,0 

5 – Jämställdhet 18,1 5,0 

99 - Ej applicerbart 15,2 17,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 14,9 1,0 

4 - God utbildning för alla 10,4 2,0 

15 - Ekosystem och ekologisk mångfald 8,2 2,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 5,2 2,0 

2 - Ingen hunger 3,0 1,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 3,0 1,0 

10 - Minskad ojämlikhet 2,1 1,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 2,0 1,0 

 

Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål. 

Sannolikhet Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

Troligt 366,9 13,0 

Mycket troligt 58,5 6,0 

Information Saknas 50,1 5,0 

 

Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det 

civila samhället 2016-2022 syftar till att informera om svenskt utvecklingssamarbete samt att främja 

öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande för en rättvis och hållbar 

global utveckling i Sverige. Strategin innefattar tre stödområden samt ett antal delmål.  

Fördelningen av strategibeloppet mellan de tre stödområdena enligt tabell 3A, speglar i huvudsak 

budgetuppdelningen i genomförandet. För perioden 2016-2021 är den totala utbetalningen 777,4 
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MSEK. Fördelningen mellan respektive stödområden har legat konstant under perioden. Huvuddelen 

av strategibeloppet har allokerats till stödområde två där olika aktörer, framförallt 

civilsamhällesorganisationer, får stöd för genomförande av kommunikationsinsatser. Dessa medel 

delegeras till SPF i Härnösand som handlägger insatserna.  

Sidas eget kommunikationsarbete bidrar i första hand, men inte uteslutande, till stödområde ett. Även 

andra aktörer bidrar genom kommunikationsaktiviteter som synliggör det arbete som bedrivs i 

partnerländer och de resultat som uppnås. Lägst utfall ses i stödområde tre där utfallet speglar den 

mindre portföljen av insatser som syftar till att civilsamhällesorganisationer, tankesmedjor, 

journalister med flera bidrar till oberoende granskning och analys av utvecklingssamarbetets roll för 

en rättvis och hållbar global utveckling. De tre stödområdena är sammanlänkade och insatserna bidrar 

ofta till mer än ett stödområde, även om detta inte alltid speglas i hanteringen av insatserna.  

Som tidigare nämnts togs 2021 beslut om att sambereda Afrikagruppernas kommunikationsanslag och 

programstöd med syftet att få större utväxling och genomslag för svenskt utvecklingssamarbete. Det 

blir en femårig insats 2022-2026, vilket innebär att KOM delegerar anslag till CIVSAM för att sambereda 

informations- och kommunikationsverksamhet i Sverige (under Kommunikationsstrategin) med stöd 

till det civila samhället i utvecklingsländer (under CSO-strategin). Sida kommer att noga följa upp 

initiativet för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling och liknande initiativ framöver. 

När kommunikationsstrategin nu är inne på sitt sista år kan vi konstatera att den är fortsatt relevant 

och att det arbete som en bredd av organisationer bidrar med sammantaget adderar till det 

övergripande syftet. Vår bedömning är att den samlade portföljen fortsatt svarar upp mot behoven i 

kontexten och att insatserna uppnår sina mål och sammantaget bidrar till delmålen inom samtliga tre 

stödområden. 

Samtidigt har den delvis negativa utvecklingen i kontexten vi har sett i opinionsmätningar sedan 2019, 

med en lägre biståndsvilja och ett lägre intresse och engagemang för svenskt bistånd, påverkat 

möjligheten att nå strategimålen och delvis bromsat den positiva utveckling vi sett tidigare. För att 

möta detta och nå ut till fler än de som redan är intresserade av våra frågor har Sidas 

kommunikationsenhet justerat arbetssätt, organisering samt utökat resurser för press och kanaler i 

sociala medier. Genom ett strategisk pressarbete riktat mot riksmedia, lokalmedia och 

branschtidningar har vi också större möjlighet att nå ut till andra målgrupper än de mest intresserade. 

Vi arbetar aktivt med att förbättra innehållet i kanalerna och satsar bland annat på förbättrat och mer 

attraktivt bildmaterialet och rörligt innehåll (korta filmer) anpassade till målgrupperna.  

