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Förord  
 

Den 22 december 2011 fick Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete (SADEV) i uppdrag att utvärdera genomförande och effekter 
av den informations- och kommunikationsverksamhet som finansieras via Sida 
(UF2011/76109/UD/USTYR). 

Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Karlstads universitet, 
Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. En delrapport redovisades 
till regeringen den 1 mars 2012 (SADEV dnr 2011/0046).  

Då utvärderingsuppdraget kom tidigt i implementeringsfasen av den aktuella strategin 
var en ex post-utvärdering inte aktuell. Fokus har i stället legat på att utifrån aktuell 
situation, existerande erfarenheter och befintlig kunskap bidra med förslag till 
framtida möjliga åtgärder för att effektivisera verksamheten. Därför har en 
kombination av metoder använts för att samla in så mycket information som möjligt. 
Informationen har syntetiserats i föreliggande publikation, men betydande ytterligare 
material finns tillgängligt på SADEV. 

Projektledare har varit Liselotte Englund, universitetslektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet. Johanna Stenersen vid samma 
lärosäte har bidragit med en delanalys, liksom utvärderare Kjerstin Andersson vid 
SADEV. Annika Magnusson och Sofia Westberg, båda utvärderare vid SADEV, har 
också medverkat i uppdraget. 

Som referensperson har Helge Rønning, professor vid Universitetet i Oslo, Institutt 
for medier og kommunikasjon anlitats. 

 

Juni 2012 

 

Gunilla Törnqvist 
Generaldirektör 

Noak Löfgren
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Förkortningar 

Ap. – Anslagspost 

CRD – Civil Right Defenders 

CSO – Civilsamhällesorganisationer 

EU – Europeiska unionen 

Gb – Gröna bilister 

GF – Global Forum 

IATA – International Aid Transparency Intitiative 

ICT4D – Information and communication technology for development 

LO – Landsorganisationen 

MR – Mänskliga rättigheter 

PMU InterLife – Pingstmissionens utvecklingssamarbete 

PrepCom – Preparation Committee 

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning 

SADEV – Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete/Swedish 
Agency for Development Evaluation 

SCB – Statistiska centralbyrån 

SHIA – Svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening 

Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

Sida CIVSAM – Enheten för civila samhället 

Sida HUM – Enheten för humanitärt bistånd 

Sida KOM – Kommunikationsenheten 

SIFO – Svenska institutet för opinionsundersökningar 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

SOU – Statens offentliga utredningar 

SvEO – Svenska enskilda organisationer 

SVT – Sveriges television 

TCO – Tjänstemännens centralorganisation 



  

5 
 

ToC – Terms och Change 

UD – Utrikesdepartementet 

UD-PIK – Press-, informations- och kommunikationsenheten 

UD-USTYR – Enheten för metoder och styrning i det internationella 
utvecklingssamarbetet 

WWF – Världsnaturfonden 
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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett uppdrag att utvärdera genomförande och effekter 
av den informations- och kommunikationsverksamhet som finansieras av Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, i enlighet med regeringens ”Strategi för 
informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det 
civila samhället 2010-2014” (UD2008/35922/USTYR) – infokomm-strategin. Syftet 
är att ge underlag för den fortsatta utvecklingen av verksamheten, inklusive 
regeringens styrning inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, i detta fall 
med fokus på informations- och kommunikationsverksamheten. Avsikten är också att 
göra en övergripande beskrivning av den verksamhet som har bedrivits inom ramen 
för anslagsposten, och av hur Sida genomför strategin med fokus på urval, reglering 
och uppföljning. 

Infokomm-strategin hann aldrig påverka ansökningsförfarandet under 2010. De 
projekt som rapporterades under 2011 var således beviljade och genomförda utifrån 
andra mål än de som är formulerade i strategin. De första projektrapporterna från 
Sidas ramorganisationer, som är definierade utifrån strategin, inkom i mitten av april 
2012. Detta illustrerar svårigheten att mäta effekter av strategin inom ramen för 
utvärderingsuppdraget vilket skulle avslutas i maj månad.  

Målet att den svenska allmänheten ska ha ”… god kunskap om situationen i 
utvecklingsländer samt svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som för 
utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer” betraktas av de flesta som omätbart. 
Det bidrar i sin tur till att frågan om effekter i informations- och 
kommunikationsverksamheten blir svårbesvarad. Strategin ger inte mycket vägledning 
gällande vad som avses med effekter i sammanhanget. 
 
Metoderna att mäta kostnadseffektivitet är bristfälliga. Ett ofta använt mått är 
kontaktkostnad. Detta mäter emellertid oftast bara exponeringsgrad eller 
uppmärksamhet, och mer sällan kunskapsökning. Huruvida den bild av biståndet som 
getts genom olika kanaler är korrekt och bred är svårt att bedöma mot bakgrund av 
befintliga undersökningar och mätmetoder.  
 
Strategin betraktas av de flesta berörda som icke ändamålsenlig, varför det också blir 
svårt att genomföra den på ett ändamålsenligt sätt. Många av Sidas kriterier och regler 
är svåra att tolka, mäta och följa upp. Hierarkin mellan olika styrdokument är mycket 
oklar, och budskapen inte alltid synkroniserade.  
 
En jämförelse av informations- och kommunikationsverksamheten perioden före och 
efter strategins införande ger vid handen att verksamhetens mål var tydligare före 
strategin. Även om det framstod som mer mätbart att redovisa måluppfyllelse 
avseende det dåvarande målet ”ökat engagemang” så genererade rapporterna oftast 
generella kvantitativa mått som ”visat intresse”, ”fullbokat” eller ”nått många”. 
Dagens målskrivning, att den svenska allmänheten ska ha god kunskap, framstår dock 
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som ännu mer svårtmätbar och riskerar att i hög grad generera projekt som inte 
definierar effekter utan enbart rapporterar i termer av räckvidd och exponering. 



  

8 
 

Rekommendationer 

 En omarbetad strategi för information och kommunikation 

Regeringen rekommenderas göra en översyn av Infokomm-strategin för Sida och det 
civila samhället. En ny strategi bör ha tydliga mål och delmål för kvalitativ och 
kvantitativ måluppfyllelse. Strategin bör fungera både på en övergripande nivå och i 
den praktiska verksamheten. Den stora målgruppen ”svenska allmänheten” bör brytas 
ner i tydliga undergrupper med egna mätbara kommunikationsmål. Alternativa 
huvudmål i en kommande strategi kan utgå från ”att väcka intresse” eller ”att 
informera den svenska allmänheten”. Om målet handlar om vilken verksamhet som 
ska bedrivas i stället för vilka kunskapseffekter som ska uppnås, blir det mer 
realiserbart och mätbart. Det vore också rimligt att i strategin bryta ner denna stora 
målgrupp i tydliga undergrupper som exempelvis lärare, det civila samhället samt 
medier och andra vidareförmedlare av information. 

 Ansvarsfördelningen mellan Sida och CSO  

Idag svarar Sida för delmålet ”svenskt bistånd och dess resultat”, medan CSO främst 
arbetar med ”frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer”. Det är 
inte helt ändamålsenligt och effektivt att CSO förväntas rapportera mot huvudmålet 
och delmålen om biståndets resultat, trots att deras ansvar främst handlar om att 
kommunicera utvecklingens drivkrafter. Detta är en av flera faktorer som talar för att 
Sida och CSO i en ny och möjligen tvådelad strategi, borde arbeta mot olika delmål 
som är mer anpassade efter respektive organisationers huvudsakliga roller.  

 Klargörande i opinionsbildningsfrågan 

Då villkoren är oklara avseende CSO:s möjligheter att utöva påverkan och bidra till 
agerande genom sina informationsinsatser i Sverige, bör denna fråga tydliggöras i 
strategin. Idag ges dubbla budskap genom de olika dokument och kanaler som 
beskriver villkoren för myndigheters opinionsbildning och på vilket sätt dessa ska 
tillämpas av civila samhällets aktörer. 

 Tydliggörande av strategier, policyer och planer 

Ett viktigt led i ökad effektiv målstyrning och kontroll är att bringa ordning i Sidas 
snårskog av styrdokument och rapporteringsformer. Tydliga dokumenthierarkier bör 
utformas, för att klargöra på vilket sätt alla delar kopplar till varandra. Även 
allmänhetens tillgång till dessa dokument bör ökas. Tydlighet, struktur och ordning är 
en viktig del av transparensen i verksamheten.  

 Organisering av handläggningen på Sida  

CIVSAM och KOM bör överväga en tydligare integrering av handläggning och 
rapportering av informationsbidrag. En tänkbar modell vore att placera CIVSAM-
handläggare på KOM. Detta skulle hypotetiskt kunna innebära ett bättre utnyttjande 
av all den kompetens som Sida och CSO tillsammans besitter. Med Infokomm-
strategin har det mesta kommit att handla om vad som görs i Sverige, och kopplingen 
till arbetet i utvecklingsländerna har bleknat något.  
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 Informationsinsatsernas art 

Vid utformning av projekt och informationsinsatser bör utvärderingsbarheten liksom 
spridningsmöjligheter övervägas och tydligt byggas in i projektbeskrivningen. 
Insatserna bör i högre utsträckning anpassas efter målet i gällande strategi. Ett ökat 
fokus bör ske på effekter som kunskapsökning, snarare än kommunikationens 
räckvidd och antalet exponerade individer.  

 Mer kostnadseffektiva insatser 

Bedömning och mätning av kostnadseffektivitet är mycket svårt. Att flera 
organisationer oftare skulle kunna arbeta kring gemensamma frågeställningar och mål 
framstår som givet. Att fortsätta påbörjade satsningar med ökad 
mångkanalpublicering av enskilda informationsaktiviteter är rekommendabelt. 

 Målgrupper 

I stället för att som idag betrakta hela svenska allmänheten som målgrupp, kan det för 
framtiden vara rimligt att rikta sig till en intresserad allmänhet och till specifika 
målgrupper. Detta bör givetvis göras med stor geografisk spridning. Redan 
intresserade är ofta bra exponenter av kommunikation, och potentiellt även goda 
vidareförmedlare.  

 Innehållsanalyser av medieutbudet 

Medierna står för en potentiellt viktig del av kunskapsspridningen. En kvalitativ 
analys av mediebilden kunde vara av intresse för att bedöma vilken bild som ges av 
svenskt bistånd, samt vilken typ av kunskap som rapporteringen genererar. 

 Ansökningsförfarandet – fyra finansieringsformer 

Handläggningen av informationsbidragsansökningar kan och behöver förenklas. För 
ökad effektivisering, transparens och jämförbarhet mellan olika projekt, bör 
gemensamma ansökningsmatriser tas fram. Man skulle också kunna tänka sig ett 
fyrdelat finansieringssystem. Huvuddelen av informationsbidraget bör som idag anslås 
för större projekt med potentiellt långsiktiga effekter. En mindre pott skulle kunna 
anslås för kortare projekt till lägre belopp, vilka skulle kunna sökas genom ett enklare 
ansökningsförfarande och även rapporteras mer kortfattat än de större projekten. En 
summa kunde budgeteras för öronmärkta storsatsningar i Sidas regi, där 
organisationer inbjuds att samverka. Slutligen skulle en fjärde form av finansiering 
kunna utgöras av en pott pengar som Sida och ramorganisationerna förfogar över i 
syfte att på mycket kort tid kunna initiera särskilda informationsinsatser med 
anledning av aktuella och hastigt uppkomna händelser i världen. 

 Ökat krav på instruktioner för Sidas egen informationsverksamhet 

Sida har utformat detaljerade och tydliga instruktioner till CSO som söker 
informationsbidrag från Sida. Däremot saknas motsvarande kravspecifikation för 
Sidas egna informationsinsatser. Det vore högst rimligt att Sida formulerar lika tydliga 
projektbeskrivningar som CSO avkrävs, liksom rapporter utförda i samma mallar som 
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CSO-projekten. Detta skulle öka transparens, effektivitet och sannolikt även 
konkurrensen bland idéer kring olika vägar att uppnå strategins mål. 

 Tydligare kravprofil för slutrapportering 

CSO:s slutrapporter avviker många gånger från det i ansökan angivna syftet. I ett 
antal utvärderingar och rapporter (både Sidas och CSO:s) är metodbeskrivningen svag 
eller obefintlig. I flera fall är svarsfrekvenser och urval så små att generaliseringar är 
svåra att göra. Här bör kraven på hur effekter ska mätas och rapporteras formuleras 
tydligare i gällande instruktioner. 

 Transparens, CSO-databasen och Openaid.se  

Transparensen i verksamheten bör präglas av både tydlighet i och tillgång till såväl 
tryckta som digitala dokument. Sidas projektdatabas för CSO uppvisar många brister 
på den punkten, samtidigt som den fyller en mycket viktig funktion. Databasen 
Openaid.se har däremot utvecklats till en värdefull resurs med god funktionalitet. Det 
finns anledning att se över möjligheten till integrering av dessa båda databaser, där det 
framstår naturligt att låta innehållet i CSO-databasen bli en del av Openaid.se 

 Ökad metodkompetens 

Många CSO säger sig sakna kompetens inom metodområdet, och det framstår därför 
som rimligt att Sida och de vidareförmedlande ramorganisationerna påtar sig ansvaret 
att i högre grad än hittills stötta och utbilda CSO i metodfrågor. 

 Översyn av satsningen ”nya aktörer” 

Initiativet ”nya aktörer” har inte fått ett tillfredsställande utfall. Det särskilda 
”fönster” som CIVSAM öppnat för ett litet urval av aktörer bör ses över eftersom det 
inte framstår som en rimlig lösning på sikt. Det ter sig mer rimligt att breddningen av 
aktörer sker tvärs över hela civilsamhället. Antingen genom ansökningar via befintliga 
vidareförmedlare eller genom att en ny kanal via någon annan ramorganisation 
öppnas. Sida bör också klargöra hur länge en aktör kan betraktas som ny, och hur 
länge dessa nya aktörer kan åtnjuta särskild finansiering. 

 

 En ny utvärdering tidigast hösten 2013 

Då uppdraget om föreliggande utvärdering kom alltför tidigt under 
implementeringsfasen av Infokomm-strategin, framstår det som nödvändigt att 
genomföra en utvärdering när ett större antal projekt som formulerats utifrån gällande 
strategi har slutredovisats. En sådan utvärdering bör ske tidigast hösten 2013. 
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1 Inledning 

Regeringen beslutade den 22 december 2011 ge SADEV i uppdrag (UF2011/76109/UD/USTYR) 
(Bilaga 1) att utvärdera genomförande och effekter av den informations- och 
kommunikationsverksamhet som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, 
Sida. Utvärderingen ska ske i enlighet med regeringens ”Strategi för informations- och 
kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2010-2014” 
(UD2008/35922/USTYR.), i denna rapport fortsättningsvis kallad ”Infokomm-strategin” eller bara 
”strategin” (Bilaga 2). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppdraget är att ”ge underlag för den fortsatta utvecklingen av verksamheten, inklusive 
regeringens styrning inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, i detta fall med fokus på 
informations- och kommunikationsverksamheten” (Bilaga 1).  

Uppdraget ska också göra en övergripande beskrivning av dels den verksamhet som har bedrivits 
inom ramen för anslagsposten, dels hur Sida genomför strategin med fokus på urval, reglering och 
uppföljning. 

Specifika frågor att besvara är: 

1. Vilka resultat i form av effekter har informations- och kommunikationsverksamheten hittills 
bidragit till i förhållande till målet för strategin? 

2. Vilka effekter har informations- och kommunikationsverksamheten bidragit till över tid? 
3. Innebär uppnådda resultat en kostnadseffektiv användning av tilldelade medel? 
4. Ger informations- och kommunikationsverksamheten en sådan bild av svenskt bistånd och 

dess resultat som avses i målformuleringen i gällande strategi? 
5. Genomför Sida strategin på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt? 
6. Är Sida:s kriterier och regler ändamålsenligt utformade, bland annat med beaktande av 

regeringens ställningstaganden vad gäller myndigheters opinionsbildning och 
informationsgivning (prop. 2009/10:175)? 

7. Gör Sida en tillräcklig uppföljning av informations- och kommunikationsverksamhetens 
utformning och resultat? 

8. Möjliggörs för en bred krets av aktörer inom det civila samhället att erhålla medel för 
informations- och kommunikationsverksamhet? 
 

Svaren på dessa frågor avser att beakta aspekter av verksamhetens utformning, genomförande, 
effekter och uppföljning. Förslag till utvecklingsområden presenteras avslutningsvis i rapporten.  

1.2 Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet 
Sida ansvarar för genomförandet av Infokomm-strategin, vilken styr det informations- och 
kommunikationsarbete som finansieras över utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 
Biståndsverksamhet ap.2. Strategin redogör för mål och restriktioner avseende genomförandet, samt 
definierar Sidas ansvar för uppföljning och utvärdering. Volymen för den verksamhet som strategin 
avser anges i de årliga regleringsbreven och framgår av tabellen på följande sida.  
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2009 2010 2011 

Sida CSO Sida CSO Sida CSO 

35 mkr 127 mkr 27 mkr 60 mkr 27 mkr 69,5 mkr 

Summa 162 mkr Summa 87 mkr Summa: 96,5 mkr 

Tabell 1. Informationsanslaget, fördelat årsvis samt för Sida respektive CSO (Källa: Regleringsbreven för respektive år) 

 

Sida har utöver Infokomm-strategin också kommunikationsplaner, verksamhetsplaner, 
aktivitetsplaner, årsrapporter med mera som styr och avrapporterar den egna verksamheten. För 
civilsamhällesorganisationer (CSO) finns ”Sidas instruktion för bidrag till svenska 
civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige” (Sida 2010a). 

1.3 Utvärderingsobjekt, urval, avgränsningar och förutsättningar 
Utvärderingen har genomförts med fokus på tre år (2009, 2010 och 2011) med betoning på den 
verksamhet som bedrivits sedan Infokomm-strategins införande, det vill säga under 2010 och 2011. 
Både Sidas egen informations- och kommunikationsverksamhet inom ramen för den aktuella 
anslagsposten, och civilsamhällesorganisationernas dito, undersöks. 

Utgångspunkter för analys är utöver Infokomm-strategin också instruktioner, policyer och planer och 
rapporter, i syftet att följa upp hur väl resultatrapporteringen återkopplar mot mål och styrning. 

Utvärderingar av enskilda informationsinsatser görs i stor utsträckning, och det har varit föreliggande 
utvärderings målsättning att redovisa resultat ur dessa samt ge en bild av hur genomförda 
utvärderingar återkopplar mot Infokomm-strategin, som varje enskild insats ska mätas och rapportera 
emot. 

De första projektrapporterna från Sidas ramorganisationer, som är definierade utifrån strategin, 
inkom i mitten av april 2012, vilket illustrerar svårigheten att på bred front under 2012 mäta effekter 
av strategin.  

Statskontorets rapport ”Utvärdering av svenskt bistånd. En översyn av utvärderingsverksamheten” 
(2012, UF2011/52946/UD/USTYR) noterar också tidsförskjutningen mellan utvärderingsuppdraget 
till SADEV och implementeringen av strategin:  

Statskontoret noterar att strategin kommer att ha löpt halva tiden när utvärderingen ska publiceras i juni 
2012. Detta medför att effekter av strategin på längre sikt svårligen kan utvärderas. Uppdraget skulle 
möjligen kunna jämföras med de halvtidsöversyner Sida genomför av samarbetsstrategier. (sid. 70) 

Infokomm-strategin, som beslutades i september 2009, hann aldrig påverka ansökningsförfarandet 
under 2010. De projekt som rapporterades under 2011 var således beviljade och genomförda utifrån 
andra mål än de som är formulerade i strategin.  

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och 
kommunikationsarbete i Sverige” (Sida 2010a) togs fram under sommaren 2010. Alla ansökningar 
som inkom under hösten 2010 avseende verksamhetsåret 2011 - utom dem som vidareförmedlades 
via Forum Syd - kunde styras av den instruktionen.  

Även om resultat och långsiktiga effekter i relation till strategins mål är svåra att se efter mindre än 
halva ”livstiden” för strategin, så finns många samlade erfarenheter att utvinna genom övriga 
utvärderingsmoment.  
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1.4 Informationsbidraget inom Sida och CSO 
Det kommunikations- och informationsarbete som finansieras via Sida genomförs såväl av Sida som 
aktörer i det civila samhället. På Sida berörs två enheter, nämligen Kommunikationsavdelningen 
(KOM) och  Enheten för stöd till det Civila Samhället (CIVSAM). Sida KOM ansvarar för 
informations- och kommunikationsinsatser för den egna andelen av informationsbidraget (se tabell 1 
på föregående sida). KOM har även ansvar för att Sida tillhandahåller information om verksamheten i 
digital form samt för den så kallade transparensgarantin  inom ramen för arbetet med det Öppna 
Biståndet1. CIVSAM är en enhet inom Avdelningen för Globalt samarbete, med huvudansvar för 
samverkan med det civila samhället och fördelning av bidrag till svenska organisationer för 
kommunikationsinsatser inom Sverige. 

Sidas informationsbidrag till det civila samhället förmedlas genom ansökningsförfarande till (och via) 
15 så kallade ramorganisationer. Dessa är Forum Syd, LO-TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes 
Internationella Center, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU InterLife), Svenska 
Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska missionsrådet, 
Afrikagrupperna, Diakonia, Kooperation Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, 
Svenska Kyrkan , Plan Sverige, Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) och Världsnaturfonden  
(WWF). Fyra av dessa ramorganisationer är i sin tur vidareförmedlare av informationsbidraget. Dessa 
är Forum Syd, LO-TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes Internationella Center samt Svenska 
missionsrådet. Av dessa finansierar Forum Syd flest antal informationsprojekt. 

