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Ny lag minskar handel med barn.
Guatemala har i minst två årtionden fått hård kritik för ille gala adoptioner. Under den värsta tiden försvann 5 000 barn, per år, till 
trafficking. Med hjälp av stöd från Sverige, som under fl era år även agerat direkt mot den guatemalanska regeringen, och Unicef 
kan de idag referera till den nya nationella lagen kring adoption. Lagen klubbades 2008 av kongressen och en nationell adoptionsbyrå 
 öppnades. Hit kan familjer vända sig, från hela Guatemala, utan att betala för tjänsterna. Perspektivet är hela tiden ”för barnens 
bästa”. Tack vare den nya lagen har femårige Ángel René adopterats lagligt och tryggt och fått en ny familj.
Foto: Ylva sahlstrand
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Den årsredovisning du läser visar på bredden av det 
svenska utvecklingssamarbetet och på hur de insatser 
som Sverige finansierar bidrar till att göra skillnad för 
fattiga och utsatta människor. Jag är glad för att du 
har tagit dig tid att läsa om vår verksamhet och dess 
resultat.

År 2012 markerade slutdatum för Sidas verksam-
hetsinriktning för perioden 2011–2012 och den mål-
bild myndigheten arbetat 
mot de senaste två åren.  
Vår förvaltningsekonomi var 
i balans redan 2011 och visar 
överskott för 2012. Därmed 
är kravet från regeringen på 
en ekonomi i balans senast 
2012 uppfyllt. Vi har tagit 
viktiga steg i att förbättra  
vår process för att hantera 
biståndsinsatser och även i 
övrigt stärkt vår interna styrning och kontroll i 
 verksamheten. Vi har stärkt kapaciteten att utreda 
 korruptionsmisstankar och som första myndighet i 
Sverige infört ett visselblåsare (whistle-blowing) 
 system. Vi har fortsatt att fokusera insatserna mot 
områden som är särskilt prioriterade i den svenska 

biståndspolitiken, som demokrati och yttrandefrihet. 
Vi har också fått genomslag för nya metoder och 
samarbeten, inte minst med näringslivet. 

Satt i sitt sammanhang av andra investeringar, som 
till exempel direktinvesteringar och remitteringar, kan 
biståndet ha en avgörande betydelse för människors 
livsmöjligheter. Biståndet kan bland annat stärka 
 viktiga samhällsfunktioner, utjämna risker som 

 hämmar nödvändiga inves-
teringar, komplettera och sti-
mulera den privata sektorns 
möjligheter till jobbskapande 
och fattigdomsminskning, 
samt bidra till att föra 
 samman rätt aktörer för ett 
 specifikt utvecklings problem. 

Sidas bidrag till genom-
förandet av den svenska 
 politiken för global utveck-

ling sker mot bakgrund av ett utvecklingssamarbete  
i stor förändring, såväl globalt som på hemmaplan. 
Regeringen har nyligen inlett en reformering av styr-
ningen av biståndet som ställt nya krav på Sidas för-
måga att finna lösningar – nya eller beprövade – som 
leder till hållbar utveckling i olika miljöer och situa-

resultaten av  
svenskt bistånd 
 kommer enskilda 
 människor till del.

För att stå redo för framtidens 
utmaningar krävs strategiska 
samarbeten med aktörer som 
verkar inom andra områden. 
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tioner. Min förhoppning är att den nya styrningen ska 
leda till ökat fokus i vår verksamhet. 

Just nu pågår ett omfattande arbete i FN och andra 
delar av det internationella samfundet med en ny 
utvecklingsagenda som ska ta vid där de nuvarande 
millenniemålen slutar. En av nyckelfrågorna bortom 
2015 är hur ett nytt globalt partnerskap för utveckling 
bör se ut och hur det förutom stater kan involvera fler 
aktörer, inte minst det civila samhället och  näringslivet. 
En annan viktig aspekt är hur länder i en konflikt-
situation ska kunna bryta de mönster som har låst fast 
människor i fattigdom och otrygghet när grannländer 
växer och utvecklas. 

För att Sida ska stå redo att möta dessa utmaningar 
krävs i allt högre utsträckning strategiska samarbeten 
med aktörer som verkar inom andra områden.  
I denna årsredovisning hittar du många exempel  
på sådana samarbeten, och det ska bli fler sådana 
framöver! 