Sedan några år pågår även ett arbete med att bredda antalet aktörsgrupper som bidrar till innehållet i 

strategin. Under 2021 arrangerade Sida exempelvis ett antal möten och workshops med svenska 

myndigheter för att utforska möjligheterna att tillsammans kommunicera resultat från biståndet i 

Sverige. Vissa svårigheter framkom då aktörer som har andra kärnuppdrag och funktioner inte är lika 

motiverade att kommunicera om bistånd. Resultatet var ändå positivt och samarbetet fortsätter under 

2022. Vi ser även över möjligheten att utlysa medel till nya aktörer och innovativa projekt. 

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för biståndet och även för kommunikationsarbetet. 
Särskilt gäller det mötes- och seminarieverksamhet samt utbildningar. De flesta insatser har kunnat 
ställas om och genomföras digitalt, alternativt har kunnat skjutas fram i tiden. Inga avtal har behövt 
avslutas p.g.a. pandemin. Flera större evenemang som Bok- och biblioteksmässan samt 
Almedalsveckan har antingen genomförts digitalt  eller ställts in vilket påverkat både Sidas och 
samarbetspartners möjligheter att nå ut bland målgrupperna. Den fördjupning och närhet som det 
fysiska mötet ger är svår att ersätta med digitala verktyg. 
 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

11 

 

I uppdraget ingår att öka kännedomen och kunskapen om Agenda 2030 och på så vis bidrar Sida och 

våra samarbetspartners till att målen i Agenda 2030 kan uppnås. Ju fler som känner till Globala målen 

desto fler kan bidra. Många insatser innefattar komponenter som kopplar innehållet till agendan eller 

enskilda mål. I den senaste opinionsmätningen ser vi för första gången att över hälften, 51 procent av 

svenskarna,  känner till de Globala målen.16  

För att stärka och effektivisera genomförandet av informations- och kommunikationsarbetet 

arrangerar Sida löpande dialogmöten med samarbetspartner. I år skedde detta digitalt i form av sex 

kortare halvdagsmöten. Deltagare från cirka 50 organisationer medverkade. Ett förbättringsområde 

som vi särskilt lyfte i dialogmötena var integrering av perspektiven med särskilt fokus på miljö- och 

klimatintegrering. En klar majoritet av deltagarna angav efter dialogmötena att de ökat sin kännedom 

om perspektivintegrering och att de bättre förstår Sidas krav och förväntningar på miljö- och 

klimatintegrering.17 

 

3.2 Stödområde 1: Kunskap om svenskt utvecklingssamarbets genomförande 
och resultat 

Strategimål 

- Ökad kännedom om politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 med de Globala 
målen för hållbar utveckling 

- Ökad kunskap om utvecklingssamarbetets roll i en rättvis och hållbar global utveckling 
- Ökad kunskap om Sveriges offentligt finansierade bistånd som genomförs i bred samverkan 

mellan olika aktörer 
- Ökad kunskap om att Sverige ger stöd via internationella organisationer som FN och 

utvecklingsbankerna samt är en viktig aktör inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inom stödområdet inte har någon tydlig riktning. 
Bedömningen grundar sig på uppgifter från Sidas årliga opinionsmätning. Vi ser att den trend mot en 
mer realistisk världsbild som tidigare varit stadig har bromsat in och ligger kvar på en lägre nivå. 
Resultaten visar också att bilden av situationen i fattiga länder är överdrivet negativ.18  

Däremot ser vi en fortsatt positiv utveckling vad gäller kännedomen om de Globala målen. För första 
gången har nu en majoritet av svenskarna, 51 procent, hört talas om dessa.19  

 

Relevans  

 

 

16 Opinion 2021, Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (2021), s 21, dokumentnummer: 045180/21 

17 Utvärderingssvar Dialogmöte Infokom 2021, 10 oktober 2021, dokumentnummer: 037222/21.  

18 Opinion 2021, Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (2021), s 23. 

19 Ibid, s 21. 
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Sidas bedömning är att portföljen är fortsatt relevant och svarar upp mot behoven i kontexten samt 
att insatserna uppnår sina mål och sammantaget bidrar till delmålen inom stödområdet. Däremot ser 
vi i våra mätningar sedan ett par år tillbaka att intresse och engagemang för utvecklingsfrågor och 
bistånd ligger på en lägre nivå än tidigare.20 Det är också fler som anser att Sverige har nog med egna 
problem som bör lösas först innan vi kan tänka på andra länder.21 Mätningarna visar även ett något 
krympande intresse för att veta mer om svenskt bistånd, även om en relativt stor andel, dryg hälften 
av de svarande, säger sig vilja ha mer information. 22 Det kan ändå vara viktigt att notera att 77 procent 
anser att det är viktigt Sverige bidrar till utvecklingen i fattiga länder.23 

För att möta den negativa trenden har Sidas kommunikationsenhet genomfört en omställning av 
portföljen där mer resurser nu läggs på insatser som beräknas nå ut bredare, bl a ett mer strategiskt 
och intensivt arbete i press och sociala medier. Vidare sker en satsning på ett mer katalytiskt arbetssätt 
för att inspirera och stötta andra aktörer och egna medarbetare att kommunicera om biståndet. 
Utöver den negativa utvecklingen i opinionen har, som nämnts ovan, den pågående pandemin 
påverkat portföljen, framför allt då många fysiska evenemang har skjutits upp eller ställts om till 
digitala format.  