Ett antal så kallade ”nya aktörer” arbetar också med informationsprojekt som handläggs direkt via 
CIVSAM. Dessa är Global Forum, Gröna bilister, Civil Right Defenders, Jarl Hjalmarsson-stiftelsen, 
Föreningen Ordfront och Utrikespolitiska institutet. Svenska Röda Korset har sedan flera år tillbaka 
också informationsbidrag direkt från CIVSAM. 

                                                           
1 Öppna Biståndet: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12364/a/135341 (hämtad 2012-04-06)  
Principerna transparens, deltagande och samverkan ska genomsyra alla delar av Öppna biståndet, vars genomförande har indelats i fem projekt:  
(1) Transparensgarantin; (2) Aktiv antikorruption; (3) Mod att säga ifrån; (4) Fler aktörer och mer kunskap; (5) Frihet, kvinnor och Internet 
(http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/53/41/f90270ba.pdf (hämtad 2012-06-04). 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12364/a/136966
http://www.forumsyd.org/
http://www.lotcobistand.org/
http://www.palmecenter.se/
http://www.palmecenter.se/
http://www.pmu.se/
http://www.shia.se/
http://www.shia.se/
http://www.missioncouncil.se/
http://www.afrikagrupperna.se/
http://www.diakonia.se/main.htm
http://www.utangranser.se/
http://www.snf.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.plansverige.org/
http://www.rfsu.se/
http://www.wwf.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12364/a/135341
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/53/41/f90270ba.pdf


  

16 
 

2 Utvärderingsprocessen 
 

Utgångspunkten för arbetet är analys av en stor mängd skriftliga källor, femton kvalitativa intervjuer 
(se förteckning under Referenser) (Kvale & Brinkmann 2009) samt en webbenkät (Bilaga 3) (Trost 
2012) riktad till ansvariga för informationsprojekt inom de 15 ramorganisationer som erhåller bidrag 
från Sida, samt organisationer som erhåller bidrag med ramorganisationen Forum Syd som 
vidareförmedlare. Dessutom har observationer (Ekström & Larsson red. 2010) utförts vid två 
dialogmöten, varav ett för ramorganisationer i Sidas regi och ett för CSO som söker medel via Forum 
Syd (av Forum Syd kallade SvEO – Svenska Enskilda organisationer). Tillkommer gör kvalitativ och 
kvantitativ analys av CSO-databasen (www2.sida.se/ngodatabase) samt Openaid.se 
(www.Openaid.se).  

Frågeställningar till både personer och texter har baserats på regeringens åtta utvärderingsfrågor samt 
14 frågeområden identifierade i Infokomm-strategin. Dessa har sedan belysts utifrån de olika faserna 
utformning, genomförande, effekter och uppföljning. Jämförelser har också gjorts mellan året 2009 
(före strategin) och åren 2010-2011 (under pågående men ännu ej genomförd strategi). Dessutom har 
informationsbidragets två huvudsakliga delar (aktörer) belysts, nämligen Sidas egen verksamhet inom 
ramen för strategin, och CSO:s dito. 

Då strategin som tidigare nämnts formellt sett inte kan utvärderas ännu, har vissa av 
frågeställningarna varit omöjliga att besvara på ett önskvärt sätt. 

Analyser av textdokument har i huvudsak skett utifrån en kvalitativ ansats, men vissa kvantitativa 
element ingår också. Webbenkäten omfattade både slutna kvantifierbara frågeställningar och öppna 
frågor där svaren analyserats kvalitativt och tematiserats utifrån meningsbärande enheter. 
Frågeställningarna i webbenkäten motsvaras i hög grad av de frågeområden som legat till grund för 
intervjuerna, varför resultaten i dessa båda undersökningar sammanstrålar i gemensamma teman (se 
webbenkät, Bilaga 3) .  

2.1 Personintervjuer 
Femton intervjuer (se förteckning under Referenser) har genomförts med anställda i huvudsak vid 
Sidas kommunikationsenhet, CIVSAM,  Utrikesdepartementets kommunikationsenhet (UD PIK), 
UD:s enhet för styrning av utvecklingssamarbetet (UD USTYR) samt Forum Syd. Sistnämnda 
organisation valdes som exempel på ramorganisation med stor andel vidareförmedling av 
informationsbidrag till medlemsorganisationer och andra bidragssökande organisationer. Fem 
medarbetare har intervjuats på Forum Syd. Intervju har också genomförts med en utvärderare vid 
Gullers Grupp, mot bakgrund av personens mångåriga erfarenhet från analyser av CSO-ansökningar 
till Sida samt utvärderingar av enskilda informationsinsatser och projekt. I några fall intervjuades 
personerna per telefon. Vid två tillfällen medverkade fler än en person vid samma intervjutillfälle2.  

Intervjuerna har i sin skriftliga form analyserats genom tematisering dels av de åtta 
utvärderingsfrågorna (i uppdraget från regeringen till SADEV), dels genom de 14 frågor som härletts 
ur Infokomm-strategin. I de flesta fall har alla 22 frågeområdena täckts in i varje enskild intervju. I 
några fall har vissa frågor utgått då de legat utanför intervjupersonens ansvarsområde. 

 

                                                           
2 Intervjuerna har antecknats/stenograferas på portabel dator, varefter analysunderlag och rapporttext har skapats utifrån dessa anteckningar. 
Detta arbetssätt valdes av tidsskäl, eftersom transkriberingar av ljudinspelningar tar mycket lång tid. Intervjupersonernas uttalanden refereras till 
snarare än citeras därför i föreliggande rapport. 
 

http://www.openaid.se/
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2.2 Webbenkät 
Webbenkäten (se bilaga 3) skickades till kontaktpersoner för informationsprojekt finansierade av Sida 
via Sidas 15 ramorganisationer3 samt civilsamhällesorganisationer (SvEO) som erhållit bidraget 
genom vidareförmedling av Forum Syd4. E-postadresser erhölls från CSO- och databasansvarig på 
CIVSAM respektive från handläggare på Forum Syd. Undersökningspopulationen blev ett 40-tal 
adressater från Sida samt ett antal register som tillsammans skulle täcka de av Forum Syds 175 
medlemsorganisationer vilka har eller har haft bidrag för informationsprojekt från Forum Syd. Dessa 
erhöll i början av maj månad 2012 ett e-postmeddelande med en webblänk till en så kallad ”publik 
enkät”, vilket innebär att avsändaren är anonym och inte kan spåras. Frågeställningarna i enkäten var 
dels av kvantitativ art i form av skattningsskalor, från ”instämmer inte alls” till ”instämmer i mycket 
hög grad”. Flera öppna frågor ställdes, och möjligheten att skriva kommentarer utnyttjades av de 
flesta. Detta öppna svarsalternativ utgör intressanta kvalitativa bidrag till resultat och analys. De 
frågor som ställdes i enkäten bygger i likhet med intervjuernas samtalsteman på regeringens åtta 
utvärderingsfrågor samt ett antal för CSO relevanta frågor härledda ur Infokomm-strategin. 

Av 45 svarande var 17 representanter för någon av Sidas 15 ramorganisationer. Resten svarade för 
SvEO som erhåller bidrag vid Forum Syd. De flesta svarande organisationerna (90 procent) hade 
pågående projekt som finansieras av Sidas informationsbidrag. Nästan alla uppgav sig också ha 
bedrivit informationsprojekt under de senaste tre åren. Nio av tio kände sig förtrogna med innehållet i 
Infokomm-strategin (efter att den frågan besvarats fanns möjlighet att klicka på en länk för att läsa 
hela dokumentet).  

2.3 Observation av dialogmöten 
Deltagande har skett vid två dialogmöten med direkt anknytning till utvärderingsuppdraget. Det 
första var Forum Syds dialogmöte den 6 mars 2012. Mötet vände sig till alla som beviljats Sida-bidrag 
för informationsprojekt från 2011, eller som planerar att söka för verksamhetsåret 2013. Seminariet 
fokuserade bland annat på kommande förändringar som gäller för informationsbidrag (projektcykeln, 
planering, målformulering, genomförande, uppföljningsmetoder, resultat och resultatredovisning) 
samt goda exempel från deltagarnas info-projekt. Cirka 45 deltagare från 40 CSO kom till mötet.  

Ett ”Dialogmöte kring strategin för informations- och kommunikationsverksamhet” hölls av 
CIVSAM den 19 april 2012. Där deltog 19 deltagare från 16 organisationer. På programmet stod 
bland annat presentationer av höstens ansökningar till Sida (granskade av Gullers Grupp, 2011a & b), 
redovisning av projektet Globala Gävle, inom ramen för Globala Kommunen (Sida 2010e) samt den 
beställda utvärderingen ”Vad fungerar i skolan?” (StrandbergHaage 2011). 

2.4 Analys och metaanalys av textdokument och databaser 
Som en ansats att få översikt över olika styrdokument  för perioden 2009 – 2011 har en matris 
skapats. En textanalys har också genomförts i syfte att jämföra mål, målgrupper samt berörda 
verksamhetsområden.  

Genomgång har gjorts av befintliga utvärderingar gällande ansökningar och rapporter från CSO till 
Sida, liksom utvärderingar av enskilda informationsprojekt eller kommunikationsinsatser i Sidas regi. 
Några av rapporterna är utförda av Sida internt, men flertalet har genomförts av konsult- och 
kommunikationsbyråer.  

Utöver tryckta och digitala textdokument har en innehållsanalys gjorts på två elektroniska resurser. 
Den ena är CSO-databasen (www2.sida.se/ngodatabase) som finns under CIVSAM:s hägn, och den 
                                                           
3 Sidas Ramorganisationer: http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Stod-till-organisationer-i-det-civila-
samhallet/Ramorganisationer/Lanklista-till-organisationer/ 
4 Medlemsorganisationer I Forum Syd: https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeA.aspx?id=11044&pf=1 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Stod-till-organisationer-i-det-civila-samhallet/Ramorganisationer/Lanklista-till-organisationer/
http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Stod-till-organisationer-i-det-civila-samhallet/Ramorganisationer/Lanklista-till-organisationer/
https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeA.aspx?id=11044&pf=1
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andra är Openaid.se (www.Openaid.se) som drivs av Sida sedan juli 2011. I båda fallen har 
databasernas innehåll kategoriserats avseende aktörer, projektstorlek och projektinnehåll.  

Sammanfattningar av slutsatserna i utvärderingar och rapporter görs i denna utvärdering. Metoden för 
detta blir således en metaanlys, ett slags sekundäranalys, där resultaten från tidigare sammanställningar 
sätts i ett nytt sammanhang (Ekström & Larsson red 2010). Syftet med dessa dokumentanalyser är 
således att utvinna ny kunskap och se på de tidigare resultaten med nya ögon.  

För alla insamlings- och analysmetoderna i föreliggande rapport (inklusive antecknade intervjuer och 
dialogmöten)  gäller att de har analyserats som skriftliga dokument. Intervju- och mötesutskrifter 
motsvarar cirka 90 A4-sidor, övriga dokument utgör flera tusen sidor. I föreliggande rapport refereras 
inte till enskilda muntliga källor eller enkätsvar, men utgångspunkten är att alla utsagor i rapporten 
grundar sig på någon eller flera, muntliga och/eller skriftliga relevanta källor som använts i 
kunskapsinhämtade syfte under utvärderingsprocessen. Utvärderingens källor är sammanfattningsvis 
ett drygt hundratal tryckta referenser samt ytterligare lika mycket ”bredvidläsning”, 15 intervjuer, 46 
enkätsvar, två dialogmöten med sammanlagt 64 deltagare utöver arrangörerna (vilket ger 125 röster 
som har bidragit till utvärderingen) samt analys av innehållet i två databaser. 
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3 Styrande dokument för information och 

kommunikation 
I detta kapitel sammanfattas befintliga dokument som styr Sida och CSO avseende den informations- 
och kommunikationsverksamhet som bedrivs inom ramen för ap2. 

3.1 Regeringens styrande dokument 
Sidas informationsarbete styrs i första hand av regeringen genom Myndighetsförordningen, Sidas 
förordning med instruktion samt Regleringsbreven. I praktiken styrs sedan informations- och 
kommunikationsverksamheten inom ramen för den aktuella anslagsposten av Informations- och 
kommunikationsstrategin för 2010-2014 (Sida 2009c; se Bilaga 2). 

Regeringens förordning till Sida är en kortfattad instruktion om hur Sida ska genomföra regeringens 
uppsatta mål för svensk utvecklingspolitik samt följa de internationella konventioner för 
utvecklingssamarbete som Sverige har åtagit sig att följa. Den nu gällande instruktionen trädde i kraft 
den 16 augusti 2010 (SFS 2010:1080). Det senaste ändringsbeslutet är från den 4 april 2012 
(UF2012/23011/UD/USTYR). Vad gäller informationsansvar markerades detta särskilt i en 
förordning om ändring (SFS 2011:1499) där det i 3§ punkt 5 skrivs att myndigheten ska: ”…aktivt 
och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, samordna genomförandet av 
transparensgarantin i det svenska biståndet och stödja övriga berörda myndigheter i att säkerställa att 
all offentlig biståndsinformation görs tillgänglig för allmänheten, samt ansvara och utveckla 
informationstjänsten Openaid.se och anpassa innehållet i informationstjänsten i enlighet med Aid 
Transparency Initiative (IATI)”5. 

Vad gäller krav och mål som kan relateras till informations- och kommunikationsområdet så betonar 
2009 års regleringsbrev (UD2008/23345/USTYR) att Sida ska bli mer resultatinriktat samt sprida 
erfarenheter och kunnande inom prioriterade områden. Strategistyrd verksamhet, som 
informationsinsatser, ska redovisa sina förvaltningskostnader. Anslagspost 2, Informationsinsatser, 
förfogade år 2009 över 35 miljoner kronor. Även informationsinsatser i Östeuropa får finansieras 
under anslagsposten. 
 
För år 2010 anvisas i regleringsbrevet (UF2009/83257/USTYR; UF2009/83256/PLAN) att Sida ska 
prioritera intern styrning och kontroll bland annat genom att säkerställa resultatrapporteringen av de 
mål som beslutats av regeringen och myndigheten. Vikten av biståndseffektivitet betonas. Till 
uppdragen för budgetåret hörde att senast den 1 mars till UD redovisa pågående arbete med 
informations- och kommunikationsteknik inom biståndet (ICT4D). Sida fick också i uppdrag att 
under året inkomma med underlag till policyer och förslag till strategier.  

Den ekonomiska ramen år 2010 för ap.2, Informations- och kommunikationsverksamhet, var 87,5 
miljoner kronor vilket innebar mer än en fördubbling gentemot 2009 års ram. Det förklaras av att en 
stor del informationsanslagsposten tidigare gick direkt till CSO. Från år 2010 administreras detta stöd 
av Sida, vid sidan av Sidas egen del av informationsmedlen. För CSO innebar den nya anslagsposten 
en minskning från 127 miljoner kronor år 2009 att konkurrera om, till 60 miljoner kronor som från 
2010 också har kunnat sökas av andra organisationer än CSO med ramavtal.   För ap.2  anges att 
”medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och 

                                                           
5  http://www.aidtransparency.net/ 

http://www.aidtransparency.net/
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kommunikationsverksamhet. Sida får högst använda 27 000 000 kronor för sin egen informations- 
och kommunikationsverksamhet” (ibid. s. 12).  

För budgetåret 2011 finns ett ändringsbeslut i regleringsbrevet (UF2012/3562/UD/USTYR). Här 
anges att Sida under 2011 ”särskilt ska prioritera att förbättra sin bidragshantering, inklusive i de delar 
som rör riskhantering och statistik. Det är av största vikt att Sida kommer i ekonomisk balans senast 
2012 /…/ Myndigheten ska vidare säkerställa en god intern styrning och kontroll”. Regleringsbrevet 
betonar starkt kravet på återrapportering. Dels av hur tematiska satsningar genomförts, dels i form av 
transparenta och tydliga mätningar av biståndseffektivitet. Tydligare än i tidigare års regleringsbrev 
anges också att Sida ska redovisa ”kostnader för Sidas egen informations- och 
kommunikationsverksamhet som har belastat utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, 
anslagspost 2”. Dessutom ska det totala bidraget både till civilsamhällesorganisationerna samt 
bidragen genom de CSO som har ramavtal med Sida redovisas. Medlen under ap.2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet är för år 2011 något högre än föregående år, 96,5 miljoner kronor 
(jämför tabell 1, avsnitt 1.2). I regleringsbrevet för 2011 anges vidare att medlen inom ramen för ap.2 
ska ”användas i enlighet med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive 
genom organisationer i det civila samhället, 2010-2014 (UD2008/35922/USTYR)”.  

För budgetåret 2012, tydliggör regleringsbrevet (UF2011/71169/UD/PLAN) att Sida i uppföljningen 
av den verksamhet som stöds måste utveckla sin analys och bedömning av resultat. 
Återrapporteringskravet på de tematiska prioriteringarna kvarstår. För ap.2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet upprepas fjolårets krav att följa strategin. En ny formulering är att ”Sida 
ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin”6. 

Gällande frågan om kriterier och regler i Infokomm-strategin, ställer regeringen i sitt 
utvärderingsuppdrag till SADEV särskilt frågan om myndigheters opinionsbildning och 
informationsgivning (prop. 2009/10:1757). Reglerna kring dessa frågor är varken entydiga eller tydliga. 
Inte i strategin och inte heller i Sidas instruktioner till CSO. I strategin saknas formuleringar om att 
opinionsbildning inte tillåts inom ramen för informationsbidraget. Det framstår främst som att det 
talade ordet varit styrande. 

Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillsätta en kommitté med uppdrag att se över den 
statliga förvaltningens uppgifter och organisation (dir. 2006:123).  Delbetänkandet utmynnade i den 
statliga offentliga utredningen SOU 2007:107 ”Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter”. 
Här formuleras att ”Informationsverksamhet, inklusive sådan som är av opinionsbildande karaktär, 
ska som all verksamhet inom myndigheterna bedrivas med iakttagande av saklighet och opartiskhet” 
(SOU 2007:107 s. 9) I utredningen definieras opinionsbildande verksamhet som ”verksamhet som en 
extern informationsaktivitet riktad mot allmänheten i syfte att aktivt påverka dess kunskaper, attityder 
eller beteenden i en avsedd riktning” (s. 10). 

Enligt proposition 2009:175 gjorde Regeringen följande bedömning: 

Det bör inte vara en uppgift för en myndighet att bedriva opinionsbildning eller företräda särintressen inom 
sitt verksamhetsområde. Informationsverksamheten bör ligga inom ramen för myndigheternas 
instruktionsenliga uppgifter eller särskilda regeringsuppdrag. När myndigheten har informationsuppgifter 
som syftar till att påverka människors attityder eller beteenden bör informationsinsatserna prövas särskilt 
noggrant av myndigheten. För att förtydliga och avgränsa myndigheternas informationsuppgifter bör 
berörda myndigheters instruktioner ses över. (s. 38-39) 

                                                           
6 Regleringsbrev för 2010: http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=13915 
7 Beslutad av Riksdagen den 2 juni 2010 (Betänkande 2009/10:FiU38 ):  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/200910/FiU38/t  

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=13915
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/FiU38/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/FiU38/
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Vidare står att kommittén definierar opinionsbildning som externa informationsaktiviteter riktade till 
allmänheten i syfte att aktivt påverka dess kunskaper, attityder och beteenden i en avsedd riktning. 
Remissinstansernas kommentarer visar att begreppet opinionsbildning inte är entydigt utan kan 
definieras på olika sätt. Riksdagen biföll regeringens förslag. 

3.2 Bakgrunden till Infokomm-strategin  
År 2008 beslutade regeringen att varje anslagspost i regleringsbrevet för Sida skulle styras av en 
strategi (UD2008/23334/USTYR). För informations- och kommunikationsverksamheten saknades 
en särskild anslagspost. Däremot angavs i regleringsbrevet villkor för hur medlen skulle användas. 
Regeringen ansåg att syfte och fördelning av medel till informations- och kommunikationsverksamhet 
var otydlig. Till grund för nya kriterier avseende fördelning av medel låg en bedömning att biståndet 
skulle kunna utnyttjas mer ändamålsenligt och effektivt. Bilden var även att CSO använde bidraget för 
sin egen löpande verksamhet – som ett slags verksamhetsstöd – och tanken var att ett öronmärkt 
informationsbidrag skulle kunna göra resultat, uppföljning och rapportering tydligare. 

I november 2008 tillställde Sida regeringen ”Förslag till Strategi för Sidas informationsverksamhet 
2009-2013” (Sida 2008a). I strategin fanns överväganden omkring rollfördelningen mellan Sida och 
UD gällande informationsverksamheten, samt en konsekvensbeskrivning avseende 
sammanslagningen av Sidas och CSO:s anslagsposter. Det övergripande mål som formulerades i den 
föreslagna strategin var ”ett brett deltagande i Sveriges utvecklingssamarbete för en rättvis och hållbar 
global utveckling” (ibid. s. 1). Två delmål angavs också; dessa var  

(a) ”en ökad kännedom om hur Sveriges utvecklingssamarbete bidrar till en rättvis och hållbar global 
utveckling”, samt  

(b) ”ett ökat antal personer och organisationer som intresserar sig för, eller agerar för, att bidra till en 
rättvis och hållbar global utveckling”.  

Vidare står att delmålen tydliggör de effekter som regeringen förväntar sig av verksamheten. I 
strategiförslaget utvecklas begrepp som attitydmål, beteendemål, kunskapsmål och kännedomsmål. 
Här betonas också vikten av samarbete mellan organisationer – i synnerhet vad gäller planering och 
uppföljning – för att uppnå största möjliga effekter. Strategiförslaget tydliggör samtidigt vilket ansvar 
detta innebär: ”Utvecklingssamarbetet genomförs av många olika aktörer, vars kommunikationsarbete 
ser väldigt olika ut. Med denna strategi stärks därför aktörernas ansvar gentemot de svenska 
medborgarna som med sina skattemedel finansierar utvecklingssamarbetet” (Sida 2008a sid. 14). 