De närmaste åren vill vi bli ännu bättre på att sätta 
biståndet i sitt sammanhang och utveckla dess bidrag 
till genomgripande och hållbar förändring. Vi ska 
bland annat bli bättre på att analysera förutsättning-
arna i de olika utvecklingssituationer vi möter, 
 samtidigt som vi utvecklar vår förmåga att välja de 

sam arbetsformer och metoder som ger bäst resultat  
i varje given situation. 

Dessutom ska vi bli bättre på att kommunicera 
dessa resultat på ett enkelt och rättvisande sätt.  
I den här årsredovisningen finns många spännande 
 exempel från Sidas verksamhet och resultat från det 
svenska utvecklingssamarbetet.

God läsning!

Charlotte Petri Gornitzka
Stockholm den 19 februari 2013

XXXXXXXXXXXXXXXX
upta el ium accab ium que nest quate parci 
saperum dignate aut aliquos esci tescima 
iossimpore eatquodit aute sinvenim vendi 
aut ut que imolupta pro tempor aperiae 
omnimusa vel et ommodi nobis escia 
audam velitecae porest, cusant. eritius 
quos explita esequas as aceaqui derepro 
rentibusam dolestiaspit labore sitatiber-
em qui cuptaquat am autaque prem et 
acienis res nihit que maximi, sa quo do-
lupta spicil mo officie nitisti acimus mint-
ium nost perit odigeni omnihil.

Människan i centruM
svenskt bistånd finns där behoven finns. 
den enskilda människans möjligheter att 
själv förbättra sitt liv står alltid i centrum. 
det kan handla om möjlighet till en fast 
inkomst, tillgång till hälsovård och utbild-
ning, renare miljö eller möjlighet att 
påverka i samhället. det är några av de 
människor som fått en bättre vardag tack 
vare svenskt bistånd.
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Kommunikation ökar ungas sysselsättning. 
I Tanzania är 65 procent av befolkningen under 25 år. För att stimulera entreprenörskap och företagsamhet hos ungdomar startades 
2011 TV-showen Ruka Juu – ”Upp och hoppa!” på Swahili. Amabilis Batamula är programledare för Ruka Juu. Initiativet är en utveck-
ling av kommunikationssatsningen Femina HIP som sedan 12 år diskuterar sex, samlevnad och hiv/aids öppet genom magasin, TV-
shower och radio. Ruka Juu startade efter efterfrågan från Feminas tittare eftersom kopplingen mellan utsatthet för hiv och brist på 
sysselsättning och inkomst är tydlig. Ruka Juus programidé var att låta sex unga entreprenörer tävla om en prissumma att investera 
i företaget och en utbildning i entreprenörskap vid Dar es Salaams universitet. De tävlande testades i grenar som företagsekonomi, 
marknadsföring, kundvård och att attrahera finansiärer. Ruka Juu hade 2012 3,1 miljoner tittare (12,5 procent av befolkningen) och 
22 000 av dem engagerade via sms. Programmet har genomfört kvalitativa utvärderingar i fokusgruppsform som visat att kunskapen 
om hur man startar företag ökat bland de som tittat.
Foto: Goodluck Moshi
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Sida strävar efter att vara en modern myndighet som 
effektivt bidrar till att genomföra Sveriges politik för 
global utveckling. Som regeringens särskilda bistånds-
myndighet ska Sida vara ledande på att bygga och 
förmedla kunskap om hur utvecklingssamarbetet når 
sina mål och möter morgondagens utmaningar.

Sidas grunduppdrag är att ansvara för att hantera 
bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser 
som kostnadseffektivt bidrar till att uppfylla målen för 
det internationella utvecklingssamarbetet, inklusive 
det humanitära biståndet och reformsamarbetet i 
Östeuropa. Inriktningen anges av strategier som 
beslutas av regeringen. 

Under 2012 styrdes myndighetens verksamhet av 
53 strategier. Strategiernas mål och inriktning varie-
rar, liksom storleken på det ekonomiska åtagandet. 
Totala biståndsutbetalningar 2012 (inklusive utgifts-
område 5) uppgick till 28,7 miljarder kronor, varav 
11,2 miljarder avsåg insatser som Utrikesdepartemen-
tet ansvarar för och beslutar om men som Sida 
 administrerar utbetalningar för. De icke-geografiska 
strategierna svarar för knappt hälften av den totala 
strategivolymen för 2012 (7,8 miljarder kronor av 
total 16,6 miljarder kronor). Under 2012 har Sida 
betalat ut 98 procent av de medel som disponerades 
för bistånd.

