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Aktörssamverkan
Ett steg till i utvecklingen



Genom aktörssamverkan kan både

Industriföretagen i Hyderabad, Indien, samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet för att få kunskap och teknik att rena 

förorenat avloppsvatten från industrierna. Här gör Sara Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet experiment i laboratoriet 

tillsammans med Rambabu Nedunur vid JNTU, Jawaharial Nehru Tecnological University i Hyderabad.



Sverige och världen utvecklas.
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AKTÖRSSAMVERKAN–ETT STEG TILL I UTVECKLINGEN

Aktörssamverkan 
– ett steg till i utvecklingen
Fler länder i världen klarar sig idag utan tra-

ditionellt bistånd och vill utveckla nya relatio-

ner. Därför satsar Sverige allt mer på samar-

bete som bygger på ömsesidiga intressen och 

gemensamt ansvar – som kan leda till lång-

siktiga själv bärande relationer. Vi kallar det 

aktörssamverkan.

 Sida kan underlätta kontakter, ordna möten, 

sprida kunskap om möjliga partners och 

marknader samt ge ett initialt fi nansiellt stöd.

 Målet är att skapa tre vinnare – ett så  kallat 

win-win-win. För människor i  fattigdom, för 

aktörerna i samarbetsländerna och för de 

svenska aktörerna.

 Har du en idé eller ett konkret förslag 

på samarbete, tag kontakt med något av 

våra landteam eller Aktörsteamet så 

hjälper vi dig vidare.
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Sida har länge arbetat med att stimulera samarbeten mel-

lan svenska aktörer och deras parter i många länder på 

olika sätt, men i liten skala. Nu tar vi ett steg till med något 

vi kallar aktörssamverkan. För denna samverkan hoppas 

vi se fl er nya aktörer. Dessutom har vi idag nya fi nansie-

ringsformer och metoder. 

 Vi prioriterar sju länder där det svenska biståndet nu 

håller på att förändras – Indonesien, Indien, Kina, Vietnam, 

Sydafrika, Namibia och Botswana. 

 Målet är att skapa tre vinnare – ett så kallat win-win-

win. För människor under fattiga förhållanden, för aktö-

rerna i samarbetsländerna och för parterna i Sverige.

 Aktörerna kan vara myndigheter, kommuner, organi-

sationer, institut, fackföreningar eller privata företag. Det 

är även aktuellt med aktörssamverkan i andra länder, i 

mindre skala, parallellt med det traditionella utvecklings-

samarbetet. Vår tidigare samverkan med östländerna har 

också visat vägen för hur vi nu formar detta sätt att bedriva 

internationellt utvecklingssamarbete. 

HUR ARBETAR VI?
Vårt arbete med denna form av samverkan utgår ifrån 

aktörernas egna initiativ och ömsesidiga intresse av att 

samarbeta. Vi underlättar kontakter, ordnar möten och 

sprider kunskap om möjliga partners samt ger ett visst 

fi nansiellt stöd.

 Sidas landteam ansvarar för att aktörssam verkan 

kommer igång i respektive land. På Sida jobbar också ett 

särskilt team med metoder. Kompetensutveckling och 

mötesplatser sker på Sida Partnership Forum.

HUR FINANSIERAS AKTÖRSSAMVERKAN?
Grundtanken är att aktörerna i det längre perspek-

tivet själva ska fi nansiera sin samverkan. Men 

tidsbegränsat stöd kan användas initialt. Som 

intressent går det att söka medel för ett sam-

arbete med sin partner, exempelvis för forsk-

nings- eller kulturutbyte. 

 För innovativa tekniska lösningar inom 

miljöområdet har också ett stöd etablerats i 

samarbete med Tillväxtverket (DemoMiljö). 

I fl era fall är det Sidas samarbetspartner, 

exempelvis Vetenskapsrådet, Kulturrådet 

eller ICLD (Internationellt Center för Lokal 

Demokrati) som hanterar olika stödformer. 