Portföljen innehåller ett 20-tal insatser där antalet har legat relativt konstant över strategiperioden. 
Sidas eget kommunikationsarbete bidrar till stor del till genomförandet inom stödområdet, men även 
andra aktörer bidrar, denna del har ökat över tid. Den största mottagaren är UNDP där insatsen skalats 
upp under strategiperioden till att omfatta 10 miljoner kronor under 2021. Det utökade stödet har bl 
a inneburit att seminarier, webbplatsen globalamalen.se och lärarmaterial nått viktiga målgrupper. 
UNDP arbetar även aktivt med att nå ut i media och under 2021 har över 200 artiklar och intervjuer 
publicerats genom ett aktivt pressarbete som bl a innefattat digitala pressträffar. 

Med insatserna i portföljen ska Sida nå en bred allmänhet i Sverige men särskild prioritet ska ges 
målgrupperna intresserad allmänhet, beslutsfattare, journalister och ungdomar. En portföljöversikt 
visar att vi når samtliga dessa målgrupper. Särskild prioritet har under strategiperioden getts 
målgrupperna ungdomar och journalister. Ungdomar är den grupp där engagemanget och intresset 
för utveckingen i fattiga länder är störst, samtidigt som endast en av tre anser sig ha en god bild av hur 
Sverige arbetar med bistånd. Det kan jämföras med den äldsta gruppen, över 65 år, där drygt hälften 
anser att de har en god bild av Sveriges bistånd. 24 

Insatserna i portföljen som omfattar Sidas eget arbete är fokuserade på resultatkommunikation i 
externa kanaler som webbplatserna sida.se samt openaid.se, egna kanaler i sociala medier samt 
pressarbete. Sida genomför också evenemang t ex under Almedalsveckan, Bok- och biblioteksmässan 
och MR-dagarna samt arrangerar seminarieserien Development Talks. Vi når också ut till målgrupperna 
via Alumni-programmet och det digitala magasinet OmVärlden.  

Sedan flera år pågår ett långsiktigt internt förändringsarbete för att stärka den strategiska 
kommunikationen och underlätta för fler medarbetare att bidra till den egna kommunikationen. Bland 
annat finns stödmaterial vilket under 2021 kompletterats med fler budskapsplattformar. Löpande 
genomförs även kompetenshöjande insatser. En ny bildbank har också vuxit fram under året vilket ger 
tillgång till förbättrat bildurval. Sida har även förbättrat tillgängligheten i kanaler för sociala medier 

 

20 Ibid, s 11. 

21 Ibid, s 7. 

22 Ibid, s 19. 

23 Ibid, s 3. 

24 Ibid, s 17. 
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samt arbetat aktivt med klarspråk för att nå ut till fler. Efter att sida.se fick ny form  och större 
användarvänlighet under 2020 har Sida under 2021 vidareutvecklat kommunikationen med fokus på 
tillgänglighet och tydlighet, för att nå ut till en bred målgrupp. Tillsammans med nya rutiner för 
uppdatering har det bidragit till att göra sida.se till en tillförlitlig kanal där besökarna lätt hittar korrekt 
och uppdaterad information om Sidas arbete och biståndets resultat. 

I och med den snabba digitaliseringen vi sett under hela strategiperioden har Sida successivt ökat 
resurserna för arbetet med kanaler i sociala medier. En allt större del av arbetet med att sprida goda 
resultat från biståndet är koncentrerat hit. I dessa kanaler når vi ut till många på ett resurseffektivt 
sätt, bl a når vi gruppen ungdomar via Instagram där 60 procent av våra följare är under 34 år. Vi har 
kontinuerligt förbättrat och målgruppsanpassat innehållet. Antalet följare har ökat stadigt och Sida har 
nu 45 500 (2020: 41 000) följare på Twitter, 38 900 (2020: 32 600) på LinkedIn och 12 100 (2020: 
10 300) på Instagram. Vi ser också att utvecklingen går mot en utökad dialog med målgrupperna i de 
digitala kanalerna, till exempel i samband med webinarier.  

Sida bedömer att kommunikationen har varit aktuell, proaktiv och kopplats till aktuella 
nyhetshändelser samt har getts lokal vinkling när möjligt. Vi har innehållsmässigt lagt särskild vikt vid 
de områden som är prioriterade under året, till exempel gäller detta MR/demokrati och biologisk 
mångfald som getts utrymme i samtliga kanaler. Vi strävar även efter att arbeta mer integrerat med 
samtliga kanaler, till exempel kopplar vi innehållet i digitala kanaler och evenemang närmare varandra 
och försöker att återanvända det material vi tar fram till olika målgrupper och kanaler för att bli 
effektivare och komma ut tydligare. 