Sidas genomförande av strategin föregicks också av en ”Context analysis for strategic direction and 
priority” och en Kommunikationsplan som utarbetades i början av 2009 (Sida 2009a). I Context 
Analysis görs en problembeskrivning som motiverar den nya kommunikationsstrategin. Sida skriver 
där att den svenska allmänheten har en överdrivet negativ och pessimistisk bild av utvecklingen i 
världen. Detta gör att även om biståndsviljan är hög så är tilltron till biståndets resultat lågt. Därtill 
kommer att den positiva rapporteringen i media kring bistånd är låg (Sida 2009b). Detta föranleder 
Sida att arbeta proaktivt för att nyansera bilden och öka kunskapen hos den svenska allmänheten. 

Regeringens beslut till den från år 2010 gällande Infokomm-strategin avviker på ett flertal punkter 
från Sidas ursprungsförslag, till exempel avseende formuleringar av mål och genomförande.  

Samtidigt som strategin infördes ägde omfattande budgetnedskärningar rum (en minskning med cirka 
70 procent) vilket på kort sikt påverkade såväl personalsituation som projektgenomförande hos Sida 
och CSO (se tabell 1, avsnitt 1.2). För nya aktörer (se vidare avsnitt 4.2) avsattes det första året (2009) 
sex miljoner kronor. De öronmärkta medlen nyttjades bara i begränsad utsträckning – endast Gröna 
bilister fick bidrag. För perioden 2010-2011 avsattes inte specifika medel för nya aktörer, utan dessa 
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fick tillgång till den sammanlagda CSO-anslagsposten. Svenska Röda Korset, som sedan flera år 
tillbaka får infobidrag utanför ramkretsen på grund av ramavtal med Sida HUM, ligger ekonomiskt 
utanför den potten.  

Enligt CIVSAM var uppdraget från regeringen till en början att skriva en CSO-strategi där 
informationsanslaget var inbäddat. Som en effekt av nedskärningarna hösten 2009 sades alla treåriga 
projektavtal upp. CIVSAM tillämpade ”osthyvelsprincipen” och gav 40 procent av tidigare beviljade 
belopp till CSO:s informationsprojekt.  

3.3 Innehållet i Infokomm-strategin för 2010-2014 
Det är viktigt att allmänheten har en god kunskap om situationen i utvecklingsländer samt 
svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer. 

(Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom  
organisationer i det civila samhället, 2010-2014, Bilaga 2, s. 1) 

 

Infokomm-strategin styr det kommunikations- och informationsarbete som finansieras via Sida och 
som genomförs av både Sida och civilsamhällets aktörer.  Sida har det övergripande ansvaret för 
genomförandet av strategin. Huvudmålet med verksamheten är det ovan citerade – att allmänheten 
ska ha en god kunskap biståndet, dess drivkrafter och resultat samt situationen i utvecklingsländerna.  

I strategin poängteras svenskarnas stigande (om än svagt) intresse för dessa frågor, samtidigt som 
okunskapen fortfarande är stor. 

Vad gäller strategins genomförande formuleras att kommunikations- och informationsverksamheten 
ska ge en bred och korrekt bild av svenskt bistånd och dess resultat. Dessutom ska den belysa såväl 
möjligheter som svårigheter, framgångar och motgångar. I kommunikationen ska också människor 
från utvecklingsländerna komma till tals. 

Målsättningen är att en bred krets av aktörer inom det civila samhället, som på olika sätt arbetar med 
utvecklingsfrågor, ska kunna erhålla medel för kommunikations- och informationsverksamhet från 
anslagsposten. Också aktörer med småskalig verksamhet ska ha möjlighet att söka medel. Särskilt 
aktörer i det civila samhället som når ut till nya grupper i samhället ska uppmärksammas på 
möjligheten att söka medel från anslagsposten. Utöver nya målgrupper uppmanas också till 
användande av nya kommunikationskanaler. 

I strategin nämns också att Sida särskilt ska uppmärksamma CSO på eventuellt kompletterande 
finansieringskällor för sin verksamhet, till exempel relevanta bidrag genom EU-kommissionen. Vidare 
är en målsättning att Sida ska utveckla sina egna och andra aktörers kunskaper och metoder i 
kommunikationsarbetet i syfte att nå effektivitet i insatserna samt regelbundet utbyta erfarenheter 
kring arbetet. Sida ansvarar också för att göra en resultatuppföljning av verksamheten i sin helhet. 
Som ett komplement till uppföljningen ska årliga undersökningar genomföras för att mäta 
förändringar på nationell nivå avseende strategins mål.  

Slutligen innehåller Infokomm-strategin också en del kritik riktad till Sida och CSO avseende tidigare 
genomförd verksamhet. Frågan ställs om Sidas egen verksamhet har nått de resultat som den har 
syftat till. Beträffande CSO skrivs att ”en del organisationer har också brustit i uppföljning av effekter 
och effektivitet”. Slutligen konstateras att samverkan mellan Sida och andra genomförare av svenskt 
utvecklingssamarbete bör stärkas (se Bilaga 2). 

Sida har i uppdrag att förmedla cirka 60 miljoner kronor årligen (sedan 2010) till civila samhällets 
aktörer för kommunikationsverksamhet i Sverige. Av dessa går cirka 20 miljoner till den 
vidareförmedlande organisationen Forum Syd och 10 miljoner till LO-TCO:s Biståndsnämnd. Själv 
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förfogar Sida över 27 miljoner kronor till informations- och kommunikationsverksamhet inom ramen 
för informationsbidraget. Organisationerna rapporterar till Sida under perioden april-maj varje år, 
varefter Sida har som målsättning att planera sin egen kommunikationsverksamhet på ett sätt som 
kompletterar de civila organisationernas aktiviteter (Sidas årsredovisning 2010 s. 51).  

 

3.4 Sidas kommunikations- och aktivitetsplaner 
Sidas informationsarbete styrs av årliga kommunikationsplaner, verksamhetsplaner och 
aktivitetsplaner. Från och med 2011 beaktas den så kallade transparensgarantin ”Öppna Biståndet”8 i 
kommunikationsplanen. I Kommunikationsplanen för 2010 uttrycks att allmänheten har god 
kännedom om Sida och att majoriteten av svenskarna tycker att Sida gör ett gott arbete. Enbart 50 
procent av befolkningen har dock förtroende för Sidas uppföljning och kontroll. Till de största 
utmaningarna för den externa kommunikationen räknas  

1) att tydliggöra Sidas roll i utvecklingssamarbetet och sätta in biståndet i ett globalt sammanhang;  

2) att visa konkreta resultat av utvecklingssamarbetet; och  

3) att öka öppenhet, transparens och insyn.  

Aktivitetsplaner för 2010, 2011 och 2012 beskriver mål, målgrupper och utförare för specifika 
aktiviteter och projekt. För 2011 finns dessutom en verksamhetsplan som beskriver KOM:s interna 
arbete med strategin. 

3.5 Sidas instruktion för bidrag till CSO:s informations- och 
kommunikationsarbete i Sverige 

”Sidas instruktion för bidrag till svenska CSO:sinformations- och kommunikationsarbete i Sverige” 
(Sida 2010a) anger en ansvarsfördelning mellan Sida och CSO: 

Sida ser att myndigheten och CSO ska bedriva ett informations- och kommunikationsarbete som 
kompletterar varandra. Sida tar i första hand ansvar för information om svenskt bistånd och dess 
resultat. De svenska organisationernas styrka ligger i att kommunicera kring situationen i 
utvecklingsländerna samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter. (ibid. s. 6) 

Ansvarsfördelningen mellan Sida och CSO bygger på Sidas analys av vilka aktörer inom 
biståndsvärlden som är de mesta relevanta kommunikatörerna inom de olika områdena. En tanke 
bakom fördelningen var också att fokuserad kommunikation ökar möjligheten till större genomslag. 
Sida bedömde det inte som rimligt att alla aktörer skulle täcka upp alla delmål i Infokomm-strategin, i 
synnerhet mot bakgrund av begränsade personella och ekonomiska resurser. 

I instruktionen till CSO (Sida 2010a) framgår att verksamheten ska belysa utvecklingens drivkrafter 
som exempelvis bistånd, ekonomiskt tillväxt, demokratisering samt effekterna av global handel och 
miljöpåverkan. Möjligheter och svårigheter med bistånd ska särskilt belysas, liksom förutsättningarna 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Detta förutsätts ske då information leder till 
ökat engagemang. Vägledande ska vara att fattiga människor får göra sin röst hörd. Här definieras 
också vilka CSO och ramorganisationer som är behöriga att söka anslag. Det innefattar:  

- organisationer som har kapacitet att bedriva kvalitativt informationsarbete i Sverige om 
utvecklingssamarbete;  

- de som bedriver planerad informations- och kommunikationsverksamhet; och/eller  
                                                           
8 http://www.regeringen.se/sb/d/12364 



  

24 
 

- aktörer inom utvecklingssamarbete.  

Oavsett organisationens inriktning på informationsarbete gör Sida sin bedömning utifrån 
kommunikationsstrategin, alltså att informationsarbetet ska bidra till att den svenska allmänheten har 
en god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat samt 
utvecklingens drivkrafter. I instruktionen poängteras att CSO och Sidas arbete bör komplettera 
varandra och att Sida i huvudsak informerar om svenskt bistånd och dess effekter, medan CSO 
bedöms mer lämpande att informera om situationen i utvecklingsländerna och om utvecklingens 
drivkrafter. Program och insatser som finansieras inom ramen för strategin ska därför syfta till att 
uppfylla målet med strategin. CSO ska utgå ifrån principerna för biståndseffektivitet genom att lyfta 
fram att mottagarländerna driver sin egen utveckling och tydliggöra civila samhällets roll. De ska låta 
människor i mottagarländerna själva berätta. Samarbete ska också ske med andra aktörer genom mer 
formell samverkan eller lösare nätverk. 

Informationsarbetet är begränsat till Sverige förutom i de fall organisationerna har fått 
kompletterande stöd av Europeiska Unionen (EU). De ska vidare arbeta för en samhällsutveckling på 
demokratisk grund och alla människors lika värde och rättigheter. Verksamheten ska ske på initiativ 
av CSO själv, inom ramen för strategin. 

I instruktionen beskrivs hur ansökan ska vara utformad och hur Sida vill att organisationernas 
rapportering ser ut, dels ramorganisationernas treåriga program och ettåriga förlängning av program, 
dels CSO som inte får bidrag genom en ramorganisation. Därutöver beskrivs hur den finansiella 
redovisningen ska se ut. 

3.6 Resultatuppföljning av CSO:s informationsinsatser 
I instruktionerna för informationsanslag till CSO anges ett antal riktlinjer för hur rapporteringen ska 
se ut. Organisationerna ombeds inledningsvis göra en beskrivning av organisationen, vilka interna 
förändringsprocesser som skett under perioden, verksamhetsinriktning och policyer utifrån egna 
kommunikationsplaner. Här ska organisationen redovisa hur aktörsrollen, inklusive komparativa 
fördelar och centrala budskap, har bidragit till ökad förståelse kring utvecklingsfrågor. Under samma 
rubrik ska organisationen redovisa om man uppnått de förväntade resultaten samt hur erfarenheter 
och lärdomar har tagits tillvara genom CSO:s uppföljning och utvärderingssystem. Beskrivning ska 
också göras av CSO:s kommunikationsstrategi och hur olika former av samarbeten har bidragit till 
genomförda förändringar. Därefter ska insatser (program eller projekt) redovisas under separata 
rubriker. Rapporteringen omfattar redovisning och analys av resultaten på effektnivå. Redovisningen 
ska ha en förklarande ansats och ambitionen är att dra lärdomar. Organisationen ska analysera vilka 
faktorer som påverkat insatsens genomförande och en återkoppling till riskanalysen ska göras. Om 
utvärderingar har gjorts ska dessa redovisas och vilka förändringar de har föranlett, hur dessa har 
påverkat målgrupper och hur dessa har involverats. Insatsens bärkraft ska analyseras och om så är 
lämpligt, genomförandet av utfasning. Genomförda och icke-genomförda initiativ till samordning 
med andra parter ska presenteras. Avslutningsvis ska större materialinköp samt budgetutfallet 
redovisas. 

Fram till den 15 maj 2012 hade endast ett fåtal  organisationer och projekt inkommit med rapporter 
som kunnats analyseras inom ramen för den föreliggande utvärderingen. Av ramorganisationerna har 
Världsnaturfonden (2012), Afrikagrupperna (2012) och RFSU (2012)ingått i utvärderingen. 

I instruktionerna finns två huvudsakliga riktlinjer kring rapportering av infokomm-projekt, dels de 
som ramorganisationer ska lämna, dels de som genomförs av andra CSO. I WWF:s mellanårsrapport 
har informationsbidraget bakats in i beskrivningen av övriga bidrag organisationen fått av Sida och 
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rapporteringen har gjorts enligt instruktionerna för ramorganisationer men inte efter den specifika 
instruktionen för informationsbidraget. Svenska Röda Korset har däremot följt instruktionerna. 

3.7 Sammanfattande intryck av Sidas styrdokument 
Sammanlagt under perioden 2009-2012 finns 12 dokument som styr Sidas interna och externa 
informations- och kommunikationsverksamhet samt den verksamhet inom CSO som Sida finansierar. 
Här har även kommunikationsplanen för 2012 ingått i analysen, eftersom den är beslutad år 2011 och 
innebär ett framåtblickande i verksamheten. Dessa dokument innehåller minst ett 30-tal olika och 
ibland överlappande mål och delmål. Målen står inte nödvändigtvis i konflikt med varandra utan 
utgör ofta nedbrytningar av det övergripande målet med strategin. Dock talar antalet mål för risken 
att de kan uppfattas som otydliga, såväl inåt i organisationen som i den externa kommunikationen. 
Relationen och rollfördelningen mellan KOM och CSO är däremot tydlig och beskrivs kontinuerligt 
under perioden. Sidas huvudsakliga budskap varierar dock mellan 2010, 2011 och 2012 utan någon 
uttrycklig motivering. Under 2012 delas dessutom huvudbudskapet upp i ett antal delbudskap. En 
välvillig tolkning av att budskapet varierar mellan de olika åren skulle kunna vara att Sida anser sig ha 
förmedlat budskapet under respektive år och därför kompletterar med nya till kommande år. Om så 
är fallet vore det rimligt att i respektive kommunikationsplan hänvisa till föregående års 
huvudbudskap. 

Det finns inga formuleringar i de styrdokument som reglerar Sidas egna externa kommunikation om 
hur denna ska rapporteras och hur resultaten ska följas upp. Det gör att rapporteringen ibland är 
överlappande och otydlig. Sidas krav på CSO:s rapportering är tydligare utformad9.   

                                                           
9 Något som ligger utanför denna utvärderings ramar, men vore intressant att studera, är i vilken grad CSO:s kommunikationsplaner och 
informationsstrategier sammanfaller med Infokomm-strategin. 
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4 Sidas egen resultatuppföljning 
 

I detta kapitel redovisas en sammanfattning av Sidas resultatuppföljningar, baserat på Sidas egna 
bedömningar. 

4.1 Sidas resultatuppföljning av egna informationsinsatser  
I Infokomm-strategin (UD 2010b; Bilaga 2) framgår kravet på resultatrapportering: 

Sida ansvarar för att göra en resultatuppföljning av verksamheten i sin helhet. Som ett komplement till 
uppföljningen ska årliga undersökningar genomföras för att mäta förändringar på nationell nivå avseende 
strategins mål. I resultatuppföljningen ska det finnas en tydlig koppling mellan resultat och kostnader. 
Sida ska i årsredovisningen återrapportera verksamhetens samlade resultat./…/ Samråd med 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om genomförandet av strategin ska ske årligen. (sid. 4) 

Till Sidas egna informations- och kommunikationsinsatser hör hemsidan (Sida.se), andra digitala 
kanaler, informationsservice via e-post och telefon, interna seminarier samt presstjänst. Därtill 
kommer informationsaktiviteter och -projekt såsom medverkan på Bokmässan i Göteborg, 
Almedalsveckan, MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarna10) och Globala Kommunen11, för att 
nämna några exempel. Tidskriften OmVärlden finansieras också över informationsbidraget från ap.2. 

Sida har fram till idag genomfört ett antal uppföljningar av Infokomm-strategin. Några av dem är  

- Årsrapport Kommunikation 2010 (Sida, 2011e);  

- Strategirapport för september 2010 – augusti 2011 (Sida 2011c);  

- rapport från Sidas deltagande på Internationella torget vid Bok & Biblioteksmässan 2010 
samt (Sida 2010f); samt 

- en utvärdering av tidningen OmVärlden (StrandbergHaage 2011).  

Vidare har utvärderingar av hemsidan Sida.se (E-space 2011) samt mediemätningar via Infopaq 
medieanalys (2009, 2010 och 2011) gjorts. Sida initierar också årliga analyser genomförda av 
Statistiska Centralbyrån - SCB (Vokativ AB 2010; 2011; 2012) och SIFO (Gullers Grupp 2010). 
Också i årsredovisningarna redogörs för de delar av kommunikationsverksamheten som kan relateras 
till informationsbidraget. 

Sida uppger att informationsverksamheten uppvisar en bredd vad avser budskap och kanaler. 
Merparten av organisationerna använder medlen till långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete via 
egna hemsidor (webb), medlemstidningar, seminarier, workshops, turnéer, utställningar och 
kampanjer. Tre huvudsakliga målgrupper kan skönjas, nämligen skolor/ungdomar, opinionsbildare 
och egna medlemmar. Strategins huvudmålgrupp ”allmänheten” nämns inte (Sidas årsredovisning 
2010).  

Bland resultaten från det gångna året kan nämnas Openaid:s nära 45 000 besökare, Sida.se:s nära 
100 000 besökare samt pressverksamheten som bedöms vara den mesta kostnadseffektiva insatsen av 
alla. 
                                                           
10 http://www.mrdagarna.nu/index.php/sv/om-mr-dagarna (hämtad 2012-05-28) 
11 http://www.globalakommunen.se/ 

http://www.mrdagarna.nu/index.php/sv/om-mr-dagarna
http://www.globalakommunen.se/
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Av kostnadsskäl väljer Sida att inte utvärdera alla projekt varje år. Ett exempel är tidningen 
OmVärlden, som har utvärderats för 2011, men får stå över nästa år. Då läggs exempelvis i stället 
resurser på att utvärdera Millenniekommunerna.  

4.2 Sidas årsrapport 2010 
I inledningen till Årsrapport Kommunikation 2010 (Sida 2011e) beskrivs fokus för 
kommunikationsverksamheten. Sida ska i högre grad konkretisera och förmedla resultat av 
utvecklingssamarbetet; stärka samverkan med andra parter; förstärka nätverken av kommunikatörer 
inom Sida samt mellan Sida och externa parter; öka öppenheten och underlätta insyn samt bättre 
utnyttja potentialen i digitala kanaler. En beskrivning görs av de förändringar som skett i 
organisationen och vilka strategiska prioriteringar som gjorts. Metoderna som beskrevs i 
kommunikationsplanen återges och därefter presenteras resultatet av arbetet fördelat per målgrupp. 
Här slås fast att den största satsningen riktad mot allmänheten sker via hemsidan Sida.se som 
lanserades i ny form 2009. I genomsnitt besöker cirka 3000 personer sidan per dag. Sedan 2010 har 
Sida också satsat på sociala medier, i huvudsak Twitter och Facebook som följs av några hundra 
personer på respektive sida. Antalet mejl och telefonsamtal till Sida har minskat till följd av hemsidans 
ökade trafik. 

Resultatet av Sidas deltagande på Internationella torget på Bok & Biblioteksmässan redovisas. Hit hör 
aktiviteter med Europatema liksom en resultatutställning som först lanserades på Bokmässan och 
som visar resultatet av svenskt bistånd i sju insatser runt om i världen. Vidare presenteras resultatet av 
omgörningen av tidskriften OmVärlden (www.omvarlden.se) och samarbetet med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) kring Millenniekommunerna12 liksom den andra regionala 
satsningen, kallad Globala Kommunen13 som utgjordes av ett pilotprojekt i Gävle14 (2010e). Andra 
projekt riktade till allmänheten är utställningen Rätten till Kulturarv i samarbete med Malmö museum. 
Sida har också haft ett strategiskt samarbete med svenska FN:s globala utvecklingsprogram (UNDP) 
för att fokusera på Millenniemålen. Avslutningsvis presenteras Openaid.se som en del av 
transparensgarantin. 

Medier och opinionsbildare nåddes via Almedalsveckan, som lockade 1500 personer till seminarier 
där Sida medverkade. Till det Globala Mötestorget kom 2800 besökare. Sidas pressarbete redovisas i 
rapporten, liksom det långsiktiga stipendiestödet i form av Hierta-stipendierna. Sida Development 
Area15 var ett mötes- och eventkoncept som bedrevs under en begränsad period. Sida Evaluation 
Newsletter har en spridning på runt 1000 personer. Sida tillhandahåller även en publikationsdatabas. 
Kort presenteras också det kommunikationsarbete som sker genom CSO och som finansieras av Sida. 

I Sidas årsrapport Kommunikation 2010 (Sida 2011e) saknas en analys av måluppfyllelse, 
kostnadseffektivitet och bärkraft i aktiviteterna. Årsrapporten fokuserar istället på 
resultatpresentationen. I strategirapporten för 2010-2011 redovisas resultat och måluppfyllelse, samt 
till viss del kostnadseffektivitet. Motiveringen är bristfällig till varför aktiviteterna är bärkraftiga. Det 
är intressant att notera den skillnad Sida gör i CSO:s arbete mellan de rent informerande och de 
kunskapsöverförande delarna av verksamheten samt aktiviteter som uppmanar till förändrat beteende. 
Detta eftersom ett förändrat beteende bör föregås av ökad kunskap. 