 För planering och idéutbyte med sin 

partner i samarbetslandet kan man söka 

planeringsstöd hos Sida. 

VEM VILL DU SAMARBETA MED OCH I VILKET LAND?

Sida har länge jobbat med att stimulera samverkan mellan svenska aktö-
rer och partners i våra samarbetsländer. Nu ska vi göra det i större skala.



TA KONTAKT:

Vi vill skapa ett ömsesidigt intresse för utveckling som gynnar både 
parter och omvärld. Det minskar fattigdomen.

Har du någon idé om ett samarbete, men behöver veta i vilken ände du ska börja? Hör av dig till respektive landteam på 

VILL DU HA EN IDÉ OM SAMVERKAN?
För att stimulera fl er aktörer att utveckla idéer och 

samverkan, arbetar Sida med olika mötesplatser. Det 

kan handla om konferenser eller andra forum inom ett 

speciellt område som miljö, eller om ett land eller region. 

 Mötena sker både i Sverige och i de aktuella länderna. 

EXEMPEL PÅ FINANSIELLT STÖD FÖR AKTÖRSSAMVERKAN 

  Swedish Research Links hanteras av Vetenskapsrådet 

som delar ut små bidrag till forskningsinstitutioner för 

att få igång samarbeten. 

  DemoMiljö är ett fi nansiellt stöd som ger möjligheter för 

myndigheter, kommuner, institutioner eller företag att 

demonstrera och pröva ny miljöteknik. Stödet hanteras 

av Tillväxtverket.

  Kultursamarbete med Sydafrika, hanteras av Kulturrå-

det och bygger på att Sverige och Sydafrika gemensamt 

satsar pengar i en kulturfond. 

  Kommunsamarbetena hanteras av Internationellt 

 Center för Lokal Demokrati (ICLD) i Visby. 

  Swedfund arbetar för att få till joint ventures mellan 

företag i utvecklingsländer och i Sverige. 

  Sidas Östersjöenhet i Visby arbetar med aktörssamver-

kan för organisationer, kommuner och regioner (dock 

inte med biståndspengar).

Vi prioriterar aktörsam-
verkan i Indonesien, Indien, 
Kina, Vietnam, Sydafrika, 
Namibia och Botswana. 
Sverige bedriver även  
denna form av sammar-
bete i fl era östländer, men 
inte med biståndsmedel. 
I mindre skala används 
aktörssamverkan också i 
andra länder, parallellt med 
traditionellt stöd.



MILJÖSAMARBETE I INDIEN GER JOBB FÖR SVENSKA MILJÖFÖRETAG
Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena 

förorenat avloppsvatten. IVL Svenska miljöinstitutet bistår med kompetens och 

helhetslösningar som öppnar dörren för svenska miljöteknikföretag på den 

indiska marknaden. Samarbetet får ekonomiskt stöd av Sida sedan fl era år. 

 I samarbetet deltar CII som är den indiska motsvarigheten till Svenskt 

Näringsliv, JNTU, som är ett av de tekniska universiteten i Hyderabad, miljö-

institutet EPTRI och frivilligorganisationen Gamana som driver miljödebatt i 

samhället. 

 – Konceptet med ”Cleaner produktion” är helt nytt för oss och ger stora 

möjligheter att utveckla effektiviteten i användningen av vatten i industrierna. 

Det här är en utmärkt start för att sprida konceptet till industrier i hela Indien, 

säger Sundaresan Raghupathy, Vd för CII, Confederation of Indian Industry.

 – Nu undersöker vi möjligheten att öppna ett kontor i Indien. Många svenska 

miljöteknikföretag kommer också att gynnas av samarbetet, säger Jonas 

Röttorp, avdelningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

NÄRA PARTNERSKAP UTVECKLAR GÖTEBORG OCH NELSON MANDELA BAY
Sverige och Sydafrika hade redan under kampen mot apartheid många för-

bindelser. I slutet av 1990-talet fördjupade Göteborg och Nelson Mandela Bay 

relationerna och började samarbeta långsiktigt. Fokus ligger på att utveckla 

den lokala ekonomin, företagandet, jämställdheten och demokratin och att 

minska fattigdomen och orättvisorna – i bägge städerna. Samarbetet sker på 

bred front mellan universitet/högskola, näringsliv och offentlig sektor. Sam-

arbetet har fått ekonomiskt stöd av Sida sedan 1999.