Ett strategiskt och proaktivt mediearbete har bidragit till en mer realistisk bild av biståndet och ökat 
kunskapen om resultaten. Vi har särskilt arbetat med att nå ut i lokal press och i facktidningar med 
nyhetstips och förslag på talespersoner. Antalet artiklar och inslag där Sida och bistånd nämns har ökat 
från 1 197 publicerade inslag under 2017 till 1 367 under 2021. Under 2021 har dramatisk utveckling i 
flera av våra samarbetsländer bidragit till stor exponering av Sida och biståndet, och då främst den 
negativa demokratiska utvecklingen i Etiopien och Belarus och militär- och statskupper i Mali, Sudan 
och Myanmar samt talibanernas maktövertagande i Afghanistan, som gav en mycket stor 
nyhetsrapportering.25 

I princip samtliga evenemang har genomförts digitalt under året, detta gäller exempelvis Sidas 
seminarieserie Development Talks. Syftet med Development Talks är att erbjuda ett forum för kunskap 
och debatt om globalt utvecklingssamarbete för olika aktörsgrupper, särskilt beslutsfattare och 
samarbetspartners. Under året har tre seminarier arrangerats med sammanlagt cirka 1 000 deltagare. 
Även den årliga lärarkonferensen blev ett digitalt heldagarsseminarium där cirka 320 personer 
deltog.26 Det är fler än den tidigare lärarkonferensen där max 300 kunnat delta fysiskt, samtidigt som 
man får beakta att ett digitalt möte ger begränsade möjligheter till fördjupad dialog och 
kunskapsutbyte. Sida arrangerade även ett digitalt Stockholm Internet Forum (SIF) med cirka 1 000 
deltagare från hela världen. Flera sessioner var öppna för intresserade målgrupper i Sverige. Filmen 
som gjordes i samband med SIF har nått en räckvidd på 23 000 personer och en interaktion med 6 400 
personer.27 Sida har under året även medverkat med ett seminarium på MR-dagarna.  

 

25 Sida: Mediaanalys, redaktionella medier juni-december 2021 (2022), s 4.  

26 Lärarseminarium 2021, ärendenummer: 20/001415. 

27 Stockholm Internet Forum 2021, ärendenummer: 20/001186. 
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För att nå målgruppen ungdomar har Sida fortsatt satsningen på programmet Sida Alumni där tidigare 
MFS-studenter28 och praktikanter ingår och bidrar genom att föreläsa om sina erfarenheter, Globala 
målen och om svenskt utvecklingssamarbete för i första hand skolelever. Coronapandemin har 
påverkat genomförandet då insatsen fått ställas om till digitalt format och det har varit svårare att nå 
ut i skolorna. Under 2021 nåddes ändå närmare 6 800 personer via 267 föreläsningar. Sett till hela 
strategiperioden har programmet varit mycket framgångsrikt och sammantaget nått över 48 000 
personer med fördjupad kommunikation under femårsperioden.29   

Ytterligare en insats särskilt riktad till målgruppen gymnasieelever genomfördes på Globala Torget i 
samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. På grund av restriktionerna blev arrangemanget 
främst digitalt men ett fåtal utvalda skolor deltog även fysiskt. Sida medverkade med ett specialskrivet 
inslag på temat sociala medier och yttrandefrihet. Över 400 elever deltog (fysiskt och digitalt).30 
Samtidigt lanserades en kampanj på instagram för ungdomar på temat MR/demokrati, A beat for 
democracy, och som kopplar till musik. Konceptet kommer att fortsätta utvecklas under 2022. 

Att öka kunskapen om och engagemanget för Globala målen för hållbar utveckling är centralt för hela 
portföljen och ingår i huvuddelen av kommunikationsinsatserna. Bland annat är det en viktig del av 
det arbete som UNDP genomför. Under 2021 lanserades Målkompassen. Målkompassen är ett digitalt 
spel som låter användaren testa sina kunskaper om läget i världen samtidigt som man får en överblick 
över hur arbetet för att uppnå de Globala målen går. Spelet vänder sig till alla åldrar men är anpassat 
särskilt till elever på gymnasiet. Sedan Målkompassen lanserades i mars 2021 har det spelats av över 
23 000 personer och det totala antalet frågor som har besvarats är 373 000. De spelare som svarar fel 
kan läsa mer och frågan repeteras.  Vid 76 900 tillfällen under perioden har spelare svarat rätt på en 
fråga de tidigare svarade fel på.31 

UNDP informerar även aktivt om att Sverige ger stöd via internationella organisationer som FN och 
utvecklingsbankerna samt är en viktig aktör inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete.  

Även övriga delmål under stödområde 1 ingår i Sidas egen kommunikation. Exempelvis beskrivs 
utvecklingssamarbetets roll i en rättvis och hållbar global utveckling i sociala medier, på Sidas 
webbplats samt i seminarier och andra evenemang.  

