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Demokratistöd genom partianknutna 
organisationer 
En del av det svenska biståndet för demokratisk utveckling kanaliseras genom organi-
sationer med anknytning till de svenska riksdagspartierna. Målet med detta bistånd är 
att främja ett väl fungerande partiväsende i samarbetsländerna. SADEVs utvärdering 
syftar till att bidra med kunskap om verksamhetens resultat och skapa tillfälle till dialog 
och lärande. Den baseras på intervjuer i Sverige, en statistisk projektgenomgång och 
fallstudier i Colombia, Uganda och Ukraina. Utvärderingen visar att de partianknutna 
organisationerna har förutsättningar att bidra till demokratiuppbyggnad men ifråga-
sätter i flera fall hur effektiva projekten varit för att nå det övergripande målet. Ur ett 
mål- och resultatstyrningsperspektiv finns ett antal brister som bedöms ha påverkat 
resultaten. 

 
 

De sju svenska partianknutna orga-
nisationerna samar betar med par -
tier och par tipolitiska organisa-
tioner i utve cklingsländer. T onvik-
ten ligger på kapacitetsut veckling 
av samar betspartierna oc h främ -
jande av kvinnors och ungdomars 
politiska deltagan de. Akt iviteterna 
utgörs främst av utb ildningar, 
studieresor, konf erenser och råd -
givning. Projekt innehållet är ofta 
politiskt. Under 2007-2008 genom-
fördes fler än 150 projekt med del-
tagare från  cirka 75 län der. Årlig 
budget för  ve rksamheten var  
75 miljoner kronor. 

BEDÖMNING 

I bedömning av måluppfyllelse kon-
staterar utvärderingen att det i flera 
fall finns s käl att ifrågasätta om 
projekten lett till förändring på  
partinivå och til l ett s tärkande av  
partiväsendet i stort. Emellertid har 

aktiviteter ofta genomförts ungefär 
som planerat. Exempel på omedel-
bara resultat är  att projek tdeltagare 
– ofta kvinnor och ungdomar – fått 
nya ku nskaper, utblickar och kon -
takter.  

Vad gäller relevans bekräftar utvär -
deringen partiernas centrala roll för 
demokratiuppbyggnad. De enskilda 
projekten har  oftast svarat väl mot 
samarbetsparternas öns kemål men 
inte alltid mot vad so m framstår 
som mes t strategiskt  ur ett parti -
systemperspektiv. De par tianknutna 
organisationernas finansiering utgår 
från man datförhållandet i  Sve riges 
riksdag och deras val av samarbets-
organisationer sker i sin tur på 
ideologiska grunder.  

 

n SADEV POLICY BRIEF 2009:3 
  
  
  

Biståndet genom 
partianknutna 

organisationer syftar 
till demokrati och väl  

fungerande  parti-
väsenden 

 

 

 

 

Trots vissa resultat 
på kort sikt finns 

frågetecken vad gäller 
uppfyllelse av över-

gripande mål 
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VERKSAMHETEN I ETT RESULTAT-
STYRNINGSPERSPEKTIV 

Trots profess ionalisering av ve rksamheten 
under senar e år identifie rar utvärderingen  
flera problem i fråga om mål- och resultat -
styrning: det öve rgripande målet är  svår -
tolkat, brister finns i pro jektutformningen, 
Sidas möjligheter  att säke rställa kvaliteten  i  
verksamheten är  begrän sade och ingen  sys -
tematisk framtagning av r esultatinformation 
sker som grund  för b eslutsfattande och  
ansvarsutkrävande. Ett  samban d finns  
mellan dessa brister o ch att finan sieringen 
inte är avhängig resultat eller kapacitet.  

 

REKOMMENDATIONER 

Utvärderingen l ämnar fl era rekommenda -
tioner som bland annat omfattar: 

■ revidering av det övergripande program-
målet 

■ fortsatta an strängningar a v de sve nska 
organisationerna för a tt förbättra 
utformning och uppföljning av projekt 

■ stärkande och  tydliggöra nde av Sid as 
roll i bedömningen av verksamheten 

■ ökat informations - och erfarenhets -
utbyte för lär ande och möjlighet till 
samordning 

 

 

KÄLLOR OCH ÖVRIG INFORMATION 

Utvärderingen presenteras i rap porten Party Cooperation in a Results Perspective – Evaluation of 
Support to Democracy through Party Affiliated Organisations (PAO), SADEV Report 2009:3, med 
tillhörande landrapporter. 