Kostnaderna för Sidas externa egna kommunikationsarbete redovisas enligt de aktiviteter som 
beskrivits ovan. Avslutningsvis i årsrapporten beskrivs planeringen framöver. Sida slår fast att 

                                                           
12 http://www.millenniekommun.se/ 
13 http://www.globalakommunen.se/ 
14 http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/Konferenser1/Genomforda-konferenser1/Globala-Gavle/Globala-Gavle-i-ord-och-bild1/ (hämtad 2012-
05-28) 
15 http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/Natverk-och-motesplatser/ (hämtad 2012-05-28) 

http://www.omvarlden.se/
http://www.millenniekommun.se/
http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/Konferenser1/Genomforda-konferenser1/Globala-Gavle/Globala-Gavle-i-ord-och-bild1/
http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/Natverk-och-motesplatser/
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myndighetens kommunikationsverksamhet mer kommer att inriktas på projektledning än att 
genomföra aktiviteter (Sida 2011e, s. 9).  

 

4.3 Sidas strategirapport 2011 
Strategirapporten för perioden september 2010 till augusti 2011 (Sida 2011c) fokuserar på en 
resultatpresentation av Forum Syds och LO-TCO:s program, liksom OmVärlden, Sida.se och Sidas 
pressarbete. Forum Syd har vidareförmedlat informationsbidrag till 107 insatser under 2009 och 2010. 
Sida gör en bedömning av den rapport som Forum Syd skickat in och kommenterar bland annat att 
man saknar en kvalitativ analys av siffrorna som presenteras. I strategirapporten görs dock 
bedömningen att resultaten av verksamheten ligger i linje med målen för informationsstrategin. 
Vidare kommenteras att många av aktiviteterna som anordnas av organisationer som får bidrag av 
Forum Syd bidrar till att uppfylla strategins mål genom att de ger kunskap om utvecklingsländer. 
Oklart dock, hur detta har mätts. Dock påpekas att ett budskap som uppmanar till ett förändrat 
beteende inte bidrar till infostrategins mål men till utvecklingspolitikens övergripande mål16. Samma 
kommentar ges till den verksamhet som LO-TCO stödjer och bedriver. Sida bedömer dock att 
insatserna är i enlighet med uppsatta mål och strategi (ibid. s. 6). 

I Sidas värdering av OmVärldens resultat konstateras att magasinet i huvudsak når de redan initierade 
och att upplagan inte har ökat. Bland annat står att läsa: ”att nå en bredare och mer heterogen grupp 
läsare är nödvändigt för att motivera insatsen utifrån den breda målsättningen i strategin.” (Sida 2011c 
s. 7). I utvärderingen av OmVärlden som utförts av StrandbergHaage (2011) konstateras att 
OmVärlden bidrar till att öka kunskapen om situationen i utvecklingsländer, men att man inte kan 
verifiera att OmVärlden i någon större utsträckning bidrar till ökad kunskap om biståndets resultat. 
Magasinet bidrar till att uppfylla delmålet att informera om utvecklingens drivkrafter. Avslutningsvis 
ställer utvärderingen sig frågande till huruvida OmVärlden bidrar till att uppfylla Sidas 
kommunikationsstrategi då det är oklart om tidskriftens läsare i huvudsak utgörs av allmänheten. 
Tidningen är Sidas enskilt största externa informationssatsning med ett anslag på 6,5 miljoner kronor. 
(ibid. s. 3).   

Både i Sidas egen bedömning av magasinet OmVärlden (Sida 2011c) och i den utvärdering som gjorts 
av StrandbergHaage (2011) framkommer således kritik och ifrågasättande om huruvida tidskriften 
bidrar till att uppnå målen i Infokomm-strategin.  

Tidningens organisatoriska placering och finansiering av Sida gör den inte helt oavhängig, samtidigt 
som den inte heller är Sidas ”husorgan”. Tidningens ställning beskrivs som följer:  

OmVärlden ställs till förfogande av Sida. Tidningen leds och styrs av en redaktion av fristående 
frilansande journalister. För signerade artiklar svarar varje skribent. De åsikter som framförs ska inte 
nödvändigtvis ses som Sidas eller Sveriges officiella ståndpunkter.  (ur den tryckta tidningens 
redaktionsruta, samt även på webben: www.sida.se, hämtat 2012-05-27) 

 

I StrandbergHaages utvärdering konstateras att ”OmVärldens koppling till Sida är problematisk”, och 
att läsarna tycker tidningen skulle vara tydliga med sin koppling till Sida: ”Antingen tar avstånd helt 
eller vara mer transparent med att Sida är finansiär” (StrandbergHaage 2011, s. 15). 

                                                           
16 Ett exempel från intervju och observation belyser Under hösten 2011 bedömde Sida att det fanns tveksamheter kring fyra insatsers relevans för 
måluppfyllelsen av strategin (hit hörde organisationen ECPAT). Forum Syd ålades att vid ingående av avtal ställa krav på förändrat innehåll i de 
insatser där relevansen är svag i förhållande till Strategin. Detta kan tolkas som att Sida bedömde att vissa insatser inte var i enlighet med 
uppsatta mål. 
 

http://www.sida.se/Svenska/
http://www.sida.se/
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Vad gäller hemsidan Sida.se konstaterar Sida att detta är den viktigaste kanalen för att nå ut till 
allmänheten. Det är också en väldigt kostnadseffektiv kanal. Målet för 2011, att 60 procent ska hitta 
det de söker på sidan, anses i stort sett vara uppnått. Målet att användare ska nå sidan via sökmotorer 
har överträffats. 

Mest kostnadseffektivt anses Sidas pressarbete vara, enligt strategirapporten (Sida 2011c s. 9). Här 
påpekas också att svenska medier har hög trovärdighet bland allmänheten och att Sidas pressarbete är 
centralt för genomförandet av strategin. Målet att nå åtminstone 1 miljon medieanvändare per vecka 
har Sida uppnått. Även målet att nå 5 miljoner läsare via 20 debattartiklar under helåret har uppnåtts. 
Under 2011 har ett konsultföretag kontrakterats för att skriva ytterligare 10 artiklar via 
frilansjournalister. 

Den bedömning Sida gör av strategins mål är att kunskapen om svenskt bistånd och dess resultat är 
lågt och relativt konstant. Kunskapsnivån vad gäller utvecklingens drivkrafter har inte mätts, men 
metoder uppges vara under utveckling. I Sidas strategirapport presenteras också den senaste 
opinionsundersökningen om allmänhetens inställning till svenskt bistånd. Här konstaterar Sida att det 
inte går att härleda siffrorna i undersökningen till det informationsarbete som görs av Sida respektive 
CSO, men att miljontals människor i Sverige har haft möjlighet att exponeras för informationen. Den 
avslutande slutsatsen är att insatserna som faller inom strategin bidrar till att uppfylla målen med 
strategin.  



  

30 
 

 

5 Informationsprojekt utförda av CSO  
I detta kapitel redovisas dels sammanfattningar av befintliga rapporter om informationsprojekt, dels 
en analys av CSO-databasens projektinnehåll för verksamhetsåren 2010-2012. 

5.1 Handläggning av informationsprojekt till det civila samhället 
På Sida handläggs sedan hösten 2010 CSO-ansökningar genom att konsultfirman Gullers Grupp går 
igenom alla ansökningar och gör en första granskning. Gullers gör utifrån en mall sedan en analys av 
projektens kvalitet, relevans och ytterligare några faktorer som ligger till grund för det förslag som 
varje enskild handläggare på Sida tar fram. Det senare utgör beslutsunderlag för enhetschefen. Enligt 
uppgift från CIVSAM så avviker besluten från Gullers rekommendationer enstaka gånger, exempelvis 
mot bakgrund av organisationens tidigare genomförda projekt och dess utfall. Det framstår som att 
Gullers Grupp har ett mycket stort inflytande över bidragsgivningens utfall.  

Hos Forum Syd (som exempel på vidareförmedlande ramorganisation) ser ansökningsprocessen 
något annorlunda ut. Handläggarnas främsta arbete med ansökningarna är där att skriva bedömnings- 
och besluts-PM utifrån en mall som inkluderar bland annat projektmålets indikatorer, riskbedömning 
(Forum Syd, 2012). Efter handläggarnas urval bekräftas och fastställs dessa ansökningar av en 
”preparation committee” (PrepCom). Kommittén arbetar sedan självständigt med att bland annat 
kvalitetssäkra ansökningarna samt rekommendera eller avråda beslut om beviljande. PrepCom består 
av sex personer som arbetar på avdelningen för Projektstöd, varav två (roterande) handläggare med 
erfarenhet från olika geografiska regioner, enhetschefer, en organisationskontrollant och en 
metodhandläggare. Effektiviteten i denna process är svår att bedöma. PrepCom:s arbete bygger på 
villkor ställda av Sida bland annat gällande en mer enhetlig form på alla ansökningar.  

5.2 CSO-projekt genomförda 2009 – före strategin  
En intern utvärderingsrapport initierad av CIVSAM (Sida 2010c) sammanfattade hur 114 svenska 
organisationer redovisade sina resultat av 2009 års informationsbidrag. Bidragen förmedlades genom 
de fyra ramorganisationerna Forum Syd, LO-TCO:s Biståndsnämnd, Olof Palmes Internationella 
Center och Svenska missionsrådet. Noteras kan att dessa organisationer är mycket olika till sin 
karaktär, och det är inte självklart enkelt att mäta med samma mått eller rapportera mot samma mål. 
En slutsats i rapporten var att organisationerna hade en tendens till flockbeteende i sina val av 
informationsinsatser. Almedalsveckan och Bokmässan i Göteborg var två storsatsningar hos flertalet. 
Elektroniska satsningar (Facebook och övriga webbaktiviteter) utgör också tunga poster. 
Flockbeteendet ifrågasätts av utvärderaren, inte minst med tanke på till synes litet genomslag och 
därmed små effekter av medverkan vid de stora evenemangen. Det är mycket svårt att nå igenom 
Almedals- och Bokmässebruset. Risken att utfallet ger en förskönande bild av informationsbidragets 
effekter påtalas, mot bakgrund av att endast den verkställande partens rapport har tolkats (insända 
skriftliga rapporter från organisation till Sida). 

En av utvärderingens slutsatser var att organisationernas redovisningar var svåra att tolka och 
utvärdera. Effekterna av organisationernas informationsaktiviteter var dessutom mycket svårmätbara. 
Som ett exempel på svårtolkade effekter ges följande: Sida ber utvärderaren undersöka i vilken grad 
organisationernas informationsinsatser har lett till ”ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor”. 
Detta har dock inte utförarna värderat. I rapporterna tolkas kanske uttryck som ”nått många”, ”det 
var fullbokat” och ”visat intresse” som tecken på ökat engagemang hos befolkningen. Inget går dock 
att utläsa om reella effekter. Utvärderaren söker på ordet ”ökat engagemang” i rapporterna och får 
träff i en enda av de 114 rapporterna. Kanske är detta snarast ett uttryck för att formuleringen ”ökat 



  

31 
 

engagemang” saknas i ramorganisationernas anvisningar för resultatrapportering, resonerar 
utvärderaren. Som man frågar får man svar. 

Motsvarande ”problem” uppstår då utvärderaren uppmanas undersöka om organisationernas 
informationsaktiviteter ”nått utanför den egna kretsen”. Detta är inte heller något som efterfrågas i 
Sidas instruktioner för rapporteringen. Därför saknas troligen svaren också på denna fråga. I princip 
utfaller alla försök till att mäta önskade effekter på motsvarande sätt: det går inte att veta.  Detta är en 
viktig erfarenhet att ta med sig till framtida arbete med målstyrd verksamhet och rapportering av 
resultat, vilket Sida också har gjort (framgår i avsnitt 6.1). 

Påfallande många organisationer lade under 2009 stora summor på köp av externa tjänster så som att 
räkna antal besök på webbsidor, omnämnanden i medierna och liknande. Detta trots att det finns 
påfallande svagheter i mätmetoderna. Dessa data är otillräckliga som underlag för graden av 
måluppfyllelse och leder inte till några slutsatser om huruvida det har lett till ökat engagemang för 
globala utvecklingsfrågor. 

För övrigt framkommer i utvärderingen synpunkter på att ansökningar och rapportering till Sida är 
alltför byråkratiskt och tar alltför mycket tid av små organisationer som saknar anställd personal. 
Dessa erfarenheter rör tiden före Infokomm-strategins tillblivelse. Från och med 2010 styrs CSO:s 
ansökningar och rapporter av strategin. 

5.3 CSO-rapporter mellan halvårsskiftena 2010 och 2011 
När Gullers Grupp i juli 2011 presenterade en sammanfattning av CSO-rapporter för perioden juli 
2010 – juni 2011 omfattades utvärderingen av 14 ramorganisationer. Både lägesrapporter och 
slutrapporter ingick i analysen.  

Resultaten av studien från Gullers Grupp antyder en viss oro inom organisationerna, i flera fall 
orsakad av organisationsförändringar som i sin tur i stor utsträckning orsakats av det minskade 
informationsanslaget från Sida till CSO. En bieffekt av detta tycks vara att medel för nationella och 
internationella insatser mixas, ibland också med insamlingsaktiviteter. Dominerande 
kommunikationsformer under perioden är kampanjer som kombinerar olika kanaler. Seminarier, 
utställningar och utbildningar hör till de mest förekommande aktiviteterna. Tryckt material upptar 
också en ganska stor del av anslaget.  De flesta organisationer arbetar under perioden intensivt med 
pressinformation, medieplaceringar och lobbying. Användningen av sociala medier ökar stadigt och är 
dessutom en lågkostnadsaktivitet så när som på arbetstiden att lägga ut information (vilken ibland kan 
bli omfattande). Däremot finns det ännu bristfälligt med forskning på vilka reella effekter sociala 
medier har, i synnerhet dess funktion som kunskapsgivande kanaler. 

De mått med vilka organisationerna försöker ”bevisa” sin måluppfyllelse varierar stort. Gullers 
utvärdering konstaterar att det är mycket som görs men att det är ”… svårt att avgöra vad som 
finansieras med Sida-pengar och vad som finansieras med egna medel. Det är också i de flesta fall 
omöjligt att bedöma huruvida enskilda insatser varit kostnadseffektiva eftersom kostnaderna oftast 
inte redovisats så detaljrikt”. Detta är ett bekymmersamt konstaterade, inte minst som en av 
regeringens frågeställningar till föreliggande utvärdering handlar just om mätbarhet av 
kostnadseffektivitet. 

5.4 Sammanställning av CSO-ansökningar hösten 2011  
Hösten 2011 inkom 19 ansökningar från CSO till Sida varav 12 från organisationer som inte sökt 
tidigare (Gullers Grupp 2012). Gullers konstaterar att många organisationer var nya både för Sida och 
för dem som rådgivare. Gullers sammanställning kategoriserar de olika projektens inriktning. Temat 
mänskliga rättigheter har ökat jämfört med tidigare år. Mer än hälften av projekten utgörs av breda 
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satsningar riktade till den svenska allmänheten. Det är en förändring – sannolikt påverkad av strategin 
– jämfört med tidigare år då informationsinsatserna ofta stannat inom något snävare cirklar av 
målgrupper. De sökta projekten handlar mycket om informationsinsatser som mediebearbetning, 
seminarier, utbildningar och samarbeten (ofta skolsamarbeten). Att det blir så mycket fokus på 
utbildningsrelaterade aktiviteter är sannolikt präglat av kunskapsmålet i strategin. Det blir enklast att 
mäta i den typen av kommunikationsinsatser. För övrigt har tre fjärdedelar av projekten ”hela 
Sverige” som målområde, medan resterande anger mer avgränsade regioner som 
”Göteborgsområdet”. Kategoriseringen av projektansökningarna i Gullers rapport belyser 
tema/ämne, bredd, kanal, geografisk spridning samt kostnadseffektivitet. Vad gäller ämnesinnehåll är 
mänskliga rättigheter det största temat, tätt följt av demokratifrågor och hållbart resursutnyttjande. 
När det gäller målgrupper säger sig drygt hälften rikta in sig mot bredare grupper utanför den egna 
kretsen. Resten av projekten rör lika delar egna medlemmar som skolelever och studenter. 
Kategoriseringarna kan diskuteras, inte minst de som rör val av kanaler, där exempelvis samarbete 
betraktas som en kanal och inte som en aktivitet. Kampanj som kanal är också problematiskt då 
kampanjer ofta utgör en summa av flera olika kanaler (Gullers 2012 s.5). I Gullers kategorisering är 
seminarier, samarbeten och mediaarbete de kanaler som flest projekt satsar på. Webb anges inte alls 
som kanal eller kategori ”eftersom alla använder webben” (Gullers på dialogmöte 2012-04-19). 
Analyskriterierna är organisationens trovärdighet, kommunikationskompetens, relevans (i förhållande 
till strategin och dess mål), genomförbarhet, kostnadseffektivitet samt bärkraft. 

I den senaste ”gallringen” hos Gullers föll vissa projektinriktningar bort till följd av 
opinionsbildningsdebatten. Exempel på detta var kommunikationsaktiviteter riktade till politiker.  
 

I rapporten saknas närmare redovisning av de ansökningar som avslogs. Det kunde annars vara 
intressant att se hur dessa projekts kategorier/projektteman skiljer sig från dem som beviljades. En 
vanlig brist i ansökningarnas målgruppsbeskrivningar var att den sökande organisationen sade sig vilja 
nå ut till hela den svenska allmänheten, men i praktiken skulle den sökta insatsen endast kunna 
generera genomslag till den närmast kretsen (både intressemässigt och geografiskt).  

5.5 Analys av CSO-databasen verksamhetsåren 2010-2012 
Till den dokumentanalys som genomförts inom ramen för utvärderingsuppdraget har också en 
innehållsanalys av två databaser gjorts17, nämligen den av CIVSAM hanterade CSO-
projektdatabasen18 och den av Sida hanterade Openaid.se19. 

Under åren 2010, 2011 och 2012 har enligt CSO-databasen 332 projekt finansierats av Sidas 15 
ramorganisationer, och över tvåhundra enskilda organisationer har erhållit informationsbidrag. 
Årtalen avser genomförandeår, varför beviljandeperioden är 2009-2011. Dock återkommer merparten 
av organisationerna år efter år. De flesta är kända inom utvecklingssamarbetet. En sammanställning 
av alla projekt under perioden 2010-2012 visar att  de flesta projektstöd kanaliseras genom Forum Syd 
och LO-TCO:s Biståndsnämnd. 

De tillgängliga projektbeskrivningarna av de 332 projekten har granskats och genomgången 
sammanställts årsvis för de aktuella verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012. Projekten har grovt 
indelats i 13 kategorier för att underlätta en översikt av innehållet i informationssatsningarna. 
Kategoriseringen har baserats på de relativt kortfattade projektbeskrivningarna och tagit fasta på det 
tema samt målgrupp som varit mest framträdande. Av vissa projektbeskrivningar framgår tydligt vilka 
aktiviteter som ska finansieras, till exempel med avseende på kanaler (såsom publikationer, hemsidor 

                                                           
17 Sammanställningen bifogas inte denna rapport, men finns som arbetsmaterial på SADEV. 
18 http://www2.sida.se/ngodatabase/ 
19 www.Openaid.se 

http://www2.sida.se/ngodatabase/
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och sociala medier med mera). Vidare framgår detaljer rörande målgruppernas sammansättning och 
storlek, liksom de mål projektet har. Då detta inte gäller samtliga, eller ens flertalet projekt, är det inte 
möjligt att ge mer detaljerad beskrivning eller övergripande bild av dessa aspekter av 
informationsaktiviteterna, men frågan skulle behöva fördjupas för en bedömning i vilken mån 
strategins ambitioner kring bredd och mångfald fått genomslag. 

I en analyskategori som benämnts ”Påverkansarbete för specifik fråga eller region” återfinns projekt 
som uttryckligen syftar till att skapa opinion och kunskap eller att bedriva påverkansarbete kring en 
viss fråga, ofta knuten till en viss region. Här hamnar till exempel Palestinagrupperna, Emmaus och 
Svenska Afghanistankommittén. Exempel på deras projektbeskrivningar finns i databasen20. 

Utöver påverkansarbete bedöms merparten av CSO-projekten handla om allmänna globala 
utvecklingsfrågor, arbetsrätt och facklig verksamhet samt barns och ungas rättigheter. Ett område 
som har ökat starkt under senare år är Hållbar utveckling avseende klimat, miljö och naturresurser. 
Bland de projekt som inte direkt syftar till att sprida kunskap om utvecklingsfrågor till någon specifik 
målgrupp finns exempelvis informationsverksamhet till ramorganisationernas medlemsorganisationer, 
metodutveckling och olika typer av utvärderingar, liksom projekt som avser konsultuppdrag, såsom 
webbdesign och konstruktion av hemsida.  

Vid analys av CSO-databasens informationsprojekt visar sig en svaghet i registreringsförfarandet. Vid 
en sökning på ”Main sector: Information/Communication in Sweden” så uppvisar 
Världsnaturfonden (WWF) att sju av tio projekt år 2011 och 2012 bedrivs i Kamerun, Indien, 
Indonesien, Kenya och Madagaskar. Registreringen bedöms senare av CIVSAM vara felaktigt 
genomförd, men i WWF:s fall blir redovisningen av informationsanslaget, som tidigare nämnts, 
otydlig också i projektrapporten för 2012 (se avsnitt 3.5.1). En del av problemet är sannolikt att 
organisationerna själva registrerar sina projekt i CSO-databasen, och kanske tillämpar olika system 
och kategorisering vid registreringen. Detta visar sig också vid stickprovssökningar på ”Main sector” 
respektive ”Sub sector”, som ger olika utfall beroende på söksätt. 