I kapitel 4 görs en mer detaljerad resultatredovis-
ning av arbetet med att genomföra de olika strategi-
erna. 

Verksamhetens övergripande utveckling  
och händelser 
Under 2012 genomfördes verksamheten av samarbets
strategierna huvudsakligen som planerat. Samtidigt varierar 
utvecklingen mellan länder och strategier.

Uppföljningen av Sidas verksamhet 2012 visar gene-
rellt på goda möjligheter att nå sektormålen som 

anges i strategierna. Den visar också att individuella 
insatser som Sida finansierar i syfte att nå dessa mål 
genomförs i de allra flesta fall som planerat. Bedöm-
ningen gäller tydligast för de länder med vilka Sverige 
har långsiktigt utvecklingssamarbete som går ut på att 
stödja ländernas egna program för att minska fattig-
domen och som inte upplever större konflikter, samt 
för de icke-geografiska strategier som har en global 
räckvidd. 

Kartan visar i vilken grad insatsportföljerna har 
genomförts enligt plan för respektive strategi. Bedöm-
ningen vilar på en sammanvägning av vad som rap-
porterats från berörda enheter på Sida och utlands-
myndigheter. 

Bland de större avvikelserna i genomförandet av 
verksamheten 2012 märks Mali där det råder ett fort-
satt säkerhetsmässigt och politiskt svårt läge efter mili-
tärkuppen 2012, liksom Rwanda som i en FN-rapport 
pekats ut för inblandning i konflikten i angränsande 
Demokratiska republiken Kongo. I båda fallen har 
den negativa utvecklingen medfört en frysning av 
stat-till-stat utvecklingssamarbetet och till en översyn 
av insatsportföljerna. 

Även i Uganda har Sida tills vidare stoppat utbetal-
ningar som går genom staten sedan landets riksrevi-
sor funnit misstankar om oegentligheter i hanteringen 
av biståndsmedel. Erfarenheterna från 2012 års 
 bilaterala samarbeten visar att möjligheten att uppnå 
resultat i allt fler länder påverkas av nationella och 
regionala konflikter samt korruptionsproblem. 

Samarbetet med de länder med vilka Sverige har 
fördjupat långsiktigt utvecklingssamarbete har under 
2012 fortsatt fokuserats mot mänskliga rättigheter och 
demokrati, både som egna resultatområden och som 
grundläggande principer för samarbetet. Sverige har 
under 2012 även bidragit till att stärka anti-korrup-
tionsarbetet via stöd inom både det regionala och det 
bilaterala arbetet i Afrika och i Asien.

Sidas arbete ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, ofta i mycket 
svåra miljöer och länder med utbredd fattigdom. arbetet syftar till att individer 
som lever i fattigdom och utsatthet ska få möjlighet att förbättra sina 
levnadsvillkor.
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Humanitärt bistånd ska lindra nöd efter kriser och 
katastrofer och ge förutsättningar för långsiktig åter-
uppbyggnad. Sidas humanitära bistånd uppgick 2012 
till 2,8 miljarder kronor, vilket tillsammans med det 
humanitära bistånd som administreras av Utrikes-
departementet gör Sverige till världens tredje största 
bilaterala givare. Detta ger Sverige en viktig roll i de 
gemensamma ansträngningarna att fortsätta stärka 
det humanitära systemet. Sveriges dominerande roll 
är ett resultat av regeringens ökade prioritering av 
området.

De kriser som medförde störst humanitärt bistånd 
från Sida under 2012 var Demokratiska republiken 
Kongo, Sahelregionen, Sydsudan, Sudan, Somalia, 
Västbanken/Gaza, Burma och Syrien. Stödet till 
dessa länder och områden motsvarade  nästan hälften 
av Sidas totala humanitära bistånd.

I den växande del av det svenska utvecklingssam-
arbetet som bedrivs med länder med pågående eller 
nyligen avslutad konflikt bedömer Sida att det finns 
en risk att flera av strategiernas sektormål inte kom-
mer att nås innan strategierna löper ut. Skälen till 
detta varierar men är framför allt kopplade till den 
övergripande utvecklingen i länderna. I Afghanistan, 
Sveriges tredje största samarbete innebär till exempel 

säkerhetsläget att verksamheten utsatts för förse-
ningar och kraftigt ökade kostnader för genom-
förandet. 

