
 

 

Uppdragsbeskrivning utvärdering Ekumeniska 

följeslagarprogrammets informationsinsats 2019 
 
Utvärderingen rör projektet Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina 

och Israel, som är en del av den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och 

Israel (EAPPI). En avgörande del av programmets metod (internationell medföljning) och mandat är 

att samla och sprida information om situationen i Palestina och Israel ur ett folkrättsligt perspektiv, 

med den vanliga människan i fokus. Initiativet till den aktuella insatsen togs gemensamt av Sveriges 

kristna råds (SKR) medlemskyrkor och de organisationer och kyrkor som står bakom 

Följeslagarprogrammet och ingår i dess styrgrupp.  

Syftet med utvärderingen är att reflektera över hur Följeslagarprogrammet och 

samarbetsorganisationerna i styrgruppen kan bidra till effektivt påverkansarbete och fruktbärande 

engagemang i vårt arbete med hjälp av följeslagarna och genom våra nätverk. 

Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel har vuxit fram genom 

Kyrkornas världsråds (KV) program EAPPI. Programmet initierades år 2001 av kyrkoledare i Palestina 

och Israel med stöd av israeliska och palestinska freds- och människorättsorganisationer. 

Kyrkoledarna bad om internationell närvaro för att bevittna och dämpa våldet i den svåra situation 

som rådde till följd av den andra intifadan. Totalt samverkar idag kyrkor och ekumeniska 

organisationer i mer än 20 länder med att sända följeslagare till Palestina och Israel. År 2021 kommer 

EAPPI att ha funnits på plats i Palestina och Israel i 19 år. 

Finansiering av informationsinsatsen har erhållits från Sida åren 2002-2007 och därefter från Svenska 

missionsrådet (SMR) sedan 2008. Projektet har för 2019 en budget på cirka 810 000 kronor. Den del 

av insatsen som finansieras av humanitära medel från Sida omfattas inte av utvärderingen.   

Informationsinsatsens budskap har utformats dels utifrån en gemensam process med våra 

internationella och lokala partners i fält, dels i dialog med Följeslagarprogrammets styrgrupp och 

verkställande utskott, i vilka målgrupperna finns representerade. Budskapen har utformats i 

samklang med SMR:s förändringsteori, om att samhälle, organisation och individ är tre faktorer som 

interagerar och påverkar varandra ömsesidigt till förändring mot insatsmålet. 

Det budskap som följeslagarna ska förmedla efter hemkomst består av tre delar och lyder:  
a) Det är möjligt att lösa Israel-Palestinakonflikten utifrån folkrätten och relevanta FN-resolutioner.  
b) Brott mot folkrätten och ockupationen av Palestina måste upphöra för att nå en hållbar fred, för 

båda folkens skull. 

c) Genom att sprida kunskap om ockupationens konsekvenser för både palestinier och israeler är det 

möjligt att öka engagemanget i Sverige för en hållbar fred i Israel och Palestina. 

Utvecklingsmålet för Informationsinsats för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 

är att bidra till att öka kunskapen om situationen i Palestina och Israel ur ett folkrättsligt 

perspektiv för att stärka engagemanget i Sverige för rättvis fred och för att beslutsfattare ska 

fatta väl avvägda beslut gällande Israel och Palestina med folkrätten i åtanke 
 



 

 

Varför och för vem? 
Följeslagarprogrammet har under en längre tid arbetat utifrån samma förändringsteori och med 

liknande målgrupper. Det är nu tid att utvärdera effektiviteten i det arbetet och se om en annan typ 

av informations- och påverkansarbete kan vara mer passande för vår struktur och hjälpa oss att 

uppnå insatsens mål. 

Utvärderingen är främst ämnad att användas av Följeslagarprogrammets kansli och styrgrupp.  

 

Process och frågeställning 

 
Då Följeslagarprogrammet är i ett skede där vi är osäkra på hur vår förändringsteori och 

utvecklingsmålet bäst kopplas till våra aktiviteter så vill vi gärna se att utvärderingen efter inläsning 

inleds med en workshop tillsammans med utvärderaren. I workshopen bör mål, förändringsteori och 

aktiviteter gås igenom för att utvärderaren sedan utifrån det ser över relevanta delar av 

verksamheten och kommer med förslag på hur våra budskap och målgrupper bäst kan utformas 

utifrån SKR och Följeslagarprogrammets förutsättningar och den nya policy för påverkansarbete som 

EAPPI tagit fram. Detta bör även kopplas till utbildningen av följeslagare, därför bör utvärderaren ha 

möjlighet att närvara vid några tillfällen under följeslagarnas utbildning i februari. 

Vi tänker oss att utvärderingen genomförs i tre steg. 