Genomgången av insatser är endast översiktlig, men öppnar upp för en rad intressanta och relevanta 
frågor. Även om det inte klart går att utläsa ur projektbeskrivningarna förefaller det som om 
storstadsregionerna, i synnerhet Stockholmområdet, får mest medel. Detta gäller framför allt de 
platsspecifika informationsinsatserna och kulturevenemang som mässor, festivaler och seminarier. 
Det är även i storstadsregionerna som flertalet organisationer har sitt säte.  

Vad gäller spridning mellan olika målgrupper är det svårt att uttala sig utifrån den tillgängliga 
informationen. I de korta projektbeskrivningarna i CSO-databasen förekommer i princip ingen 
koppling till informationsstrategins uttalade ambition att nå ut till nya eller marginaliserade grupper i 
samhället. Likaså är det endast få projektbeskrivningar som nämner medverkan av eller samarbete 
med representanter från utvecklingsländer, även om detta sannolikt förekommer. I de flesta fall 
omnämns deltagande när det är fråga om konkreta utvecklingsprojekt eller utbyte med CSO i 
utvecklingsländerna. 

5.6 Särskilt informationsbidrag till  ”Nya aktörer” och Svenska Röda Korset 
Mot bakgrund av regeringens särskilda intresse för Sidas och CSO:s strävanden att nå nya målgrupper 
via nya organisationer, görs  här en särskild genomgång av den satsning som kallas Nya Aktörer. 
Satsningen föregicks av en kartläggning som CIVSAM initierat i syfte att finna potentiella nya aktörer. 
Kartläggningen rapporterades i mars 2010 och resulterade i en sammanställning av 78 potentiella 
aktörer, varav flera var organisationer som Sida tidigare inte haft samarbete med (Ehrenberg 2010). 

                                                           
20 www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=390&a=1243 
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Dit hörde forskningsinstitut, tankesmedjor och näringslivets intresseorganisationer. Två kategorier 
aktörer som däremot haft tidigare samarbeten med Sida var gräsrots- och medlemsorganisationer 
samt en del så kallade ”andra intresseorganisationer”. Övriga kategorier av aktörer som noterades var 
religiösa sammanslutningar, fackföreningar, bonde- och kooperativrörelser, CSR (socialt och 
ansvarsfullt företagande) och sociala företag i Sverige. Det är oklart på vilket sätt och i vilken 
utsträckning Sida aktivt använde sammanställningen för att nå potentiella nya aktörer.  

Befintliga vidareförmedlande ramorganisationer (däribland Forum Syd och LO-TCO:s 
biståndsnämnd) ansågs inte ha en tillräcklig bredd för att locka till sig nya aktörer inom vitt skilda 
verksamhetsområden. Därför bestämde sig Sida för att själva handlägga de nya aktörerna. Sommaren 
2010 genomfördes annonsering i dagpress, med uppgift om sista ansökningsdag den 1 oktober 2010. 

Gullers Grupp fick till slut 16 ansökningar att läsa, varav många uppvisade mycket låg kvalitet och 
inte gick vidare till beredning. Viktiga bedömningsgrunder var organisationernas trovärdighet och 
legitimitet som aktör i det civila samhället. Några av de sökande organisationerna var helt nystartade. 
Kommunikationsaspekten, och de sökta projektens bidrag till Infokomm-strategins mål, var självklara 
bedömningsgrunder. 

Med facit i hand fick satsningen på ”nya aktörer” inte ett tillfredsställande utfall. ”Vi öppnade ett nytt 
fönster, men det funkar inte bra”, säger en källa på CIVSAM som menar att en bättre metod hade 
varit att vända sig till ramorganisationerna som i sin tur skulle fått i uppgift att vaska fram nya aktörer 
inom det civila samhället. 

För innevarande och de två gångna åren har Sida avsatt drygt sju miljoner kronor i 
informationsbidrag till sex organisationer utan ramavtal. Av dessa har Gröna bilister (Gb) som enda 
organisation fått bidrag under samtliga tre år, medan Civil Rights Defenders (CRD) och Global 
Forum (GF) fått anslag för 2011 och 2012. Dessa fördelade sig enligt tabellen nedan (beloppen i 
kronor): 

(Ny) Aktör 2010 2011 2012 

Svenska Röda Korset (SRK) 1, 6 miljoner 1,6 miljoner 1,5 miljoner 

Gröna bilister (Gb) 300 000 300 000 400 000 

Civil Rights Defenders (CRD)  900 000 500 000 

Global Forum  1,5 miljoner 350 000 

Jarl Hjalmarson stiftelsen   300 000 

Utrikespolitiska institutet   400 000 

Föreningen Ordfront   700 000 

 
Tabell 2. Fördelning informationsbidrag till  Svenska Röda Korset och ”Nya  Aktörer”   perioden 2010 – 2012. Sammanlagt 
under perioden: 10 350 000 kronor 
 

En innehållsanalys av projektansökningar från nya aktörer, och bedömningar av dessa, ger en bild av 
ett antal specifika projekt. Gröna bilister uttrycker en tydlig målsättning att bedriva långsiktigt 
påverkansarbete i transportfrågor vilket är intressant med tanke på att detta inte ”tillåts” inom ramen 
för strategin. Civil Rights Defenders (CRD) informationsinsats utgörs av en film; Killing the Chickens 
to Scare the Monkeys. Filmen är skriven och regisserad av Jens Assur och behandlar mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i kinesiska dissidenter. Filmen är avsedd för en bred målgrupp och för 
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sändning i Sveriges Television (SVT). Den ska även visas under en skolturné. Målet med filmen är att 
skapa kunskap, debatt och diskussion om mänskliga rättigheter, samt svensk biståndsverksamhet. 
CRD betonar i sin ansökan att en av deras tre primära arbetsmetoder handlar om informations- och 
påverkansarbete.  

I Sidas bedömningspromemoria av CRD:s ansökan granskas organisationen och den planerade 
insatsen enligt en rad kriterier. Dit hör relevans för Sidas informations- och 
kommunikationsverksamhet, måluppfyllelse samt kostnadseffektivitet och genomförbarhet. CRD får 
kritik för att sakna resultatmodell, men insatsen bedöms ändå som relevant och tillförlitlig och Sida 
menar att CRD har gjort en realistisk uppskattning av filmens genomslag samt backat upp denna med 
en genomtänkt kommunikationsstrategi.  

Global Forum (GF) har en mer regional profil, med säte och huvudsaklig verksamhet och målgrupp i 
Västsverige. GF söker medel för sitt kommunikationsprogram 2011 som består av tre huvudsakliga 
insatser: ungdomssatsning, genomförande av en Global Forum-dag (den sjätte i ordningen), samt 
nyutgåva av den egna publikationen Klotet. Ansökan har vissa brister såväl språkligt som 
innehållsmässigt, där exempelvis utvärderingsmetoder och -indikatorer omnämns i ganska svepande 
ordalag. I huvudsak syftar de nya aktörernas insatser till att öka kunskapen generellt kring 
utvecklingsfrågor och mer specifikt att informera om bilden och resultaten av svenskt bistånd. Endast 
Gröna bilister har påverkans- och delaktighetsmål i sin projektbeskrivning, som direkt inkluderar 
samarbetspartners i utvecklingsländer.  

Av dessa nya aktörer har i skrivande stund (maj 2012)  Gröna bilister och Civil Right Defenders samt 
Svenska Röda Korset lämnat projektrapporter till Sida, avseende verksamhetsåren 2010-2011. 

Som huvudsaklig målgrupp för nya aktörers insatser beskrivs oftast ”den breda allmänheten”. Detta 
är ett tacksamt men undflyende begrepp, eftersom det är svårt att utvärdera komplexa frågeställningar 
på en generell nivå. Gröna bilister uttrycker exempelvis förväntningar att ”en majoritet av den 
primära målgruppen” (som består av Sveriges riksdag, regering, nationella myndigheter, 
branschorganisationer med flera, samt intresserad allmänhet i Sverige) ska ha nåtts av informationen. 
Denna målsättning förefaller tämligen optimistisk och svåröverblickbar. Mer rättvisande hade det 
kanske varit att tala om mottagargrupper respektive målgrupper samt tydligare redogöra för vilka 
förväntningar och förutsättningar det finns att nå ut. Respektive organisation har dock identifierat 
och fokuserat mer specifika målgrupper, däribland skolungdomar, medierepresentanter och 
beslutsfattare/makthavare.  
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6 Sammanfattning av frågeområden besvarade genom 
intervjuer, enkät och dialogmöten  

I detta kapitel redovisas empiri baserad på intervjuer, enkätsvar och röster vid dialogmöten inom 
ramen för det aktuella utvärderingsuppdraget. Sammanlagt har runt 120 individuella medverkande 
och 22 frågeområden omfattats. Dokumentanalyser har i huvudsak redovisats i föregående kapitel. 

Endast huvuddragen i ett urval av de empiriska fynden sammanfattas nedan - samtliga resultat och 
handlingar finns tillgängliga som arbetsmaterial på SADEV. 

Noteras bör också att ett mycket litet antal rapporter har kunna ligga till grund för bedömning av 
effekter, kostnadseffektivitet och måluppfyllelse i relation till Infokomm-strategin, på grund av att 
strategin inte har hunnit implementeras ännu. De flesta projekt som ska rapportera mot strategin har i 
skrivande stund inte redovisats till Sida. Det har därför varit svårt - eller i vissa fall omöjligt – att 
besvara de utvärderingsfrågor regeringen ställer i uppdraget till SADEV. Mot bakgrund av detta 
bygger också stora delar av följande resultatredovisning i första hand på erfarenheter och åsikter från 
nyckelpersoner inom nämnda organisationer. 

6.1 Effekter i förhållande till målet för strategin 
Dagens informations- och kommunikationsinsatser är, på en nationell övergripande nivå, relativt 
omöjliga att mäta emot huvudmålet ”det är viktigt att allmänheten har en god kunskap om situationen i 
utvecklingsländer samt svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens 
drivkrafter”, menar de flesta. Med ett mål som upplevs som ”omätbart” blir det också svårt att uttala 
sig om effekterna.  

De opinionsundersökningar som årligen genomförs av SIFO och SCB ger viss vägledning om 
allmänhetens kunskap, intresse och engagemang. Däremot går det inte att härleda dessa resultat till 
enskilda informationsinsatser genomförda av Sida och CSO. Att korrelera svenskarnas biståndsvilja 
till faktorn god kunskap upplevs av många som en alltför vittgående slutsats. Dessutom är det 
självklart så, menar en företrädare för CSO, att alla slutanvändare av informationsbidraget har mer 
långtgående mål med sina informationsinsatser än bara ökad kunskap.  

Alla önskar förstås att den ökade kunskapen ska leda till någon form av ändrad attityd och/eller ändrat 
beteende hos målgrupperna, annars är skattepengarna ganska bortkastade. 

Flera noterar att det finns ett samband mellan engagemang och lärande/kunskap som tydligare borde 
framgå i målformuleringen. På budskapsnivå anses kunskapsmålet mer tillämpbart, och mätningar av 
kunskap - oftast genom en snabbenkät - görs ibland efter mindre enskilda informationsinsatser. 
Mätinstrumenten är oftast av det kvantitativa slaget: hur många som kom till arrangemanget, hur 
många läsare tidningen har där evenemanget exponerades och hur många unika besökare hemsidan 
har haft. Vilken ökad kunskap mottagarna får undersöks sällan, utan redovisas snarare som 
antaganden. Mottagarna av informationen förväntas öka sin kunskap bara genom exponering för den. 
Här skulle fokusgrupper kunna säga mer om kvalitativ och reell kunskapsökning. Den typen av 
uppföljningar genomförs dock relativt sällan, möjligen av tids- och kostnadsskäl.  

I webbenkäten till CSO framgår att organisationerna bedömer allmänhetens kunskap om svenskt 
bistånd och dess resultat som god. När det gäller kunskapen om utvecklingens drivkrafter blir utfallet 
ett annat: drygt hälften menar att den egna informationsverksamheten har bidragit till att höja 
kunskapsnivån. Många bedömer att effekterna av kommunikationsinsatserna kan komma att minska i 
framtiden, eftersom det är ”resultatet” ökad kunskap som ska uppnås, och inte effekterna. 
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En upplevd svårighet är att hinna uppnå kunskapshöjande effekter inom ramen för projekt som 
utförs med små medel och på kort tid, som ett år. Systematiska långsiktiga uppföljningar och 
mätningar mot stora mål ”kostar mer än det smakar” i förhållande till insatsens totala budget.  Värdet 
av korttidsmätningar och punktutvärderingar tål att övervägas och granskas. 

Ibland saknas sammanhanget när enskilda insatser beskrivs. Kapacitetsuppbyggnad är en mer abstrakt 
och svårbegriplig effekt av bistånd än till exempel uppbyggnad av skolor, vilket gör dessa 
informationsinsatser ännu svårare att mäta. En svårighet i relation till strategins mål uppstår då 
organisationer som bedrivit projekt med effektmål försöker tillämpa LFA (Sidas metodenhet, 
2003/2004). Det sista steget i modellen som handlar om effekter och övergripande mål (impact), 
upplevs då inte kunna mätas mot strategins mål, så som det är formulerat idag. 
Informationsinsatserna ska generera kunskap men inte handling, det vill säga inte någon effekt i 
bemärkelsen agerande. Sidas direktiv till CSO som slutrapporterar projekt med effektmål är därför att 
sluta på LFA-modellens näst sista steg då projektet redovisas till Sida inom ramen för strategin. 
Projekt som däremot har kunskapsökning som mål kan sägas sluta på sista stegen i LFA-matrisen. 
Rent allmänt är tillämpningen av LFA inte helt självklar. 

Alternativa utgångspunkter för huvudmål i en kommande strategi kan vara ”att väcka intresse” eller 
”att informera den svenska allmänheten”. Om målet handlar om vilken verksamhet som ska bedrivas 
i stället för vilka kunskapseffekter som ska uppnås, blir det mer realiserbart och mätbart. Det vore 
också rimligt att i strategin bryta ner den stora målgruppen ”allmänheten” i tydliga undergrupper som 
lärare, det civila samhället samt andra vidareförmedlare av information – som medier. 

Konstateras kan att Sidas ramorganisationer många gånger ställer högre krav på sina CSO (eller 
SvEO) vad gäller redovisning av resultat och effekter (regeringens utvärderingsfrågor 1 och 2, avsnitt 
1.1), än vad Sida hittills gjort på genomförande och uppföljning av egna aktiviteter inom ramen för 
informationsanslaget. Möjligen krävs en gemensam mall för Sida och CSO gällande hur projekt ska 
planeras, genomföras, rapporteras och utvärderas i framtiden. 

Tidigare påtalade brister i Sidas och CSO:s  uppföljning och redovisning i Infokomm-strategin (Bilaga 
2) som för övrigt förväntas vara framåtblickande i sin art, recenseras också  i den resultatrapportering 
som Sida dittills hade gjort (fram till strategins tillblivelse, år 2009) 

Det är svårt att bedöma om Sidas egen informationsverksamhet har nått de resultat som den har syftat 
till. Vad gäller aktivitets- och räckviddsmål har verksamheten till viss del varit framgångsrik, men Sida 
har haft svårt att redovisa effekter av verksamheten. Sida har också haft en bristfällig uppföljning vad 
gäller effektivitet i kommunikations- och informationsarbetet. Myndigheten har dock inlett ett 
förändringsarbete för att utveckla sina metoder och verksamheter i syfte att öka effektiviteten och förbättra 
uppföljningen.(sid. 5) 

Källor på Sida instämmer i att kritiken kan vara grundad i ett retrospektivt perspektiv, men gör 
bedömningen att uppföljningar och resultatredovisning har förbättrats sedan införandet av strategin. 

Också mot CSO riktar strategin motsvarande kritik: 

Organisationerna har ofta kunnat uppvisa goda resultat när kommunikations- och informationsarbetet 
ligger nära deras egna prioriterade frågor. Det kan samtidigt konstateras att de i det bredare 
kommunikations- och informationsarbetet kring global utveckling har haft svårare att uppvisa resultat. 
En del organisationer har också brustit i uppföljning av effekter och effektivitet. 
/…/Civilsamhällesorganisationerna liksom Sida har haft svårt att visa effekterna av insatserna. (sid 5) 

Kritiken är delvis problematisk, eftersom den rör en tid före strategins tillkomst, då ökat engagemang 
samt förändrade attityder och beteenden tillhörde målbeskrivningen. Det dåvarande målet ställde i 
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praktiken högre krav på effektmätning än det nuvarande. Frågan om ökade krav på 
resultatuppföljning måste dock betraktas som relevant. 

I webbenkäten till CSO efterlystes kommentarer till den ovan nämnda passagen i Infokomm-
strategin. Synpunkterna från CSO handlade om svårigheter för en enskild och profilerad organisation 
att rapportera mot en så bred målformulering som i den nu gällande strategin, att den svenska 
allmänheten ska ha en god kunskap om situationen i utvecklingsländer samt svenskt bistånd och dess 
resultat, samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer. 

Många CSO upplever sig ha kunskapsbrister i utvärderingsmetod. Framförallt ideella mindre 
organisationer har svårt att med hög omsättning av frivilliga upprätthålla kompetensen i dessa frågor. 
I viss mån handlar det om en mer allmän brist på effektiva mätmetoder inom biståndsområdet och 
inte minst om brist på ekonomiskt utrymme för utvärderingar. De nedskärningar som gjordes 2010 
fick också konsekvenser för möjligheten att åstadkomma resultat och effekter.  

En synpunkt som framkommer är att ansvaret för mer omfattande utvärderingar och uppföljningar, 
även av CSO-projekt, skulle vila på de vidareförmedlande ramorganisationerna respektive på Sida. 
Där finns högre kompetens vad gäller utvärdering.  

Något som betonas av CSO-kontakterna är att organisationerna måste avgränsa sitt arbete – och inte 
bli bedömda efter hur väl de bidrar till hela den globala utvecklingen. Det faktum att många olika 
organisationer är sändare av budskap till en och samma målgrupp (allmänheten) bidrar till svårigheter 
att mäta effekter per insats och per avsändare. Utifrån rådande förutsättningar instämmer många CSO 
i kritiken, men menar att det är orealistiskt att vänta sig stora effekter genom små satsningar. Det 
kräver både resurser och långsiktighet. CSO har varken eller. Det är också svårt att påvisa resultat 
avseende nationell kunskapshöjning när varje enskild organisation i praktiken arbetar med avgränsade 
frågeställningar för avgränsade målgrupper. Utifrån detta framstår det som naturligt att CSO 
kommunicerar egna smalare frågor kring sina kärnområden, framför övergripande globala 
biståndsfrågor.  

Vad gäller effekter över tid har inte allmänhetens kunskap ökat nämnvärt (Vokativ 2011), vilket kan 
sägas vara ett misslyckande eftersom det är huvudmålet i strategin. Utvärderaren på Gullers Grupp 
tycker att informationsverksamheten haft alltför liten effekt, inte minst i relation till allmänhetens 
begränsade kunskapsökning över tid.  

På Sida anses effekter över tid svåra att mäta, och att man främst är hänvisade till att mäta effekter på 
insatsnivå. I vissa fall kan sedan resultaten av likvärdiga projekt jämföras över tid. Exempel på detta är 
SIFO- och SCB-undersökningarna (Gullers Grupp 2010; Vokativ AB 2010 & 2011) samt årliga 
kommunikationsaktiviteter. Kunskapseffekter anses också kunna mätas genom att följa omfattningen 
av pressinformation och genomslag i medierna, samt antalet besök på Sidas hemsida.  

6.2 Kostnadseffektivtet 
Kostnadseffektivitet (regeringens utvärderingsfråga 3, avsnitt 1.1) är väldigt svårt – eller närmast 
omöjligt – att mäta när det gäller målet ökad kunskap till den svenska allmänheten. Ett sätt att 
bedöma kostnadseffektivitet i Sidas och CSO:s informationsinsatser, menar en intervjuad är att 
jämföra verksamheten med andra verksamheters arbete med fattigdomsbekämpning. Att i siffror 
jämföra kostnadseffektiviteten i olika informationsinsatser kan möjligen vara åskådliggörande.  

Annonser och informationskampanjer har ofta en låg kontaktkostnad, men kan snarare säga något 
om uppmärksamhet än om ökad kunskap, menar en intervjuad. Innebär några släckta lampor under 
Earth Hur i realiteten ökad kunskap, eller är det bara en happening som skapar ett visst engagemang 
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för stunden? Ett avgränsat mål att nå 50 journalister eller 50 lärare är mätbart, och kan i sig ge en 
högre kostnadseffektivitet genom vidareförmedling, exempelvis genom mångkanalpublicering. 

Samtidigt är det svårt att på förhand värdera om en djupare kunskap hos en individ får kosta 500 
kronor, och om 30 öre per person räcker för att ge önskade effekter till en stor målgrupp. Sida 
beskriver att sådana avvägningar ständigt görs. Höga kostnader för exempelvis tidskriften OmVärlden 
motiveras av Sida med att läsarna av tidningen får ett kunskapsdjup, och att detta kan vara 
kostnadseffektivt även om kontaktkostanden per person blir mycket hög. 

På Forum Syd ser man ökad grad av nätverkssamarbete mellan organisationer som en metod för sitt 
arbete. Kanske till och med som en effekt. Sedan två-tre år har Forum Syd främjat 
nätverksansökningar. När det finns en huvudman och flera genomförare bedömer man att 
kostnadseffektiviteten gynnas. Om tio organisationer arbetar mot ett mål kan kunskapsspridningen bli 
mer effektiv. Det går att göra olika informationsinsatser som strävar mot samma mål, och som kuggar 
i varandra för att uppnå gemensamma effekter. 