Den samlade bedömningen av genomförandet av 
insatsportföljerna inom konfliktländerna var vid 
utgången av 2012 mer positiv än vid början av verk-
samhetsåret, främst på grund av i princip full beman-
ning i fält. Exempel från verksamhetsåret är bland 
annat ökad tillgång till rättshjälp, återintegrering av 
barnsoldater i samhället, samt etablering av mekanis-
mer för konflikthantering på lokal nivå. 

Bedömning av strategier – i vilken grad har strategierna genomförts enligt plan

icke-geografiSka Strategier

demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Kapacitetsutveckling och samverkan

 Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende 
 miljöåtgärder (miljölån)

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Forskningssamarbete

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

informations- och kommunikationsverksamhet

Humanitära insatser och konflikthantering

regionala Strategier

regionalt Mellanöstern och nordafrika

regionalt asien

regionalt afrika söder om Sahara

 regionalt hiv och aids, sexuell och reproduktiv 
 hälsa och  rättigheter samt hbt-personers 
 mänskliga rättigheter i afrika söder om Sahara

genomföra inSatSportföljen

Förklaring:

Strategierna har genomförts enligt plan

Strategierna har i huvudsak genomförts enligt plan

Strategierna har inte genomförts enligt plan
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Avseende målen inom reformsamarbetet i Östeuropa 
ligger utmaningarna delvis på en politisk nivå bortom 
de svenska insatsernas omedelbara räckvidd. Sida 
bedömer ändå att det svenska stödet behåller sin rele-
vans. Även i tider av politisk turbulens och avsaknad 
av framsteg på den politiska nivån bidrar reform-
samarbetet till att stärka demokratin och att bygga 
hållbara institutioner till nytta för medborgarna.

Förbättrad styrning och nya samarbeten
Under 2012 började regeringen se över ett stort antal 
samarbetsstrategier, inklusive målformuleringar som 
en del av en utvecklad resultatstyrning av biståndet. 
Sida har under året ombetts att komma in med för-
slag till resultat för nya strategiperioder baserat på 
ingångsvärden som beslutats av regeringen. Bland 
dessa kan särskilt nämnas Zambia och Tanzania, 
 Sveriges största samarbetsland, liksom Burma där 
utvecklingen mot ökad öppenhet och reformer under 
2012 lett till att Sverige nu planerar för att inleda 
utvecklingssamarbete med landet. Samtidigt har 
regeringen beslutat att fasa ut det pågående bilaterala 
samarbetet med Burkina Faso och sedan tidigare  
även det selektiva samarbetet med Botswana, Indien, 
 Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och Vietnam.

Prioriterade områden för svenskt bistånd
Inom det svenska biståndet koncentreras i allt högre grad verk
samheten till regeringens tre tematiska prioriteringar demokrati 
och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt främjande av 
jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. 

Liksom tidigare år fokuserar en hög andel av insat-
serna på en eller flera av de tre tematiska prioritering-
arna. Av alla beslutade insatser under 2012 hade 
70 procent demokrati och mänskliga rättigheter, 
68 procent jämställdhet och kvinnors roll i utveckling 
och 38 procent miljö och klimat som huvud- eller 
 delsyfte. Cirkeldiagrammet ovan visar fördelningen 
av utbetalde medel per huvudsektor för det svenska 
utvecklingssamarbetet.

utbetalningar fördelat per huvudsektor 2012, %

Hälsa, 10%
Utbildning, 3%
Forskning, 6%
Demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet, 29%

Konflikt, fred och säkerhet, 4%

Humanitärt bistånd, 16%

Hållbar samhällsbyggnad, 10%
Marknadsutveckling, 5%
Jord- och skogsbruk, 5%
Miljö, 3%
Budgetstöd för fattigdoms-
bekämpning, 5%

Övrigt, 2%

Genomslag för svenska prioriteringar
Sidas finansiering och påverkansarbete via multilate-
rala kanaler, exempelvis FN eller andra internatio-
nella organisationer, fonder eller program, blir ett allt 
viktigare bidrag till genomslaget för de svenska tema-
tiska prioriteringarna. Regeringens globala samarbets-
strategier, inklusive särskilda satsningar på demokrati-
seringens aktörer, yttrandefrihet och informations-
teknologi har bidragit till både goda resultat, ökade 
volymer och en betydande fokusering på de tre tema-
tiska prioriteringarna inom det multilaterala bistånd 
som Sida förmedlar.