Steg 1 

 

Inläsning av tidigare utvärderingar, ansökningar, rapporter, resultatmatriser och annat relevant 

material med fokus på sådant som relaterar till följeslagarprogrammets förändringsteori och 

informations- och påverkansarbete.  

 

Steg 2 

Workshop med följeslagarprogrammets kansli utifrån mål, förändringsteori, budskap, målgrupper 

och aktiviteter. 

 

Steg 3  

Uppföljning med följeslagare och målgrupper (exempelvis församlingar där följeslagare föreläst, 

mottagare av reserapporter m.m.). 

 

När ska utvärderingen göras? 
Tidsplan 

Februari: Anbudsperiod 



 

 

Mars: Inleda samarbete med konsult 

Mars/april: Följeslagarnas informationsaktiviteter 

Utvärderingen bör vara klar i juni 2020 

Vem kommer vara involverad i utvärderingen? 
Förutom den konsult den här uppdragsbeskrivningen syftar till att identifiera, kommer 

koordinatorerna för Följeslagarprogrammet att bidra med arbetstid till genomförandet. 

Resurspersoner från SKR och SMR kan involveras i processen utifrån behov.  

Utvärderingen genomförs alltså i samarbete mellan konsult och personal från 

Följeslagarprogrammet. Arbetsfördelningen mellan dessa måste vara sådan att konsult ansvarar för 

och genomför de delar som kräver särskild kompetens och bör genomföras av en utomstående 

person för att kunna säkerställa utvärderingens validitet, reliabilitet och trovärdighet. Personal från 

Följeslagarprogrammet bistår med kunskap om projektet, förmedlar kontakt med följeslagare och 

genomför mer administrativa arbetsuppgifter om nödvändigt.  

Rapportering 
Sveriges kristna råd beräknar att uppdraget kan genomföras på 20-22 arbetsdagar. I detta ingår:  

 Ett uppstartsmöte efter inläsning  

 En dags workshop för att gå igenom aktiviteter, förändringsteori och mål för att besluta om 
utvärderingens fokus. 

 En dag för att rapportera initiala resultat efter del tre innan slutrapporten sammanställs  

 Rapportseminarium efter fullgjord utvärdering  
 

Slutrapporten ska innehålla:  

 Rekommendationer på hur budskapen för följeslagarprogrammets informationsarbete 
bör formuleras  

 Rekommendationer för hur Följeslagarprogrammets förändringsteori bör utformas 

 Lärdomar av det informationsarbete som genomförts av följeslagarna de senaste åren 
utifrån befintlig förändringsteori, budskap och målgrupper 
 
 

Utvärderarens profil 
 
För att kunna genomföra utvärderingen i enlighet med våra önskemål ser vi att utvärderaren har: 

 Ett lärande förhållningssätt 

 Erfarenhet av att arbeta med förändringsteorier 

 Erfarenhet av utvärderingar av informations och påverkansinsatser med SIDA-anslag 

 Väl bevandrad i den ekumeniska rörelsen med insikt i kyrkornas roll och mandat för att driva 

informations- och påverkansarbete. Kännedom om de olika kyrkosamfundens och deras 

inställning till Israel och Palestinafrågan är en merit 



 

 

 God kunskap om och förmåga att anpassa kvalitativa metoder för uppföljning till 

verksamheters olika förutsättningar 

 

Anbudsförfarande  

 
Anbud disponeras på följande sätt:  

 Fakta om anbudsgivaren (namn, adress, telefon, e-post, företag, etc.)  

 Exempel på tidigare arbete 

 Två referenser 

 Intressebrev med utvärderarens intresse och erfarenhet av påverkansfrågor och arbete med 
förändringsteorier 

 Beskrivning av hur arbetet ska genomföras (kortfattat, detaljerad plan görs tillsammans med 
personal från Följeslagarprogrammet)  

 Arvode per dag och timme. Anges inklusive moms för konsult med F-skatt. För fysisk person 
betalar Sveriges kristna råd arbetsgivaravgift, inom ramen för den totalbudget som anbudet 
gäller.  

 CV skall bifogas  
 
En detaljerad arbetsplan och budget ska utvecklas i samarbete mellan samordnaren för 
Följeslagarprogrammet och den utvärderare som anlitas för uppdraget. 
 

Prövningsrätt  

Sveriges kristna råd förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållna anbud och kan komma att ingå i 
förhandling med anbudsgivare. Anbudsgivare kan dock ej för sin del påfordra förhandling.  

Anbudstid  

Anbudet skall vara Sveriges kristna råd tillhanda senast den 28 februari 2020.  
Anbudshandlingar, och eventuella frågor, sändes vänligen per e-post till Thomas Strömberg: 

Thomas.stromberg@skr.org 

mailto:Thomas.stromberg@skr.org