När Gullers Grupp (2012) sammanställde innehållet i CSO-ansökningar 2011 (presenterade vid Sidas 
dialogmöte 2012-04-19) så gjordes en särskild analys av hur informationsinsatsernas 
kostnadseffektivitet beskrevs och bedömdes. Gullers konstaterade att:  

… det råder en tämligen stor skillnad avseende kostnadseffektiviteten mellan de olika 
kommunikationsprogrammen som presenteras. I de ansökningar som innehåller tydligt definierade 
målgrupper och kvantifierade mål är kostnadseffektiviteten lättare att avgöra. På sina håll uttrycks 
kostnadseffektiviteten som ett mål i sig. (s.7) 

I en tidigare rapport (Gullers 2011b) om informationsbidragen till CSO år 2010 konstateras att 
kostnadseffektivitet i enskilda insatser ofta är svår att bedöma eftersom informationsinsatserna inte 
redovisas så detaljrikt. De flesta organisationer reflekterar mer generellt över frågan om 
kostnadseffektivitet. Här framhålls Diakonia som ett gott exempel (ibid. sidnumrering saknas). I 
Diakonias projektrapport kopplas kostnadseffektivitet till övergripande strategier och metoder, 
baserade på den egna ”Theory of Change” (ToC). Gullers konstaterar också att det ofta är svårt att 
särskilda vilka delar av projekten som finansierats med Sida-medel, vilket försvårar 
bedömningsmöjligheten av hur effektivt just detta bidrag använts. 

Något som inte bedöms vara kostnadseffektivt är själva ansökningsprocesserna för 
informationsbidrag. Som exempel uppger Forum Syd att en tredjedel av alla ansökningar kommer 
från organisationer som inte är behöriga mottagare av bidraget. Ofta för att sökande part inte 
tillräckligt noga läst igenom kravprofil och kriterier. Att handlägga alla dessa kostar mycket både för 
de sökande och för den handläggande ramorganisationen. En förenkling, exempelvis genom tydliga 
och kortfattade webbformulär skulle göra ansökningsförfarandet betydligt mer kostnadseffektivt.   

6.3 Bilden av svenskt bistånd och dess resultat 
Enligt strategin ska bilden av svenskt bistånd vara bred och korrekt (regeringens utvärderingsfråga 4, 
avsnitt 1.1). Detta kan rimligen tolkas som en nyanserad bild. Ett sätt att mäta detta är genom att 
undersöka vilken bild organisationerna ger den svenska allmänheten via medierna. Detta kan ske 
genom kvalitativ innehållsanalys av medierapporteringen – såväl tryckt press som etermedier – och av 
informationsmaterial på papper och webb. Men sådana medieanalyser har inte gjorts i någon större 
utsträckning. 

Sida genomför sedan 1974 årliga attitydundersökningar via SCB, undersöker svenska folkets kunskap 
om och intresse för utveckling och bistånd. Den senaste mätningen genomfördes under perioden 
september till november 2011 (Vokativ 2011). Undersökningen för år 2011 utgjordes av en postenkät 
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till ett representativt urval om 2000 personer. Svarsfrekvensen år 2011 var 50 procent. Till 
slutsatserna hörde att många har ”hört talas om” olika typer av insatser. Insatser inom hälsa och 
utbildning är mest kända vid sidan av insatser vid katastrofer och konflikter. Opinion 1121 har inte 
undersökt allmänhetens faktiska kunskap, utan frågat om hur personerna själva bedömer sin 
kunskapsnivå när det gäller biståndsfrågor. Och svaret är relativt nedslående: bara fyra procent anser 
sig ha god kunskap. Mindre än hälften tycker att de åtminstone har en ”ganska god bild av biståndet 
och utveckling i fattiga länder”. Yngre har lägre kännedom än äldre.  

Vad gäller svenskarnas bild av biståndsmottagarländer så har den alltid präglats av synen på en 
”eländessituation”. Den svarta bilden har i någon mån förändrats över tid. Biståndsviljan har varit hög 
och stabil under många år och förtroendet för svenskt utvecklingssamarbete är starkt och ökande. 

Sida beställer varje år medieanalyser för att få en uppfattning om det faktiska mediegenomslaget 
(Infopaq 2009, 2010 & 2011). Måtten som används på mediegenomslaget är Bruttoräckvidd (antalet 
exponeringstillfällen); Impression Score (kvaliteten på publiciteten) samt Media Effect (antalet 
varumärkespåverkande kontakter). Det som mäts är därmed främst intressant för myndigheten eller 
varumärket Sida, men säger inte så mycket om vilken bild medierna ger av svenskt bistånd och dess 
resultat samt utvecklingens drivkrafter. Det innebär i praktiken att dessa medieundersökningar har 
ringa betydelse för att mäta måluppfyllelse i förhållande till strategin. 

Medieanalysen för det första halvåret 2011 (helårsrapporten hade inte kommit i skrivande stund) 
visade att mediebilden av Sida har förbättrats jämfört med tidigare perioder (möjligen kan bilden dock 
ha svängt igen under pågående debatt om opinionsbildning, hösten 2011). Undersökningsrapporten 
talar i termer av att ”kritiken är mildare än på länge” och ”Sida står aldrig i fokus i negativa 
sammanhang”. Innehållsmässigt har medierna under perioden främst rapporterat om utvecklingen i 
Nordafrika, samt stödet till Libyen och Haiti. Denna rapportering sker under det första kvartalet 
2011. Ett märkbart tapp sker sedan under kvartal två. Då tappar Sida på varumärkespåverkan och 
rollen som drivande aktör. Två svagheter framhålls i den rapportering som analyserats. Sida har svårt 
att skapa medieintresse för långsiktigt arbete, och detsamma gäller för insatser på avlägsna platser. 
Medierna speglar en minskad acceptans för omfattande svenskt bistånd. 

Det finns en tendens till att beskriva verkligheten mer vit än svart, med mer gripande människoöden 
och mindre av den korruption som faktiskt förekommer. Det menar vissa. Andra anser att medierna 
snarare fokuserar mer på korruption, biståndsrörelsens brister i intern styrning och kontroll samt 
liknande organisatoriska problem än om faktisk fattigdomsbekämpning och fokus på enskilda 
insatser. 

Nämnda SIFO- och SCB-undersökningar (Gullers Grupp 2010; Vokativ AB 2010 & 2011) visar att 
den svenska befolkningen i genomsnitt ofta tror att situationen i världen är värre än vad den är. Att 
svenskar i allmänhet har en ”två decennier gammal världsbild” brukar inte minst professor Hans 
Rosling poängtera22. Ett problem i Sidas, UD:s, CSO:s och andra aktörers strävan att ge en så korrekt 
verklighetsbild som möjligt är – enligt vad flera intervjuade menar – att medierna prioriterar 
rapportering om de stora katastroferna medan mindre insatser som skulle kunna nyansera bilden 
sällan får mycket uppmärksamhet. Det finns också många stereotyper i nyhetsrapporteringen 
(Nohrstedt 1986), och de tenderar att se ganska lika ut idag som för några decennier sedan. Därför 
behöver organisationerna egna kanaler och kommunikationsvägar för att förmedla en korrekt och 
bred bild av situationen i de biståndsmottagande länderna. Ett exempel är Asien, som tappat en del av 
sin fattigdomsstämpel i människors medvetande, trots att världsdelen idag har flest antal fattiga på 
jorden.  

                                                           
21 http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Den%20svenska%20opinionen/SCB%202011.pdf 
22 http://www.gapminder.org/GapminderMedia/wp-uploads/press_media/En_faktabaserad_varldssyn.pdf (hämtad 120524) 

http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Den%20svenska%20opinionen/SCB%202011.pdf
http://www.gapminder.org/GapminderMedia/wp-uploads/press_media/En_faktabaserad_varldssyn.pdf
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Infokomm-strategin poängterar särskilt bredd och korrekthet i den bild som biståndsorganisationerna 
förmedlar av biståndet och dess resultat. Informations- och kommunikationsverksamheten ska också 
”… belysa såväl möjligheter som svårigheter, framgångar och motgångar”. 

Av de CSO-organisationers representanter som svarat på webbenkäten instämmer drygt hälften i att 
den samlade bild som ges av Sida och CSO tillsammans är relativt bred. Samtidigt tycker nästan fyra 
av tio att detta bara delvis stämmer. På frågan om bilden av biståndet är korrekt så tycker sju av tio att 
så är fallet. När det gäller i vilken grad informationsverksamheten belyser både möjligheter och 
svårigheter, framgångar och motgångar så är det sex av tio som instämmer i ganska eller hög grad att 
så är fallet. 

CSO anser att de i allmänhet ger en smalare bild av biståndet än vad Sida och det samlade 
civilsamhället gör tillsammans. Det är inte heller varje enskild organisations uppgift att ansvara för 
hela bredden. Vad gäller korrektheten i den bild som ges via egen informationsverksamhet (via CSO) 
så bedöms informationen vara mer korrekt än bred: Drygt sju av tio anser sig ge en ganska eller 
mycket korrekt bild. Hur det faktiskt förhåller sig säger dock dessa självvärderingar inget om. Det 
vore därför mycket intressant att vidare undersöka hur korrekt bild som kommuniceras via medier 
och anda informationskanaler. 

Den faktor som får allra högst betyg i CSO:s självvärdering gäller frågan om i vilken grad den egna 
informationsverksamheten belyser möjligheter och svårigheter, framgångar och motgångar. Här 
framträder ett område där man anser sig lyckas väl. Hela 84 procent anser att den egna organisationen 
lyckas väl med detta (det vill säga instämmer i ganska eller mycket grad i ett påstående om att så sker).  

Denna självvärdering leder därmed till slutsatsen att Sida och CSO tillsammans ger en bredare bild än 
vad varje enskild organisation kan göra. Däremot anser sig de enskilda organisationerna vara bättre är 
den samlande biståndsrörelsen på att belysa både svårigheter och möjligheter. 

En medveten satsning har skett hos Sida på att låta människor från utvecklingsländer komma till tals. 
Projektet ”Människan i centrum” har blivit ett uppmärksammat arbetssätt där berättelsen från en 
enskild individ får bära hela kommunikationen. Sida försöker plocka in en personlig historia i all sin 
kommunikation, och på så sätt låta enstaka exempel illustrera generella företeelser. Många CSO 
arbetar utifrån samma princip. I exemplet Forum Syds fall handlar detta mål om att budgetera för att 
människor från syd ska kunna komma till Sverige för att dela med sig av sina berättelser och delta i 
debatten. 

De genomförda och pågående satsningarna får dock ingen tydlig avspegling i webbenkätens svar från 
CSO. Det samlade intrycket av Sidas och CSO:s gemensamma ansträngningar att låta människor från 
utvecklingsländer komma till tals är att detta inte lyckas särskilt väl. Mer än hälften tycker inte alls, 
eller bara delvis, att detta sker. 

När det kommer till bedömningen av hur den egna organisationen har lyckats med att ge 
utvecklingsländerna röst genom människor därifrån, så förbättras bilden. Här anser nästan sju av tio 
att detta har lyckats i ganska eller mycket hög grad.  

6.4 Effektivitet, transparens och ändamålsenlighet 
Effektivt biståndsarbete anges av Sida som en nyckel till fattigdomsbekämpning23. Resultatmätningar 
och tydlig rapportering sägs vara vägledande. Enhetliga program samt ett effektivt lärande hör också 
hit. Beslut ska grundas på vad tidigare samarbeten resulterat i. Mer om detta finns att läsa i 
Parisdeklarationen om effektivt bistånd (2005)24 och i  Accra Agenda for Action (2008)25. Effektivitet, 

                                                           
23 http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Resultat-fran-Sidas-samarbeten-/ (hämtad 2012-05-16). 
24 Parisdeklarationen: http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Internationellt-samarbete-/Parisdeklarationen/ (hämtad 2012-06-04) 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Resultat-fran-Sidas-samarbeten-/
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Internationellt-samarbete-/Parisdeklarationen/
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transparens och ändamålsenlighet ska också prägla informationsarbetet (regeringens utvärderingsfråga 
5, avsnitt 1.1). 

Eftersom strategin upplevs ha vissa brister i mål och formuleringar blir också efterlevnaden av den 
svår. Det finns ett effektivitetsproblem i att en strategi genomförs av två olika enheter på Sida. CSO-
ansökningarna och rapporterna handläggs på CIVSAM, medan det är KOM som skriver 
strategirapporten. En intervjuperson svarar ”nej” på frågan om Sida genomför strategin effektivt, 
transparent och ändamålsenligt, men menar samtidigt att Sida upplevs bakbundna  i att genomföra 
strategin på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt till följd av bland annat den 
administrativa bördan, men också av själva strategin: ”Det blir mycket administration och lite 
verksamhet”.  

Ett exempel på bristande effektivitet menar många kan vara när 10-12 organisationer var och en tar 
fram likartade skolmaterial för Sidas informationsbidrag. Även om organisationernas huvudbudskap 
kan variera framstår det som orimligt att sådana informationsprojekt inte kan samordnas mellan flera 
organisationer. Kanske är detta en sak för CIVSAM att samordna, eller för vidareförmedlande 
ramorganisationer. Frågan om samarbete och synkronisering av CSO:s aktiviteter är återkommande 
bland organisationerna. Självklart är det samtidigt oerhört viktigt med mångfald och nyanserade 
bilder, men en utbredd uppfattning också hos många CSO är att samordningsvinter kan göras. Sida 
initierade utvärderingen ”Vad fungerar i skolan?” (StrandbergHaage 2012) just mot bakgrund av att så 
många organisationer riktar sig till skolan. Ett syfte var att stärka samordningen av olika aktörers 
aktiviteter i skolan genom att belysa olika sätta att sprida kunskap bland olika åldrar. 

Transparens är att tala om vad man gör och varför. Tanken är att varje organisation ska ta ansvar för 
sina prestationer. Biståndsförvaltningen ska redogöra för när, till vem och för vilket ändamål pengar 
har betalats ut samt enligt vilket beslutsunderlag, på vilka villkor och med vilka resultat. 
Informationen ska göras tillgänglig för så många användare som möjligt, för så många ändamål som 
möjligt (UD 2010b). Till transparensen hör också öppenheten kring ansöknings- och urvalsprocessen 
vid fördelning av informationsbidraget. Här saknas ofta tydliga motiveringar och argument. Utöver 
transparensen i relation till alla medborgare så bygger transparensen också på att Sida tillämpar en 
tydlighet gentemot UD, och i förlängningen regeringen, avseende  Sidas och civilsamhällets arbete.    

Från Sidas håll framhålls en del (själv)kritik vad gäller ändamålsenligheten i vidareförmedlingen av 
informationsbidraget. Med krympta anslag borde vidareförmedlingen kunna effektiviseras. 
Beträffande strategins ändamålsenlighet så framhåller flera att den är omodern och saknar 
formuleringar om sociala medier och andra nya kanaler. Ändamålsenlig kommunikation kräver 
nytänkande. Kortsiktigheten är ett annat problem när det kommer till insatser som ska planeras och 
genomföras på ett år vilket sällan är tillräckligt för måluppfyllelse. 

En källa på Sida menar att Sida arbetar begränsat med intresseväckande information. I stället 
fokuserar kommunikationsverksamheten på målgrupper som redan har ett intresse. 
”Kunskapsökningen blir ju som störst hos de redan frälsta”. 

En särskild innehållsanalys avseende tillgänglighet och transparens i relation till Infokomm-strategin 
har gjorts av CSO projektdatabas26 (se även redovisning av själva projektinnehållet i databasen, avsnitt 
5.4) samt databasen Openaid.se.  

CSO-projektdatabasen tillåter i dagens utförande inga avancerade sökningar, och informationen vad 
gäller informationsbidraget är begränsad. Om Openaid.se kan sägas att databasen tycks vara 
konstruerad på ett sätt som avsevärt underlättar för allmänhet och andra intresserade att ta del av och 
                                                                                                                                                                                     
25 OECD: Parisdeklarationen samt AAA: http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html#Paris  
(hämtad 2012-06-04) 
26 http://www2.sida.se/ngodatabase/ 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html#Paris
http://www2.sida.se/ngodatabase/
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granska svensk biståndsverksamhet. En förutsättning för detta är till exempel att dokumentation för 
en hel projektcykel blir tillgänglig, så att man har möjlighet att följa projektet från ansökan till 
avrapportering. En annan är att det finns möjlighet att få tillgång till Sidas utvärderingar av såväl 
enskilda projekt som av den totala mängden projekt inom ramen för informationsbidraget för att se 
hur de övergripande målen i kommunikations- och informationsstrategin efterlevs och följs upp. 

Relevanta frågor avseende tillgänglighet är i vilken mån dokumentation om informationsverksamhet 
finns lätt att tillgå  för allmänheten, samt på vilket sätt Sida följer upp och kommunicerar resultaten. 
Båda databaserna är tillgängliga för allmänheten och innehåller information och statistik som rör 
svenskt bistånd. CSO-projektdatabasen tillhandahåller information om civilsamhällets insatser och ger 
en relativt god överblick över projekt per organisation, region och sektor, men har tyvärr ett 
otympligt gränssnitt och begränsad sökfunktion.  Databasen använder både engelska och svenska, 
men de båda språken blandas på ett sätt som avsevärt försämrar begripligheten.  Openaid.se är i 
skrivande stund fortfarande en betaversion, men innehållsrik och pedagogiskt utformad. Med enkel 
och överskådlig grafik synliggörs det svenska svenskt biståndet omfattning, aktörer och mottagare. 
Openaid.se belönades för övrigt år 2011 med Svenska Webb-priset inom kategorin Interaktion27. Det 
finns krafter för att öka utvecklingstakten av Openaid.se. På sikt skulle Openaid.se utöver att bidra till 
ökad transparens potentiellt också kunna bidra till förbättrad och förenklad rapportering och 
uppföljning av informationsprojekt. Transparens bygger bland annat på uppdaterad och tillgänglig 
data, vilket kommer ställa höga krav på Openaid.se. Ett steg i denna riktning kan vara att integrera 
innehållet i CSO-projektdatabasen med Openaid.se. Det är viktigt att hela projektprocessen 
synliggörs: från ansökningar via beslut och genomförande till slutrapportering. 

6.5 Opinionsbildningsfrågan 
Beträffande opinionsbildande verksamhet inom Sidas och det civila samhällets informationsinsatser i 
Sverige (se även avsnitt 3.1), så präglas påbuden av dubbla budskap. Sidas muntliga direktiv till CSO 
har gjort gällande att frågan om ”förbud” mot opinionsbildning (regeringens utvärderingsfråga 6, 
avsnitt 1.1) innebär att informationsinsatser inom ramen för ap.2 endast ska bedrivas mot Infokomm-
strategins mål om ökad kunskap. Även om det civila samhället består av opinionsbildande 
organisationer så ska alltså myndighetsmedel (i detta fall Sidas) inte få användas för detta syfte. Se 
nedan även redogörelse av den så kallade Palestinadebatten. 

På Sidas hemsida står följande om villkoren för stöd till svenska organisationers 
kommunikationsinsatser inom Sverige28. Detta stöd syftar till: 

 Att påverka den allmänna opinionen kring globala utvecklingsfrågor i syfte att uppmuntra 
svenska och internationella aktörer att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.   

 Att öka förståelsen för globala utvecklingsfrågor i Sverige 

Här uppmuntrar Sida alltså till att påverka opinionen och bidra aktivt, men skriver inte direkt om 
Info-kommstrategins mer effektneutrala mål att öka den svenska allmänhetens kunskap. I 
dokumentet ”Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och 
kommunikationsarbete i Sverige, juni 2010” står följande formulering, som fler CSO använder som 
argument för att kunna påverka genom sina kommunikationsinsatser: 

                                                           
27 http://www.regeringen.se/sb/d/15220/a/178344 (hämtad 2012-06-05) 
28http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Stod-till-organisationer-i-det-civila-samhallet/Olika-sorters-stod-/ 
(hämtad 2012-05-16) 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/15220/a/178344
http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Det-civila-samhalletorganisationer/Stod-till-organisationer-i-det-civila-samhallet/Olika-sorters-stod-/
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Förutsättningar för fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor 
förändras när informations- och kommunikationsverksamhet leder till engagemang och 
agerande. (s. 6) 

En feltolkning enligt Sida, men sammanfattningsvis är Sidas kommunikation långt ifrån tydlig när det 
gäller hållningen i opinionsbildningsfrågan. Det övergripande målet i Infokomm-strategin har inte 
tydligt genomslag i Sidas kommunikationskanaler.  

En aspekt som framkommer i enkätsvaren är att de vidareförmedlande ramorganisationerna ofta 
uppmanar sina samarbetsorganisationer att tydligare koppla ihop påverkansarbete och 
kommunikationsarbete med utvecklingssamarbetet. Det är i själva verket en ”gammal strävan” om 
måluppfyllelse, som i och med strategins tillkomst komplicerades. 

En debatt uppstod hösten 201129 om den så kallade ”Palestinafrågan” i anslutning till publicering av 
temanummer av tidskriften Palestina Nu, finansierat av Sida via Forum Syd i regi av 
Palestinagrupperna30. Tidningen innehöll enligt regeringen opinionsbildande material på ett sätt som 
inte tillåts inom ramen för informationsbidraget. Rubriken på temanumrets omslag löd: ”Kolonialism 
och apartheid – Israels ockupation av Palestina”.  