 

3.3 Stödområde 2: Kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att bidra till 
fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling 

 

Strategimål 

- Ökad kunskap om politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 med de Globala 
målen för hållbar utveckling 

- Breddat folkligt deltagande i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling 
- Ökad kunskap om de drivkrafter och hinder som påverkar och styr en rättvis och hållbar 

global utveckling 

 

28 Minor Field Study är ett program på högskolenivå som gör det möjligt att göra en fältstudie i ett 

utvecklingsland. 

29 Sida Alumni 2020-2022, ärendenummer: 19/000431. 

30 Sida på Globala torget på Bokmässan 2021, ärendenummer: 21/000380. 

31 UNDP kommunikationsstöd 2016-2022, ärendenummer: 18/001203, dokumentnummer: 004355/22. 
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- Ökad kunskap om vad man som individ själv kan göra för att bidra till en rättvis och hållbar 
global utveckling 

 

Utvecklingstrend  

 

Sidas årliga opinionsmätning visar att intresset och engagemanget för utvecklingen i fattiga länder de 

senaste tre åren legat på en något lägre nivå än tidigare år, men det är ändå en betydande andel, 77 

procent, som anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna32. Andelen 

som tar avstånd från påståendet att ”Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan 

kan vi börja tänka på andra länder” minskar något de senaste två åren samtidigt som att de som tycker 

påståendet stämmer helt eller delvis ökar33. Mot bakgrund av resultaten i opinionsundersökningen är 

Sidas bedömning att utvecklingen i kontexten inte har den riktning som strategin syftar till. 

 

Relevans  

 

Sidas bedömning är att portföljen gällande strategins stödområde två fortsatt är relevant och att 
insatserna når de mål som satts. Stödet till civilsamhällesorganisationer (CSO) utgör den största delen 
av strategigenomförandet. Mot bakgrund av Sidas uppdrag att bidra till en rättvis bild av svenskt 
utvecklingssamarbete, där en bredd av aktörer bidrar med olika kompetenser och perspektiv, har ett 
arbete påbörjats för att finansiera initiativ som drivs av andra aktörer än CSO:er. 

Under 2021 fick alla 17 strategiska partnerorganisationer34 (SPO) stöd från Sida, samt Svenska FN-
förbundet, United Nations Development Programme (UNDP), Universitets- och högskolerådet (UHR) 
och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Några av SPO:erna har i sin tur vidareförmedlat 
medel till ett 70-tal mindre organisationer, såsom Erikshjälpen, Framtidsjorden, Svenska 
Burmakommittén, MyRight och MÄN. Vidareförmedling skapar utrymme för en större mångfald av 
strategigenomförare och bidrar till en breddad bild av biståndet eftersom organisationerna når olika 
grupper hos allmänheten. 

Tematiken och innehållet i kommunikationen speglar prioriterade ämnesområden inom 
utvecklingssamarbetet, vanligast är det multidimensionella fattigdomsperspektivet, jämställdhet och 
demokrati. Organisationerna arbetar i regel fokuserat inom ett område snarare än med flera 
perspektiv.  

I de flesta fall riktar sig insatserna till målgrupper över hela Sverige. För civilsamhällesorganisationerna 
är de vanligaste målgrupperna de egna medlemmarna, politiker/beslutsfattare, journalister/media, 
ungdomar samt en intresserad allmänhet. Trenden att bryta ner ”intresserad allmänhet” till mer 
avgränsade väldefinierade målgrupper fortsätter. Dock är det få som anger att personer med 
funktionsvariation eller nyanlända är specifikt uttalade målgrupper. Det finns även en generell 
utmaning med att vända sig till en allmänhet som inte redan är intresserad eller insatt i biståndsfrågor. 

 

32 Opinion 2021, Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (2021), s 6, dokumentnummer: 045180/21. 

33 Ibid, s 7. 

34 De strategiska partnerorganisationerna. Källa: https://www.sida.se/partner-till-sida/civilsamhallet-och-

organisationer (hämtad 2022-02-11). Även Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en SPO inom ramen för 

Afghanistananslaget. 
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Majoriteten av insatserna avser ökat engagemang, ökad kunskap, samt påverkans- och 
opinionsarbete, medan en minoritet omfattar granskning av biståndet och samarbete med andra 
aktörer35. 