Insatserna för demokrati och mänskliga rättigheter 
riktas mot frågor om ansvarsutkrävande samt civila 
och politiska rättigheter. Portföljen inkluderar även 
stöd till yttrandefrihet och media, försvarare av 
mänskliga rättigheter, tortyrprevention, globala 
 nätverk av parlamentariker och parlament samt icke-
diskriminering av homo-, bi- och transsexuella perso-
ner. Genom Sidas omfattande stöd till det civila 
 samhället utvecklas en bas av representativa, legitima 
och självständiga aktörer som utgör en motvikt till 
staten och en demokratiserande kraft i samarbets-
länderna.

Miljö och klimat är både en tvärfråga och en  
sektor som stöds med relativt begränsade finansiella 
 volymer. Genomslaget är direkt kopplat till hur väl 
frågan integreras i miljö- och klimatpåverkande 
 sektorer. Andelen insatser som relaterar till miljö  
och klimat har varit relativt konstant över tid, men  
en viss ökning av andelen som har miljö som huvud-
syfte under 2012.

Jämställdhet har fortsatt varit en prioriterad fråga  
i utformningen av nya insatser och i dialogen med 
samarbetspartners inom såväl det bilaterala som det 
multilaterala samarbetet. Dialogen med Världs-
banken med fokus på den internationella utvecklings-
fondens (IDA) för åren 2012–2014 börjar ge resultat. 

2. Sida under 2012
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Världsbanken rapporterar att alla samarbetsstrategier 
för länder som mottar medel från fonden har ett 
 jämställdhetsperspektiv och under 2012 har jäm-
ställdhetsperspektivet integrerats i mer än tre fjärde-
delar av IDA-finansierade projekt.

Globalt påverkansarbete och allianser allt viktigare
Den svenska dialogen med FN:s samordningsorgan 
för humanitärt stöd har bidragit till skapandet av så 
kallade jämställdhetsmarkörer för humanitärt arbete. 
Genom dessa markörer synliggörs i vilken grad jäm-
ställdhetsperspektivet har integrerats i FN:s årliga 
konsoliderade appellprocesser för utdragna katastro-
fer. Detta skapar förutsättningar för en stärkt dialog 
med Sidas partner om vikten av att inkludera jäm-
ställdhet när behov analyseras.

Vid sidan av de tre tematiska prioriteringarna 
utgör millenniemålen viktiga riktmärken för Sida och 
det svenska utvecklingssamarbetet inom både det 
bilaterala och multilaterala biståndet. Svenskt stöd 
har under 2012 bland annat gått till eftersatta områ-
den som exempelvis minskad barn- och mödradödlig-
het (millenniemål 4 och 5) och ökad tillgång till 
dricksvatten samt sanitära lösningar (millenniemål 7). 
Sida ger även ett omfattande stöd till stort antal län-
ders utbildningsplaner genom programmet Global 
Partnership for Education som uppvisat mycket goda 
resultat för att öka barns skolgång (millenniemål 2).

Nya former för ett utvecklingssamarbete  
i förändring
Sida arbetar sedan flera år med att utveckla nya former för det 
svenska utvecklingssamarbetet som kan komplettera befintliga 
insatser och ta till vara nya möjligheter och aktörer i biståndets 
omvärld. Under 2012 höjde Sida ambitionen och stärkte den 
egna kapaciteten att skapa utrymme för innovation och flexibili
tet i hanteringen av insatser.

Ett särskilt projekt har under året studerat möjlig-
heterna att förnya formerna för programstöd. Inom 
ramen för projektet har bland annat en ny resultat-
baserad biståndsform utvecklats – Resultat och trans-
parenskontrakt för utveckling – som kommer att 
 testas på pilotbasis i utvalda länder. Sidas bedömning 
är att den nya modellen kommer att främja ökad 
mål- och resultatuppfyllelse och att samarbetsformen 
även kan bidra till en mer affärsmässig roll- och 
ansvarsfördelning mellan givare och genomförare.