Regeringen har allt tydligare muntligen markerat att nämnda restriktioner för opinionsbildning också 
bör omfatta informationsverksamhet som bedrivs med finansiering från Sida av aktörer inom det 
civila samhället. I minnesanteckningar från samrådsmöte mellan UD och Sida (2011-12-14) framför 
UD följande: 

”Den i det aktuella fallet stödda verksamheten uppfyller inte regeringskrav på att ge en 
bred och korrekt bild av svenskt bistånd och dess resultat. Regeringen har även tidigare 
påpekat vikten av att medlen inte används för opinionsbildning. Risken för ett 
upprepande av motsvarande händelse måste minimeras. Till dess så har skett bör 
vikten av god förvaltningssed innebärande att försiktighetsprincip bör iakttas vad gäller 
val av form/kanal för informationsverksamheten. Frågan om omdöme hos den 
enskilde individen är av avgörande betydelse” 

I Sidas tidning OmVärlden skriver biståndsminister Gunilla Carlsson i november numret 2011 att 
”Ett öppet och fritt samhällsklimat är en förutsättning för att de civila organisationerna ska kunna 
granska makthavarna, skapa opinion och driva förändring” (OmVärlden nr 7:2011 s. 66). I numret 
efter (nr 8:2011 s.66) följer chefredaktören Jesper Bengtsson upp frågan och jämför problemet med 
hur statliga medel går till presstöd och till politiska partier, vilka bedriver opinionsbildning. 

Den brännande frågan om myndighetsfinansierad politisk opinionsbildning belystes också i 
proposition 2009:175: 

Det är däremot inte en uppgift för en myndighet att bedriva opinionsbildning som 
innebär att myndigheten tar ställning för den ena eller andra sidan i en partipolitiskt 
kontroversiell fråga i syfte att påverka riksdagen eller regeringen. I kravet på saklighet 
och opartiskhet ligger att myndigheten inte ska företräda och bedriva lobbying för 
särintressen inom sitt verksamhetsområde. Det är däremot viktigt att myndigheten i 
den allmänna debatten kan bidra med saklig information som kan förbättra underlaget 
för politiska ställningstaganden. (s. 40). 

I propositionen konstateras samtidigt att det är en svårtolkad gråzon: ”Även om en åtskillnad görs 
mellan information och opinionsbildning uppkommer oundvikligen gränsdragningsproblem (s.40). 

                                                           
29 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/palestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd 
30 http://www.palestinagrupperna.se/nyheter/2011-11-09/kolonialism-och-apartheid-israels-ockupation-av-palestina 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/palestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd
http://www.palestinagrupperna.se/nyheter/2011-11-09/kolonialism-och-apartheid-israels-ockupation-av-palestina
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Huvudslutsatsen är att ”Det handlar till stor del om att tillämpa omdöme och god förvaltningssed” (s. 
226).  

Till gränsdragningsproblemen hör också att CSO-projekt som finansieras av Sida förutsätter 10 
procents egeninsats från organisationens sida. Dessutom uppmuntras medfinansiering från andra 
källor såsom EU. Detta innebär att ett kommunikationsprojekt där Sida är huvudfinansiär kan ha flera 
medfinansiärer, vilket kan försvåra transparensen gällande vilka medel som använts till vilka delar av 
verksamheten. 

Forum Syd upplever att situationen med opinionsbildnings-diskussionen lett till en ängslighet hos 
många organisationer. Detta har också bekräftats i enkätsvar och vid dialogmöten.  

6.6 Resultatuppföljning  
Före införandet av Infokomm-strategin uppges Sidas uppföljning och rapporteringen ha varit mycket 
bristfällig. Systematisk rapportering om medlens användning saknades. Att använda biståndsmedel till 
informationsverksamhet är inte okontroversiellt, menar en källa, och det kräver extra tydlig 
resultatredovisning. 

Sedan strategins införande görs kvantitativt sett många utvärderingar. Det sker numera systematiskt 
efter de flesta informationsinsatser. Frågan om ”tillräcklig uppföljning” (regeringens utvärderingsfråga 
7, avsnitt 1.1) bör därför betraktas utifrån kvalitativa termer: Mäts det som bör mätas? Vad säger 
resultatrapporteringarna egentligen om de kvalitativa effekterna av insatserna? Här menar många att 
utvärderingarna ibland borde kompletteras med kvalitativa mätningar som exempelvis fokusgrupper, 
för att nå ”ökad-kunskap-målet”. Även kvalitativa studier på tillgogogörande av kunskap genom 
medierapportering framhålls som en önskvärd beståndsdel i framtida utvärderingar, kvalitativa 
innehållsanalyser av medierapporteringen likaså. 

Många inom CSO påpekar att i förhållande till insatsens storlek får inte resultatuppföljningen kosta 
för mycket. Mindre projekt måste självklart generera en enklare form av uppföljning. Kravet på 
effektmätning – både från Sida till ramorganisationer och från ramorganisationer till övriga CSO 
försvåras, och nämns många gånger nämnt, av Infokomm-strategins svårmätbara mål ”ökad 
kunskap”. Vissa organisationer betonar svårigheten att för små medel (nedskurna informationsanslag) 
mäta samhällseffekter avseende ökad kunskap. Flera civilsamhällesorganisationer upplever brister från 
Sidas håll vad gäller instruktioner hur Infokomm-strategin konkret ska tolkas, och därmed på vilket 
sätt effekter kan mätas. Det tycks finnas vissa oklarheter i instruktionerna genom alla led – från 
regeringen via UD till Sida och vidare via ramorganisationerna till övriga CSO. 

De flesta resultatrapporter redovisar sina resultat i kvantitativa mått. Exempel: en annons i en tidning 
med x antal läsare; en webbtext med x antal unika besökare; ett mässa med x antal besökare i 
montern. Men vad säger detta om i vilken grad aktiviteterna genererade ökad kunskap hos individen 
och/eller kollektivet? Innebär en visad film vid en dokumentärfilmfestival automatiskt ökad kunskap 
för den individ som besöker biografen, eller kan filmen bara värderas som underhållning med ett 
snabbt bortglömt budskap? 

6.7 Möjliggörande för en bred krets av aktörer 
Teoretiskt sett är en bred krets av aktörer inbjudna att söka finansiering genom Sidas 
informationsbidrag (regeringens utvärderingsfråga 8, avsnitt 1.1). Ramorganisationerna söker direkt 
från Sida och mindre aktörer söker via ett antal ramorganisationer. Synpunkter som framkommit på 
bred front – genom intervjuer, enkätsvar och dialogmöten – är att den omfattande administrativa 
ansökningsapparaten i praktiken fungerar uteslutande för större organisationer. För mindre dito, utan 
fast anställd personal och resurser i form av tid och pengar, är det inte realistiskt att genomföra 
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ansökningsprocessen. I förlängningen blir processen därmed odemokratisk, menar flera röster inom 
det civila samhället. 

Det ska vara möjligt för en bred krets av aktörer inom det civila samhället som på olika sätt arbetar med 
utvecklingsfrågor att erhålla medel för kommunikations- och informationsverksamhet från anslagsposten 
/…/ Även aktörer med småskalig verksamhet ska ha möjlighet att söka medel. (s. 6) 

I webbenkäten svarar bara fyra av tio CSO-representanter att de i ganska eller mycket hög grad anser 
att en bred krets av aktörer kan erhålla medel från den aktuella anslagsposten. På sätt och vis 
bekräftas det av Forum Syds hållning att inte göra några aktiva insatser för att marknadsföra 
möjligheten att söka informationsbidrag;; ”De flesta går in på Sidas hemsida och därifrån blir de 
länkade vidare till oss”. Som en följd av nedskärningarna inför 2010 har Forum Syd dessutom fattat 
ett beslut att inte bevilja ansökningar under 100 000 kr. Det är en direkt effekt av de ändrade villkoren 
som också påverkar möjligheten – eller hindren – för småskaliga aktörer att söka finansiering. 

De flesta CSO-personer uppgav i enkäten att de inte alls eller bara delvis anser det finnas en reell 
möjlighet för småskaliga aktörer att söka och erhålla medel för informationsprojekt. 

Infokomm-strategin (UD, 2009c) formulerar också att “Kretsen av aktörer behöver breddas för att nå 
fler och nya målgrupper, inklusive via nya kanaler (s. 6)”. Här finns en utvecklingspotential att öka 
samverkan mellan aktörer i samband med kommunikationsinsatser – särskilt till nya målgrupper. Det 
menar både röster från Sida och CSO. Ett kostnadseffektivt sätt att nå nya målgrupper kan vara 
genom andra aktörer. Ett annat sätt är genom mångkanalpublicering av vissa aktiviteter. Ett exempel 
på det senare kan vara ett seminarium som lockar 200 besökare, kanske till en kontaktkostnad på 200 
kronor per person, och som sedan sprids till fler genom publicering på Youtube. 

6.8 Samverkan och medfinansiering 
Infokomm-strategin innehåller målformuleringar avseende kompletterande finansieringskällor, 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten och stärkt samverkan med andra biståndsgenomförare (Bilaga 2). 
När frågan ställs till CSO-kontaktpersonerna i webbenkäten om huruvida Sida – i enlighet med 
strategin – informerar om kompletterande finansieringskällor blir svaret nedslående: Nästan sju av tio 
anser att de inte alls eller bara delvis får sådan information från Sida. Samtidigt kan problem också 
uppstå då CSO (utöver uppmuntran om medfinansiering från EU) också avkrävs 10 procents 
egeninsats i informationsprojekten. Egeninsatsen kan ibland upplevas komplicerande när det kommer 
till frågan om opinionsbildning (jämför avsnitt 6.6). I vissa fall kan det också vara svårt att inför 
rapportering identifiera vilka pengar som använts för vilket syfte i respektive projekt. 
 
Beträffande kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Sida och CSO sker idag ett visst sådant, bland 
annat i form av seminarier och utbildningsdagar. Kommunikationsansvariga inom Sida och CSO har 
också regelbundna möten. Tidigare fanns en verksamhet kallad Globalakademin som gick ut på att 
stärka kommunikationsförmågan hos en bred grupp av aktörer, men den har upphört. Idag möts Sida 
och CSO under andra former i samband med gemensam kompetensutveckling och kursverksamhet. 
Sida uppger att sådana kurser arrangeras ungefär en gång per halvår.  Det finns enligt uppgift 
dessutom ett nätverk med pressekreterare inom Sida och CSO. 

CIVSAM noterar att ännu en strategi ”Kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013” (UD 2010b) 
handlar om just kompetensutveckling. I stället för att ha två strategier som krockar med varandra – 
eller som arbetar mot samma mål – skulle Infokomm-strategin kunna hänvisa till strategin för 
kapacitetsutveckling, föreslår en källa på Sida. Det är Sida Partnership Forum (en arena för lärande 
och möten) i Härnösand som ansvarar för denna verksamhet. Strategin för kapacitetsutveckling 
tillkom år 2010, det vill säga efter Infokomm-strategins införande. 
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Den sista meningen i Infokomm-strategin lyder: ”Samverkan mellan Sida och andra genomförare av 
svenskt utvecklingssamarbete bör också stärkas” (Bilaga 2, s. 6). I princip alla intervjuade inom alla 
myndigheter/verksamheter har svårt att ge exempel på sådana initiativ. I själva verket tycks de flesta 
vara omedvetna om att formuleringen existerar i Infokomm-strategin. Aktörer som nämns, och där 
flera menar att samverkan borde kunna stärkas, är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Naturvårdverket samt delar av näringslivet med förankring och engagemang i 
biståndsmottagarländer. Ett intressant argument som förs fram till varför denna formulering över 
huvudtaget finns med i strategin var att man ville ”få fram lite hälsosam konkurrens” till Sida som 
alltför länge i princip haft monopol på biståndsfrågorna. 

Samarbetet mellan Sidas och UD:s kommunikationsenheter (KOM och UD PIK) skulle kunna 
utvecklas betydligt. Nuvarande svagheter i detta samarbete förklaras med en kapacitetsbrist i form av 
nedskärningar vilka sägs ha påverkat ambitionsnivån (hos Sida). En arbetsgrupp för samverkan 
mellan de båda enheterna vore rimligt, menar en källa på UD.  

6.9 Strategin och ansökningsprocessen 
I både intervjuer och i webbenkäten till CSO ställdes frågor som härletts ur Infokomm-strategin, men 
som ligger något utanför regeringens utvärderingsfrågor till SADEV. Dock kan ett par områden vara 
värda att nämna, eftersom starka önskemål om förbättringsbehov framkommit. Det första gällde 
upplevelser av Infokomm-strategins allmänna funktionalitet. Sex av tio CSO tycker inte att strategin 
är tillämplig i sin nuvarande form.  Ändamålsenligheten anses ännu sämre. Också begripligheten får 
dåligt betyg. 

Ett fåtal tycker att strategin är heltäckande för sitt syfte, och tre fjärdedelar av de svarande menar att 
dess mål inte är mätbara. Det sammanfattande omdömet är att den är bristfällig, och som någon 
uttrycker det ”inte känns som en strategi”. 

Det andra starkt uttalade förbättringsområdet är ansökningsprocessen för informationsbidrag. Och 
detta gäller såväl ramorganisationernas – och nya aktörers – ansökningar till Sida, som SvEO:s 
ansökningar till Forum Syd (exemplet på vidareförmedlare i utvärderingen). Infokomm-strategin 
markerar att medel till aktörer i det civila samhället förmedlas efter ansökningsförfarande, och att Sida 
ska bedöma ansökningarna utifrån vilka aktörer som bäst bedöms bidra till att målet för strategin 
uppnås. (UD 2009c; Bilaga 2, s. 1) 

Nio av tio CSO ansåg i enkäten att ansökningsförfarandet skulle kunna utvecklas och förbättras. En 
öppen följdfråga löd: ”Om ja, på vilket sätt skulle ansökningsförfarandet kunna förbättras? Förslagen 
var många. Ett handlar om behovet av ökat stöd från Sida respektive vidareförmedlande 
ramorganisationer vad gäller kompetensutveckling och strukturella frågor i anslutning till ansökningar. 
Men också kontaktpersoner – eller en slags ansökningscoacher – föreslås av flera. 

Många efterlyser bättre kommunikation mellan handläggare och sökandeorganisation, både inför 
ansökan och efter att anslag är beviljat. 

Ansökningar på ettårsbasis ger många CSO svåra förutsättningar vad gäller långsiktighet och 
måluppfyllelse. En person skriver ”Med mindre än en månad till sista ansökningsdagen finns endast 
mycket bristfällig information och instruktioner om Sida/UD:s utlovade ändrade strategier och 
instruktioner”. En annan CSO-företrädare påpekar att projekt som söks hos Forum Syd med 
projektstart den 1 januari, ofta får besked om beviljande långt senare (år 2011 var Sida försenade med 
besked om medelstilldelning till Forum Syd, varför Forum Syd i sin tur blev försenade med besked till 
sina medlemsorganisationer). Dessa knappa tidsramar försvårar planering och genomförande samt 
försämrar förutsättningarna för god måluppfyllelse.  
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Just Forum Syd får dock mycket kritik för otydliga och sent publicerade instruktioner – på det hela 
taget ständigt kort framförhållning. Handläggningen kallas ”byråkratisk och stelbent”. En förklaring 
till de sent publicerade instruktionerna från Forum Syd berodde på att Sida utlovat nya instruktioner i 
mars månad 2012, vilka i skrivande stund (början av juni 2012) ännu inte kommit Forum Syd 
tillhanda. 

Att i stället för ettåriga projekt i större utsträckning stötta långsiktiga projekt skulle vara administrativt 
effektivt, menar en CSO. Ett annat sätt att effektivisera de disponibla medlen för 
informationsverksamhet skulle vara att godta finansiering av ordinarie kommunikationsarbete inom 
CSO. Denna synpunkt är också problematisk när det kommer till frågan om opinionsbildning och 
vad statliga medel kan användas till för slags informationsinsatser, även om den skulle mildra 
”projekthysterin” och ansökningsbelastningen. Detta är dessutom ett tidigare arbetssätt som 
myndigheter och organisationer valde att lämna. 

En förenklad ansökan i matrisform skulle kunna medge ytterligare konkretisering av strategins mål, 
vilket skulle underlätta för sökande CSO. Många CSO efterlyser just ett digitalt ansökningsformulär, 
vilket både skulle underlätta ansökningsprocessen och göra olika projektansökningar mer jämförbara 
med varandra. Motsvarande mallar skulle sedan användas för uppföljning och rapportering. En 
positiv bieffekt blir sannolikt sparade administrationskostnader – åtminstone hos ansökande part. 
Mer pengar till information och mindre till administration, menar många. 

Årsvisa ansökningsomgångar upplevs mycket begränsande och stressigt. Det blir i förlängningen 
också ett kompetensproblem, då nya projektledare hela tiden måste rekryteras. Mer kunskap kring 
uppföljning och mätning av utvecklings- och informationsarbetet efterlyses, i synnerhet hos mindre 
organisationer som saknar anställd personal. Att behålla engagemanget hos människor som vill 
förändra, anses viktigt. Men projektifieringen gör verksamheten splittrad: 

Det blir som att hoppa från tuva till tuva. Detta undergräver kontinuiteten vilket motverkar goda långsiktiga 
resultat. 
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7 Sammanfattande iakttagelser 
Detta kapitel sammanfattar svaren på de åtta frågor som regeringen riktade i sitt utvärderingsuppdrag 
till SADEV.  

1. Vilka resultat i form av effekter har informations- och kommunikationsverksamheten 
hittills bidragit till i förhållande till målet för strategin? 

Målet att den svenska allmänheten ska ha ”… god kunskap om situationen i utvecklingsländer samt 
svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer” 
betraktas av de flesta som omätbart. Det bidrar till att frågan blir svårbesvarad.  
Då endast ett fåtal projekt har avslutats och rapporterats i förhållande till strategin är underlaget för 
att mäta effekter begränsat. Både för Sidas och CSO:s vidkommande är effekter främst redovisade i 
form av antalet mottagare av olika budskap och via olika kanaler. Få mätningar är gjorda på i vilken 
grad exponering för informations- och kommunikationsinsatser faktiskt har lett till kunskapsökning. 
Sida visar på räckviddsmått, vilket också är vanligt hos många CSO. Ett svagt ökande intresse för 
biståndsfrågor kan skönjas i SCB:s och SIFO:s åriga undersökningar, men hur mycket av detta som 
kan tillskrivas Sida och det civila samhället är oklart.  
Den typ av kvantitativa mått som de flesta projektrapporter (från CSO och Sida) redovisar anger inte 
i tillräckligt hög grad faktorn ökad kunskap, utan mäter snarare exponeringsgrad och potentiell 
uppmärksamhet.  
 
2. Vilka effekter har informations- och kommunikationsverksamheten bidragit till över tid? 
Den informations- och kommunikationsverksamhet som Sida och CSO har bedrivit, bedöms över tid 
främst haft effekt på specifika målgrupper. Allmänhetens kunskap har enligt 
opinionsundersökningarna inte ökat nämnvärt över tid, vilket kan sägas vara ett misslyckande 
eftersom det är huvudmålet i strategin. På insatsnivå märks dock effekter som exempelvis att fler 
människor från utvecklingsländer kommer till tals i den informations- och 
kommunikationsverksamhet som bedrivs i Sverige. En antydan om potentiella kunskapshöjande 
effekter av enskilda informationsinsatser kan vara att se på hur stor spridning informationsinsatser får 
i medierna. Mindre lokala organisationer får störst genomslag i lokala medier, medan de stora 
nationella organisationerna med tiden ofta blir riksmediernas kunskapsbanker. Det senare borde på 
sikt leda till kunskapshöjande effekter hos allmänheten. En intressant fördjupande utvärdering i 
framtiden vore att se i vilken grad företrädare för CSO och Sida framträder som experter i svenska 
medier. 
Det mål som styrde verksamheten 2009 efterlyste engagemang samt förändrade attityder och 
beteenden. Ett sådant mål är potentiellt enklare att mäta än det nuvarande.  På sätt och vis ställde 
målbeskrivningen före strategin högre krav på resultatredovisningen från CSO och Sida, än vad som 
nu är fallet. En risk är att informationsverksamheten blir mer ”utslätad” över tid, genom att i hög 
grad generera insatser som  kan mätas. Å andra sidan är det möjligt att informations- och 
kommunikationsarbetet genererar större effekter än vad redovisningarna anger, då de rapporterar 
resultat endast avseende kunskapsökning. Skillnaderna i vad olika metoder att mäta effekter verkligen 
kan visa är stora. Strategin ger inte mycket vägledning gällande vad som avses med effekter i 
sammanhanget. 
 
3. Innebär uppnådda resultat en kostnadseffektiv användning av tilldelade medel? 
Överlag framstår det som att en stor del av informations- och kommunikationsverksamheten skulle 
kunna bedrivas mer kostnadseffektivt än idag. Metoderna att mäta kostnadseffektivitet är dock 
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bristfälliga. Ett ofta använt mått är kontaktkostnad. Det mäter emellertid oftast bara exponeringsgrad 
eller uppmärksamhet, och mer sällan kunskapsökning. Kontaktkostnaden är också i hög grad 
beroende av kanalval.  
Exempel på kostnadseffektivitet kan potentiellt vara ökad grad av mångkanalpublicering, som innebär 
att fler nås av samma budskap till en marginell merkostnad. I synnerhet då budskapen 
vidareförmedlas via digitala kanaler (webb).  
Sida beskriver sin presstjänst som en mycket kostnadseffektiv insats mot bakgrund av stor räckvidd 
och omfattande exponering. Hur de förmedlade budskapen tas emot och förvaltas av mottagarna är 
mer oklart. Tidigare utvärderingar har pekat på ”flockbeteende” kring stora evenemang som exempel 
på bristande kostnadseffektivitet. Samordningsvinster borde eftersträvas i högre grad – både i form av 
samverkan mellan olika CSO och mellan Sida och CSO. 
 
Tidskriften OmVärlden framstår inte som kostnadseffektiv i relation till målet att öka kunskapen hos 
den svenska allmänheten. I förhållande till ett annat mål skulle tidningen kanske bedömas annorlunda. 
En mer kostnadseffektiv aspekt av OmVärlden med större spridning - och mångkanaleffekt - är 
hemsidan Omvarlden.se samt de nyhetsbrev som tidskriften ger ut. Mediegenomslaget av en tidskrift 
är också något som ökar effekten av publikationen.  
 