De vanligaste aktiviteterna är workshops, seminarium, evenemang och dialogmöten. Sociala medier är 
en fortsatt stark kommunikationskanal. Även digitala verktyg används i stor utsträckning, till exempel 
appar, spel, program och webb. I och med den rådande pandemin har behovet att designa och 
genomföra målgruppsanpassade och resultatstyrda digitala evenemang ökat. Från att fokus 2020 legat 
mycket på digitala lösningar har fokus 2021 legat på hybrida lösningar. Att ställa om till digitala och 
hybrida lösningar är komplext och kräver kontinuerliga omställningar. Rapporteringen och dialogen 
med partners visar att det finns utmaningar med att arbeta med uppföljning av aktiviteter i digitala 
kanaler. Det är generellt svårare att engagera människor digitalt och många av våra samarbetspartners 
upplever svårigheter med att följa upp utvärderingar inom ramen för digitala verksamheter, till 
exempel seminarium. Mot denna bakgrund har Sida fokuserat på digital uppföljning och verksamhet i 
dialogmöten med partners. 

En digital satsning som Plan International Sverige gjort är den animerade filmen ”Fångad – en 
kärlekshistoria” som sätter barnäktenskap i fokus. I filmen får tittarna göra vardagliga val som sedan 
påverkar handlingen. Avslutningsvis kommer ett quiz där tittarna kan välja mellan olika alternativ att 
engagera sig mer. Temat och filmen engagerade många. Sammanlagt hade filmen en räckvidd på 888 
877 visningar.36 Filmen blev nominerad till Svenska Designpriset 2021, i kategorin rörlig film/bild. 

Pandemin har påverkat organisationernas verksamhet på ett varierat men klart omfattande sätt. 
Samtidigt har pandemin skapat förutsättningar för nya samarbeten i och med att det är ett tema som 
många kan gå samman runt och dra nytta av för att visa hur sammanlänkade länder är med varandra, 
och att länders och människors olika förutsättningar, till exempel ojämlik tillgång till hälsa och 
information kan få globala konsekvenser. 

Det finns goda exempel på hur organisationer tagit vara på nya möjligheter kopplade till 
digitaliseringen och inlett nya samarbeten inom ramen för strategigenomförandet. Ett exempel är 
insatsen Rafiki, ett samarbete mellan Erikshjälpen och Individuell Människohjälp med stöd av Svenska 
Missionsrådet. Rafiki erbjuder lektionsmaterial om coronapandemin för barn och stöd i form av e-
lektioner för pedagoger. Bland annat handlar materialet om hur pandemin lett till hunger. Ett annat 
exempel är konceptet Barnens tankesmedja Challenge som tagits fram av Diakonia, Equmenia och 
Svenska Alliansmissionens Ungdom. Konceptet består av utmaningar där barn och ledare får tänka, 
tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden. På Diakonias webbplats finns instruktioner till 
utmaningar som till exempel Baklängesdagen, som uppmärksammar att fattigdomen i världen ökar för 
första gången på 30 år, eller Dominoeffekten, som handlar om att vi människor hör ihop och kan göra 
världen bättre. 

Svenska FN-förbundet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Svenska Missionsrådet (SMR) och Olof 
Palmes internationella center (OPC) är exempel på samarbetspartners som driver insatser med särskilt 
fokus på att öka kännedom och kunskap om samt stärka implementeringen av Agenda 2030. Glokala 
Sverige, som drivs av svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
och ICLD, har exempelvis utbildat politiker och tjänstepersoner inom ca 181 kommuner och 20 
regioner.37  

 

35 Portföljanalys infokom 2020, dokumentnummer: 007840/21. 

36 Plan International Sverige kommunikationsstöd 2019-2024. Sammanfattande resultatuppdatering. 

Dokumentnummer: 040193/21 

37 Svenska FN-förbundet (2021) Glokala Sverige. Källa: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-

fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/ 

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
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En trend under omställningen är att den lokala kontexten har fått större fokus. Organisationerna har 
förlitat sig mer på resurser i den lokala kontexten istället för att svensk personal har genomfört 
uppföljningsresor. Detta får olika konsekvenser att både positiv och negativ karaktär.  

För att möjliggöra fördjupad dialog med samarbetspartners och gemensamt ringa in de utmaningar 
och möjligheter som föreligger kommunikation om internationellt utvecklingssamarbete bjöd SPF 
2021 in till ett digitalt dialogmöte. Mot bakgrund av allt snabbare och komplexa förändringar i 
omvärlden, var syftet även att utforska och utbyta erfarenheter kring flexibla arbets- och 
förhållningssätt. Dialogmötet delades upp i sex halvdagsmöten och berörde bland annat 
målgruppsanalys, metoder för uppföljning, utvärdering och lärande, samt perspektivintegrering. 
Under mötet diskuterades även strategisk kommunikation och nya trender inom 
kommunikationsarbetet. Cirka 50 organisationer deltog. Under mötet adresserades önskemål om att 
jobba vidare med metodutveckling och hur vi säkerställer att de fem perspektiven integreras i insatser, 
i synnerhet miljö och klimat. Under 2022 kommer därför SPF utveckla och genomföra en 
metodworkshop38 med fokus på perspektivintegrering39 för att öka förutsättningarna för förbättrade 
resultat inom strategin. Sidas utgångspunkt är att perspektivintegrering hjälper samarbetspartners att 
a) ställa viktiga frågor, b) få syn på viktiga aspekter som annars kanske hade missats, c) identifiera, 
förebygga, och hantera risker, samt d) identifiera och tillvarata möjligheter. På så vis antar Sida att 
resultatstyrningen kan förbättras, och att målsättningar kan uppnås i högre utsträckning. En klar 
majoritet av deltagarna angav efter dialogmötet att de ökat sin kännedom om perspektivintegrering 
och att de bättre förstår Sidas krav och förväntningar på miljö- och klimatintegrering. 