 – Genom gott och långsiktigt arbete bygger man förtroende och genom det 

kan vi underlätta affärsrelationer mellan våra regioner, säger Anki Gustafs-

son, Business Region Göteborg.

 – Vi är helt övertygade om att samarbetet kommer att utvecklas och växa 

ännu mer, i synnerhet när det gäller hållbar stadsutveckling, miljö- och 

klimatförändringar, lokal ekonomisk utveckling och kultur, säger Hester 

Botha, biträdande direktör, avdelningen för internationella relationer, Nelson 

Mandela Bay Municipality.

SAMARBETE FÖRBÄTTRAR VÅRDEN AV SJUKA BARN I VIETNAM OCH SVERIGE
Universitetssjukhuset i Lund har startat ett sexårigt samarbete med ett 

barnsjukhus i norra Vietnam. Målet är att utveckla vården så att fl er barn 

i området kan överleva svåra cancersjukdomar. Samtidigt får de svenska 

läkarna och sjuksköterskorna unik kunskap om ett annat lands barnsjukvård 

och forskning.

 – Genom samarbetet kan vi utveckla kvaliteten på både diagnostik och 

behandling, och få en bättre struktur av vården. På sikt kommer det att ligga 

till grund för en modernisering av barncancersjukvården i hela Vietnam, 

säger Nguyen Thanh Liem, professor vid barnsjukhuset i Hanoi.

 – Vi har också stort utbyte av samarbetet. Våra läkare får träffa läkare med 

andra erfarenheter, möta fl er patienter och genomföra forskning som inte 

är möjlig i Sverige eftersom vissa sjukdomar inte fi nns här, berättar Chris-

tian Moëll, barnläkare vid Universitetssjukhuset i Lund och initiativtagare till 

samarbetet. 

AKTÖRSSAMVERKAN–ETT STEG TILL I UTVECKLINGEN

EXEMPEL PÅ LYCKADE SAMARBETEN

”VI KAN GENOM-

FÖRA FORSKNING 

SOM INTE ÄR 

MÖJLIG I SVERIGE 

EFTERSOM VISSA 

SJUKDOMAR INTE 

FINNS HÄR.”

”DET HÄR ÄR EN 

UTMÄRKT START 

FÖR ATT SPRIDA 

KONCEPTET TILL 

INDUSTRIER 

I HELA INDIEN.”

”GENOM GOTT 

OCH LÅNGSIKTIGT 

ARBETE BYGGER 

MAN FÖR TRO-

ENDE.”



SIDAS UPPDRAG

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att 

minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållig-

het. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, 

Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 

utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 

kompetens. Det gör världen rikare.

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

Address: SE-105 25 Stockholm, Sweden.

Visiting adress: Valhallavägen 199.

Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.

www.sida.se  sida@sida.se

Fler länder i världen klarar sig idag utan traditionellt bistånd och vill utveckla 

nya relationer. Därför satsar vi allt mer på aktörssamverkan som bygger på 

ömsesidiga intressen och gemensamt ansvar – som kan leda till långsiktiga 

självbärande relationer.

 Sida stimulerar aktörssamverkan genom att underlätta kontakter, ordna 

möten, sprida kunskap om möjliga partners och marknader samt ge ett 

initialt fi nansiellt stöd.

 Har du en idé eller ett konkret förslag om samarbete, tag kontakt med 

något av våra landteam. Du hittar kontaktuppgifterna i den här foldern.

Aktörssamverkan – Ett steg till i utvecklingen SIDA, SEPTEMBER 2009