4. Ger informations- och kommunikationsverksamheten en sådan bild av svenskt bistånd 

och dess resultat som avses i målformuleringen i gällande strategi? 
Underlagen för att bedöma den bild som getts genom olika kanaler under tiden för strategins 
giltighet, är bristfälliga. En bedömning skulle kräva mer omfattande kvalitativ innehållsanalys av 
budskapsinnehåll i olika typer av informationsinsatser – muntliga och skriftliga – inte minst vad gäller 
medierapporteringen om biståndsfrågor. Tillgängliga data är främst årliga mediemätningar där positiva 
och negativa nyheter kategoriseras, samt där varumärket Sida och ett antal övriga innehållsmässiga 
kategorier följs upp. När CSO själva tillfrågas om bilden av biståndet, blir svaret att Sida i någon mån 
bidrar till en bred bild, medan CSO tydligare kommunicerar olika sakområden. CSO anser att de 
själva – som enskilda organisationer - förmedlar en mer korrekt och nyanserad bild än vad Sida och 
hela biståndsrörelsen gör tillsammans. Människor från utvecklingsländerna skulle kunna komma till 
tals i ännu högre utsträckning, men först måste strategin då tydliggöra vad som avses med 
”människor från utvecklingsländer”.  
 
5. Genomför Sida strategin på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt? 
Handläggningen av bidrag är, utöver informationsprojektens genomförande, ett viktigt mått på 
effektivitet. Här finns en del övrigt att önska. Ansöknings- och rapporteringsproceduren kring 
informationsbidraget är idag allt annat än effektiv. Ramorganisationen Forum Syd kritiseras mycket 
på denna punkt av ”sina egna” CSO (hos Forums Syd kallade SvEO – Svenska Enskilda 
Organisationer). Kritiken kan dock i flera fall förklaras av villkoren som Forum Syd och övriga 
vidareförmedlare av Sidas bidrag arbetar under. Inte heller Sida – som i sin tur styrs av vissa villkor - 
är alltigenom effektiv i handläggningen. Bland annat kan den nuvarande uppdelningen mellan två 
enheter – KOM och CIVSAM – ibland framstå som något otymplig. 
Strategin betraktas inte som ändamålsenlig, varför det också blir svårt att genomföra den på ett 
ändamålsenligt sätt. Som en CSO-röst säger i webbenkäten: ”Strategin är inte en strategi”.  
Många projekt bedrivs ofta kortsiktigt, ny information upplevs av CSO ofta komma med kort varsel. 
Många anser dessutom att informationsinsatserna alltför ofta når de redan intresserade. Dock kan 
detta ibland vara en bra kanal för kunskapsspridning, eftersom redan intresserade individer många 
gånger blir goda vidareförmedlare. 
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6. Är Sida:s kriterier och regler ändamålsenligt utformade, bland annat med beaktande av 
regeringens ställningstaganden vad gäller myndigheters opinionsbildning och 
informationsgivning (prop. 2009/10:175)? 

Många av Sidas kriterier och regler är svåra att tolka, mäta och följa upp. Hierarkin mellan olika 
styrdokument är mycket oklar, och budskapen inte alltid synkroniserade. Därför är en översyn av 
åtskilliga formuleringar i  Infokomm-strategin, planer och instruktioner motiverad. 
I fråga om hur CSO ska påverkas av de riktlinjer myndigheter har vad gäller opinionsbildning, så 
framträder en mycket svåltolkad gråzon. Aktuella dokument och instruktioner är ytterst 
motsägelsefulla och kommuniceras via ett antal olika kanaler och handlingar.  
 
7. Gör Sida en tillräcklig uppföljning av informations- och kommunikationsverksamhetens 

utformning och resultat? 
I ett antal utvärderingar och rapporter (både Sidas och CSO:s) är metodbeskrivningen svag eller 
obefintlig. I flera fall är svarsfrekvenser och urval så små att generaliseringar är svåra att göra. I 
kvantitet betraktat görs många utvärderingar, men det intressanta är inte att de görs utan hur. 
En genomgång av ansökningar, bedömningar och projektredovisningar inom CSO (se kapitel 5) visar 
att CSO:s slutrapporter många gånger avviker från det i ansökan angivna syftet. Till exempel kan det i 
ansökan sägas att en informationsinsats ska rikta sig till den svenska allmänheten medan slutrapporten 
visar att insatsen i själva verket endast omfattade en avgränsad målgrupp och/eller region. Många 
CSO uppger dessutom själva att de saknar kompetens – bland annat metodkunskaper – för att 
utforma bra projektbeskrivningar och rapporter. 
 
8. Möjliggörs för en bred krets av aktörer inom det civila samhället att erhålla medel för 

informations- och kommunikationsverksamhet? 
I teorin möjliggörs för en bred krets av aktörer, ja, men i praktiken – nej. Bland annat innebar 2010 
års nedskärningar av anvisade medel att små organisationer med begränsade resurser (ofta utan 
anställd personal) fick svårigheter att åstadkomma ansökningar – eller helt fick avstå. Satsningen på 
”nya aktörer” skulle vara ett led i att bredda aktörsfältet. Utlysningen genererade dock endast ett fåtal 
ansökningar av acceptabel kvalitet. Inte heller handläggningen av dessa har funnit någon fast form 
utan hanteras ”tills vidare” av CIVSAM. Begreppet ”ny aktör” är dessutom oklart. Hur länge kan en 
organisation vara en ny aktör, och vad skiljer en ny aktör från en ”traditionell” CSO? Strävan att hitta 
nya aktörer i biståndsarbetet får inte heller gå ut över kravet på kvalitet och kompetens hos den 
organisation som bedriver informationsverksamheten. 
 

Övriga iakttagelser 
Infokomm-strategin upplevs hos  flertalet av de tillfrågade inom Sida och CSO som bristfällig och 
varken särskilt tillämpbar eller mätbar - bara en aning ändamålsenlig. Ansökningsprocessen upplevs 
som orimligt resurskrävande och byråkratisk. Komplexiteten  försvårar dessutom jämförbarheten 
mellan projekt.  Enhetliga webbformulär efterlyses, liksom ”ansökningscoacher” på Sida och hos de 
vidareförmedlande ramorganisationerna, i form av stöd inför och under ansökningsförfarandet. 
Bättre tidspassning i förhållande till olika faser och processer, efterlyses också.  

Hela kommunikationsverksamheten inom ramen för informationsbidraget är präglat av 
”projektifiering” där organisationerna upplever sig hoppa ”från tuva till tuva”. Ökad långsiktighet 
efterlyses i kombination med en mer snabbfotad handläggning, inklusive möjlighet till mindre projekt 
av aktuell art, exempelvis i anslutning till hastigt uppkomna händelser i världen. 

Ett antal  delmål i Infokomm-strategin uppvisar bristande måluppfyllelse. Hit hör bland annat Sidas 
ansvar att upplysa om alternativa eller kompletterande finansieringskällor, något som CSO upplever 
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en stor avsaknad av. Det är även så att två strategier krockar (eller i bästa fall kompletterar varandra) 
när det gäller kompetensutveckling av Sida- och CSO-medarbetare. 
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8 Utvecklingsområden  
I detta kapitel lämnas förslag till utvecklingsområden för den informations- och 
kommunikationsverksamhet i Sverige som finansieras av Sida och genomförs av Sida och det civila 
samhället. 

8.1 En omarbetad strategi för information och kommunikation 
Det framstår som rimligt att regeringen gör en översyn av Infokomm-strategin för Sida och det civila 
samhället.   

Om målet god kunskap hos hela svenska allmänheten ska stå kvar, bör formuleringen i betydligt 
högre grad än hittills påverka vilken sorts informations- och kommunikationsaktiviteter som är 
relevanta i förhållande till målet. Mycket talar för att ett stort mått av nytänkande krävs på detta 
område.  

En strategi bör ha tydliga mål och delmål för kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Särskilt frågan 
om opinionsbildande verksamhet bör tydliggöras. Strategin bör fungera både på en övergripande nivå 
och i den praktiska verksamheten. Den stora målgruppen ”svenska allmänheten” bör brytas ner i 
tydliga undergrupper med egna mätbara kommunikationsmål – både kvantitativa och kvalitativa. 
Utifrån en intressentmodell skulle innehåll och process stå i centrum. 

Långsiktig kunskapsökning hos varje individ är svår att följa, och särskilt svårt är det att härleda 
orsaken/källan till kunskapsökningen.  

Ansvarsfördelningen mellan Sida och CSO är att Sida svarar för delmålet ”svenskt bistånd och dess 
resultat”, medan CSO främst svarar för ”frågor som rör utvecklingens drivkrafter i 
utvecklingsländer”. Det är inte helt ändamålsenligt och effektivt att CSO förväntas rapportera mot 
huvudmålet och delmålen om biståndets resultat, trots att deras ansvar främst handlar om att 
kommunicera utvecklingens drivkrafter. Detta är en av flera faktorer som talar för att Sida och CSO 
borde arbeta mot olika delmål i strategin som är mer anpassade efter den verksamhet som faktiskt 
bedrivs. Engagemang är kanske inte en myndighets främsta uppgift, medan det är en oerhört viktig 
drivkraft hos ideella organisationer. I slutändan skulle det generera en tydligare arbetsfördelning 
mellan Sida och CSO än vad som är fallet idag. Dessutom betonar i praktiken Sida och CSO idag 
olika målgrupper. 

En variant av ovanstående kunde vara en tvådelad strategi – en för Sida och en för CSO – med olika 
mål och olika delmål. I båda fallen bör informationsverksamheten mätas både mot mål och mot 
målgrupper. I praktiken betonar Sida och CSO redan idag olika målgrupper. Att båda sortens aktörer 
(myndigheten och CSO) ska verka mot huvudmålet ”hela svenska allmänheten” framstår inte som 
realistiskt. 

8.2 Tydliggörande av strategier, policyer och planer 
Idag styr en snårskog av dokument informations- och kommunikationsverksamheten inom Sida och 
CSO. Ett viktigt arbete i en nära framtid blir att synkronisera dessa innehållsmässigt, organisatoriskt 
och tidsmässigt. Dokument som borde vara tydliga innehållsmässigt och tidsmässigt länkade till 
varandra, harmonierar inte alltid. Många gånger är de osystematiskt utformade, följer inte samma 
struktur genom åren och har oklara kopplingar till varandra. Ett tiotal målstyrda planer, policyer och 
strategier finns, samt dessutom flera olika rapportformer. Ett viktigt led i ökad effektiv målstyrning 
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och kontroll – blir att bringa ordning i denna snårskog av verktyg. Tydliga dokumenthierarkier bör 
utformas, för att tydliggöra hur (om) alla delar kopplar till varandra och på vilket sätt. 

8.3 Transparens och Openaid.se  
Transparensen i verksamheten bör präglas av både tydlighet i och tillgång till alla dokument. Idag är 
många av styrdokumenten otydliga i bemärkelsen dåligt märkta, saknar avsändare och datering, samt 
svåråtkomliga. Sida bör tydliggöra hur ramorganisationer som får bidrag från flera olika anslagsposter 
skall redovisa dessa, då otydlighet kan uppstå eftersom olika program och verksamheter finansieras av 
olika anslag men rapporteras gemensamt. 

En extern kommunikationsfråga handlar om allmänhetens tillgång till Sidas dokument. Även här är 
tydlighet, struktur och ordning att betrakta som en viktig del av transparensen i verksamheten.  

Ett ytterligare steg vore att förenkla och tillgängliggöra CSO-databasen, men i första hand 
rekommenderas en integrering med Openaid.se. I en transparent informationsverksamhet ingår att 
myndighetens - Sidas - allmänna handlingar finns lätt tillgängliga via hemsidan.  

En fortsatt uppbyggnad av Openaid.se (www.Openaid.se) som gemensam nationell kanal för den 
samlande svenska biståndsverksamheten är motiverad. Ett antal myndigheter har inlett registrering 
och fortsatt utveckling sker under 2012. Kanalen Openaid.se kan genom sin relativa lättillgänglighet 
bidra till ökad transparens för det sammanlagda biståndsarbetet. Då CSO-databasen är både 
svårtillgänglig och fragmentarisk finns skäl att överväga en integrering av den i Openaid.se, inte minst 
som Sveriges ingår i det internationella transparenssamarbetet International Aid Transparency 
Initiative, IATI. 

När Openaid.se-databasen är i fullt bruk kan den komma att fungera även som inspirationskälla för 
organisationer som ska utforma nya projekt. Goda exempel på både ansökningar och slutrapporter 
kan läsas där av andra organisationer. ”To steel with pride” kan rent av på sikt verka kvalitetshöjande 
för det civila samhällets informations- och kommunikationsarbete i Sverige. 

I synnerhet mot bakgrund av det utökade samarbetet med Openaid.se framstår det även som 
nödvändigt att öka informationsutbytet mellan Sidas och UD:s kommunikationsenheter.  

8.4 Organisering av handläggningen på Sida  
Det framstår ibland som problematiskt att två enheter vid Sida handlägger och rapporterar 
informationsverksamhet utifrån helt olika villkor. De stöds av samma strategi, men medan CSO styrs 
av detaljerade instruktioner för ansökan och rapportering finns ingen motsvarighet för Sidas egen 
infokomm-verksamhet som handläggs vid KOM.  

Avdelningen CIVSAM kan CSO-verksamheten, medan KOM besitter större kompetens när det gäller 
informationsinsatser.  En lösning vore att flytta någon/några av CIVSAM:s handläggare till  KOM 
för handläggning av informationsbidrag. På så sätt skulle handläggningen präglas av både 
civilsamhälles- och kommunikationskunnande, något som skulle kunna effektivisera och kvalitetshöja 
handläggningsprocessen. I bästa fall skulle en sådan lösning också innebära ett ökat återförande av 
kommunikationskompetens till civilsamhällesorganisationerna. 

En annan tänkbar lösning vore att integrera informationsbidraget och låta en viss procentandel av 
organisationernas totala projektstöd gå till informationsverksamhet, på motsvarande sätt som 10 
procent av EO-anslaget tidigare gick till information och kommunikation. Detta förutsätter ändå att 
planerad kommunikationsverksamhet redovisas vid ansökan av hela projekt. För att inte utesluta små 
organisationer som faller utanför de större projektbidragen kunde en mindre pott för enskilda 
informationsprojekt finnas för särskild handläggning. Något som talar för en sådan lösning är att 

http://www.openaid.se/
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civilsamhällets kommunikationsinsatser tydligt länkar till aktuella utvecklingsprojekt. Det kan ibland 
framstå som ineffektivt att betrakta information och kommunikation som egna projekt, separerade 
från den verksamhet som ska kommuniceras. Biståndskommunikationen i Sverige behöver ökad 
rörlighet och flexibilitet för att öka aktualitetsgraden i arbetet. Detta skulle göra det möjligt att med 
kort varsel sprida relevant kunskap i samhällsdebatt och vid aktuella händelser, samt innebära ett 
bättre utnyttjande av all den kompetens som Sida och civilsamhället tillsammans besitter.  

Med Infokomm-strategin har det mesta kommit att handla om vad som görs i Sverige, och 
kopplingen till arbetet i utvecklingsländerna har bleknat något. Å andra sidan skulle det med en 
återgång till den gamla modellen med integrerade bidrag, bli svårare att hålla isär opinionsbildning 
från övrig kommunikation. Frågan är svår och kräver noggranna överväganden. 

Sida rekommenderas formulera riktlinjer för uppföljning och rapportering av sin egen externa 
kommunikationsverksamhet. Sida bör också tydliggöra hur ramorganisationer som får bidrag från 
flera olika anslagsposter skall redovisa dessa, då otydlighet kan uppstå då olika program och 
verksamheter finansieras av olika anslagsposter men rapporteras gemensamt. 

8.5 Informationsinsatsernas art 
Om kunskapsmålet fortsatt ska vara det överordnade, finns anledning att värdera vilka infokomm-
insatser som är relevanta och effektiva i relation till målet. Sannolikt bör inriktningen på många 
verksamheter ändras, och vissa insatser kan göras betydligt mer kostnadseffektiva och nå fler med 
värdefull kunskap.  Ett exempel är utbildning av strategiska målgrupper (journalister, lärare med flera) 
som i sin tur kan bli vidareförmedlare. Exponering av stora målgrupper som ”den svenska 
allmänheten” ställer krav på en effektiv uppföljning av insatsen, och där blir det svårt. Det är både 
komplicerat och dyrbart att följa upp stora grupper. 

Vid utformning av projekt och informationsinsatser bör utvärderingsbarheten övervägas och tydligt 
byggas in i projektbeskrivningen. Sida skriver i sin verksamhetsplan för 2012 att ”Sidas 
kommunikationsverktyg uppfattas som lättillgängliga och användbara av målgrupperna”. Här ligger 
ett stort arbete framför Sida. Sidas hemsida är ostrukturerad och svårhanterlig (E-space 
communication, 2011). Ett annat mål är ”ökad användning av digitala kanaler som speglar 
verksamheten och uppfattas som saklig och relevant”. Det framstår rom rimligt att i alla fall överväga 
en digital version av tidskriften OmVärlden, i stället för som nu en tryckt. Den utvecklingen går 
alltfler tidskrifter tillmötes. Kostnadseffktivitet inklusive spridningsmöjligheter är tungt vägande. 
Finansieringen av tidskriften borde ses över, liksom formuleringen att tidningen ”ställs till förfogande 
av Sida”. Ekonomisk form, finansiärens inflytande över produkten, samt den redaktionella 
oavhängigheten bör preciseras närmare. 

I stället för att som idag betrakta hela svenska allmänheten som målgrupp, kan det för framtiden vara 
rimligt att rikta sig till en intresserad allmänhet och till specifika målgrupper. Detta bör givetvis göras 
med stor geografisk spridning. Redan intresserade är ofta bra exponenter av kommunikation, och 
potentiellt även goda vidareförmedlare.  

8.6 Ansökningsförfarandet 
Handläggningen av informationsbidragsansökningar kan och behöver förenklas. Det handlar till 
exempel om genom vilka kanaler bidragen vidareförmedlas, hur instruktionerna ser ut, om det finns 
färdiga mallar. Kanske kan mallarna vara enklare för mindre bidrag och mer komplexa för större 
belopp.  

En konflikt ligger i strävan att under konkurrens tilldela den organisation medel som på bästa sätt 
kommunicerar sitt arbete, samtidigt som nya och mindre aktörer ska gynnas. Motsägelsen kan vara 
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skäl nog att skapa två sorters finansieringssystem: ett komplext och med högre ställda krav på 
ansökan och rapportering för större insatser till större belopp. Och så en annan förenklad 
ansökningsform (kanske också via en egen kanal) för mindre informationsprojekt till mindre belopp. 
En tredje pott skulle kunna vara satsningar som initieras av Sida – exempelvis öronmärkta 
storsatsningar där många organisationer inbjuds att samverka. En fjärde form skulle kunna utgöras av 
en pott pengar som Sida och ramorganisationerna förfogade över i syfte att på mycket kort tid kunna 
initiera särskilda informationsinsatser med anledning av aktuella och hastigt uppkomna händelser i 
världen. 

En ytterligare sak att ta ställning till är i vilken grad olika typer av informationsprojekt ska samordnas 
mellan organisationer alternativt styras till vissa organisationer av CIVSAM vid bedömningar och 
beslut av projektansökningar. Idag framstår fördelningen av medel som demokratisk snarare än 
genom konkurrens. 

8.7 Ökad samverkan med universitet, andra samhällsinstitutioner och länder 
Det finns flera goda poänger med att i högre grad forskningsanknyta olika delar av Sidas och 
civilsamhällets verksamheter. Det skulle kunna ske på flera sätt genom ett utökat samarbete med 
svenska universitet och forskande institut. Att initiera forskningsprogram via olika finansiärer kan 
också vara en väg att gå. Redan idag bedrivs ett stort ramforskningsprogram om det civila samhället i 
Vetenskapsrådets regi (www.detcivilasamhallet.se). Projektet främjar en tät dialog mellan forskare och 
praktiker (se även www.ideellarena.se). Ett flertal projekt inom programmet har initierats av 
regeringen. Några finansieras också av Riksbankens Jubileumsfond. 

Genom intensifierade kontakter med universitetsvärlden kan tänkbara forskningsfrågor diskuteras 
och verksamheter utvärderas med vetenskaplig metod. Tätare kontakter mellan Sida, civilsamhället 
och universitetsvärlden skulle också kunna bidra till att befintliga utbildningsprogram i högre grad 
influeras av aktuell kunskap som anknyter till situationen i världen, samt drivkrafter och resultat 
kopplat till svenska biståndsinsatser. Infokomm-strategins kunskapsmål borde, utöver inom svenska 
grund- och gymnasieskolan, i högre grad kunna implementeras inom universitetsutbildningar. 

Det tycks också finnas anledning att förbättra en idag närmast obefintlig samverkan med andra 
genomförare av svenskt bistånd. Ett sådant arbete har dock inletts genom samarbetet kring 
Openaid.se, där Sida sedan juli 2011 ansvarar för genomförandet av transparensgarantin inom 
biståndet. Bland aktörer som Sida haft inledande kontakter med i detta avseende finns Folke 
Bernadotteakademin (FBA), Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete 
(SADEV), Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Svenska institutet (SI), Svenska Institutet i Alexandria 
samt Swedfund (Sida, 2012d). Rimligen borde synergieffekter i högre drag kunna åstadkommas när 
det gäller kommunikationsverksamheten, liksom ett ökat lärande mellan organisationerna och deras 
verksamheter.  

Utbyten och samarbeten med biståndsorgan i andra länder kan gagna verksamheten. Till exempel kan 
jämförelser göras med hur informations- och kommunikationsverksamheten bedrivs inom 
biståndsmyndigheter och civilsamhälle i de nordiska grannländerna.  

http://www.detcivilasamhallet.se/
http://www.ideellarena.se/
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