 

3.4 Stödområde 3: Oberoende granskning och analys av 
utvecklingssamarbetets roll och andra politikområdens bidrag till en 
rättvis och hållbar global utveckling 

 
- Ökad synlighet för biståndsfrågor i samhällsdebatten  
- Bevakning och ökat intresse från granskande aktörer  
- Ökad kunskap om olika politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling 

 

Utvecklingstrend  

 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inom stödområdet inte har någon tydlig riktning. 
Det är samtidigt viktigt att påpeka att det finns en viss osäkerhet då utvecklingen i kontexten har 
fluktuerat de senaste åren, delvis beroende på pandemin då vi sett en minskad rapportering av 
biståndsrelaterade frågor. Även under första halvåret 2021 låg rapporteringen fortsatt på en låg nivå 
jämfört med tidigare år för att sedan öka kraftigt under hösten. 40  En utförligare analys av orsaker till 

 

38 Denna workshop ersätter ett renodlat dialogmöte under 2022. 

39 Perspektivintegrering handlar delvis om separat integrering av de fem perspektiven, exempelvis 

jämställdhetsintegrering. Men det handlar även om att se till den komplexa helheten av dessa fem perspektiv 

samlat. Perspektivintegrering handlar om ett förhållningssätt där vi utgår från att världen är komplex och att vi 

därför behöver se hur de olika perspektiven hänger ihop och påverkar varandra, i både analys och faktisk 

verksamhet. 

40 Retriever: Biståndsrapportering i media, 2021 (2021), s. 3, dokumentnummer: 032536/21. 
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detta behöver göras men en möjlighet är att flera kriser under hösten, exempelvis i Afghanistan, har 
lett till en ökad rapportering. När vi ser till innehåll visar trenden att majoriteten av bevakningen i 
media har en neutral ton och att de mer problematiserande artiklarna inte har så stor bredd utan till 
övervägande del handlar om att biståndet ställs mot behov inom andra politikområden.41 

 

Relevans  

 

Stödområde tre (3) är storleksmässigt det minsta området inom kommunikationsstrategin, vilket gäller 
både fördelade medel som antalet insatser. Sidas bedömning är att portföljen är relevant (grön) och 
att den sammantaget bidrar till att nå delmålen inom stödområdet. I dagsläget bidrar ett tiotal insatser 
till delmålen och storleken på portföljen har varit relativt konstant under strategiperioden. 
Coronapandemin har påverkat genomförandet av vissa insatser då t ex stipendieresor för journalister 
inte har varit möjligt att genomföra utan har fått skjutas fram i tiden. Inga insatser har däremot ställts 
in. Portföljen består både av insatser som genomförs av Sidas kommunikatinsenhet och av 
samarbetspartners. Flera insatser bidrar till fler än ett stödområde vilket får anses naturligt då 
områdena och flera av delmålen är sammanlänkade.  

Särskilt bidrar insatserna till delmålet om ökad synlighet för utvecklingsfrågor i debatten, där 
Utvecklingsmagasinet från Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) synliggör aktuella frågeställningar 
inom utvecklingssamarbetet, samt granskar åtaganden och efterlevnaden av dessa. 
Stipendieverksamheten till journalister genom Hiertanämnden är ytterligare ett exempel på en insats 
som bidrar till att underlätta och uppmuntra journalister att rapportera om, studera och granska 
biståndet. Processen med ansökningar, uttagning och tilldelning går via Hiertanämnden. 
Coronapandemin har påverkat insatsen då det av förklarliga skäl varit svårt att genomföra planerade 
stipendieresor. För att göra det möjligt för journalisterna att kunna använda sina stipendier har 
genomförandetiden förlängts. För stipendieperioden 2021 ansökte 52 journalister vilket är i paritet 
med de mål som har satts för verksamheten, samtidigt är det en halvering från föregående år.42 Detta 
är troligen en effekt av coronapandemin. 

Även magasinet OmVärlden bidrar till ökad synlighet för utvecklingsfrågor genom att bevaka och 
granska utvecklingssamarbetet och andra globala frågor med betydelse för utvecklingen. OmVärlden 
ska nå ut brett, men har fått ett tydligare uppdrag att nå ut bland unga vuxna i åldern 18-35 år med ett 
intresse för internationell politik, hållbar utveckling och rättighetsfrågor. Mellan 2016 och 2021 har 
antalet prenumeranter på nyhetsbrevet ökat från cirka 6 000 till cirka 10 400.43 Under 2021 har 
OmVärlden fått en ny plattform i samma format som sida.se (Wordpress) vilket har inneburit ett mer 
flexibelt och förenklat sätt att arbeta med innehållet, bl a har materialet på sajten delats in i en 
taxonomi efter de 17 Globala målen för att stärka fokus och rapportering på Agenda 2030.  

Flera civilsamhällesorganisationer bedriver eget gransknings- och analysarbete av globala 
utvecklingsfrågor. Samtliga av de organisationer som erhåller stöd inom ramen för strategin är 
medlemmar i Concord Sverige och medverkar direkt eller indirekt i Concords opinions- och 
granskningsarbete. 

Sida tillgängliggör, i enlighet med transparensgarantin, också löpande öppna data om svenskt 
utvecklingssamarbete via webbplatsen Openaid. Det möjliggör för alla att ta del av uppdaterad och 

 

41 Ibid, s. 4. 

42 Hiertanämnden 2021-2022, ärendenummer: 20/001330. 

43 OmVärlden halvårsrapport 2021, ärendenummer: 20/000025, dokumentnummer 033207/21. 
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internationellt jämförbar information. Det arbete som görs för att svara upp mot transparensgarantin 
bidrar på flera sätt till måluppfyllelsen inom stödområde tre. Sida har under 2021 fortsatt utveckla 
webbplatsen Openaid.se med nya funktioner som öppnar upp för granskning och analys av biståndet. 
Sida har även under 2021 förstärkt publiceringen med mer information till Openaid som bidrar till 
större insyn i biståndet. 

4. Implikationer  

Kommunikationsstrategin är nu inne på sitt sjunde och sista år och arbetet med att ta fram underlag 
till en ny strategi pågår. Sida ser ingen anledning att göra några omfattande förändringar i portföljen 
under den återstående delen av strategiperioden. Under 2022 kommer följande att prioriteras: 

1. För att förbereda inför en ny strategiperiod, samt i enlighet med de rekommendationer som 
framkom i den utvärdering som gjordes i samband med den fördjupade strategirapporten,  
görs en översyn av förändringsteori och resultatramverk. Syftet är att vidareutveckla den 
befintliga förändringsteorin för att utgöra ett bättre underlag för bedömning av 
strategiportföljen samt att bättre kunna följa upp på strategins resultat.  
 

2. Vi gör ett strategiskt arbete och en översyn av målgrupper i samband med den årliga 
opinionsmätningen. Ur materialet tar vi fram fördjupade analyser om målgrupperna, deras 
behov och hur de inhämtar information. Dessa underlag blir sedan en god grund för strategiska 
och riktade kommunikationsinsatser vad gäller portföljen som helhet. 
 

3. Hösten 2022 går svenskarna till val. I medierapporteringen har vi de senaste åren sett ett ökat 
intresse för bistånd som politisk fråga där utgifter för biståndet vägs mot andra politiska 
prioriteringar och utgiftsområden. Utöver det säger sig 51 % av svenskarna vilja veta mer om 
biståndet i Sidas egna mätningar. Valåret innebär både ett ökat tryck på information om 
biståndet och dess resultat men också en möjlighet att agera och nå ut med information i 
kommunikationen till målgrupperna. Sidas kommunikationsenhet planerar för ett ökat 
informationstryck och ett agilt agerande för att ta tillvara på de möjligheter som uppstår. 
 

4. Under 2022 kommer det fortsatta arbetet tillsammans med partners att fokusera på 
perspektivintegrering för att nå förbättrade resultat inom strategin. Det årliga dialogmötet 
kommer att ersättas av en metodworkshop för att hjälpa partners att förbättra 
resultatstyrning och därmed måluppfyllelse.  
 

5. KOM och SPF fortsätter arbetet med att stärka synergier med CSO-strategin och KAPAME-

strategin för att underlätta och effektivisera strategigenomförande, inklusive 

resultatuppfyllnad. Under 2021 togs beslut om att sambereda stöd till Afrikagrupperna från 

CIVSAM och SPF i ett enda avtal för att få större utväxling och genomslag för svenskt 

utvecklingssamarbete. Under året kommer via att noga följa upp initiativet för att dra lärdomar 

inför fortsatt utveckling och liknande initiativ framöver. 

Ovanstående förändringar kan genomföras på Sidas egna initiativ inom ramen för strategin. Någon 
uppdaterad och förtydligad styrning från UD anses ej vara nödvändig under innevarande 
strategiperiod. 