I Rwanda har Sida arbetat med att förbättra 
offentlig service och myndighetsutövning genom ett 
ökat ansvarsutkrävande på lokal nivå. En metod som 
kallas ”samhällsprotokoll” (community scorecard) 

används för att ge medborgarna möjlighet att formu-
lera, strukturera och framföra sina synpunkter på den 
service som myndigheterna erbjuder inom områden 
som hälsa, utbildning och jordbruk. 

Som komplement till det traditionella utvecklings-
samarbetet har Sida de senaste åren ökat använd-
ningen av det låne- och garantinstrument myndig-
heten förfogar över från 154 miljoner kronor under 
2011 till 175 miljoner kronor 2012. Sida kan ställa  
sig som garant för kommersiella lån i samarbets-
länderna, exempelvis när ett lokalt företag vill inves-
tera i ett projekt med klar utvecklingsnytta. Erfaren-
heterna av verksamheten visar att den bidrar till att 
utjämna risker och generera kapital, samt att utveck-
lingsnyttan ofta blir mångdubbelt större än vad som 
motsvaras av den svenska insatsen. Samarbetsformen 
är dock arbetsintensiv bland annat eftersom den inne-
bär förhandlingar mellan flera parter än i det tradi-
tionella gåvobiståndet. 

Näringslivet som partner i biståndet
Sidas samarbete med näringslivet för genomförandet 
av utvecklingssamarbetet fortsatte att öka under 2012. 
Antalet avtalade insatser inom programmet Business 
for Development var 67 stycken vid utgången av 2012 
vilket är en kraftig ökning jämfört med de 16 som var 
avtalade vid samma tidpunkt 2011. Ett exempel på 
samarbete är Sidas samverkan med Scania, United 
Nations Industrial Development Organisation och 
irakiska myndigheter i insatsen för yrkesutbildning  
av fordonsmekaniker i Irak. 

Överlag bedömer Sida att de samarbetsformer som 
utvecklats under året skapar förutsättningar för att på 
ett effektivt sätt samverka med näringslivet. Samarbets-
formerna har dock inte prövats tillräckligt länge för 
att kunna göra en fullgod bedömning av kostnads-
effektiviteten.

Sida fattade under året beslut om att stödja två så 
kallade Challenge Funds, Grand ChallengePowering 
Agriculture och Making All Voices Count med 80 respek-
tive 105 miljoner kronor. En Challenge Fund syftar 
till att stimulera många olika typer av aktörer – exem-
pelvis företag, universitet och forskningsinstitutioner – 
att tillsammans finna lösningar på specifika utveck-
lingsproblem. Powering Agriculture fonden finansierar 
fattigdomsbekämpande insatser och hållbarhet inom 
energi- och jordbrukssektorn. Making All Voices Count 
syftar till att skapa förutsättningar för ansvars-
utkrävande och effektiva myndigheter genom dialog 
mellan medborgare och förvaltning.

2. Sida under 2012
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Motverka oegentligheter och korruption
Utbredd korruption i många av Sidas samarbetsländer utgör  
ett allvarligt hinder för att minska fattigdom och uppnå hållbar 
utveckling. Sidas arbete mot korruption inriktas på att öka sam
arbetsländernas förmåga att bekämpa korruption, men också på 
myndighetens egen förmåga att hantera och förebygga korruption 
i svenskfinansierade insatser.

Sida stöder bland annat insatser som syftar till att öka 
demokratiskt deltagande, öppenhet och ansvarsutkrä-
vande och till att stärka den finansiella och rättsliga 
styrningen och kontrollen. Det civila samhället och 
medier har en viktig roll att spela för transparensen 
och möjligheterna att utkräva ansvar. 

Inom institutionsbyggande är transparens och 
ansvarutkrävande, tillsammans med tillgänglighet och 
hög servicegrad, viktiga komponenter för att komma 
tillrätta med korruption. Ett exempel från verksam-
hetsåret är Georgien där ett långvarigt svenskt stöd 
till lantmäterimyndigheten har bidragit till genom-
gripande förändringar i administrationen av land  
och mark. Etablering av öppna kontor med tydliga 
 pris listor, tidsgränser för handläggningen och hög 
service grad via internet har inneburit att korruptio-
nen minskat kraftigt inom myndigheten. 

På det globala planet är Transparency International en 
viktig aktör mot korruption som stöds av Sverige. 
Under 2012 har organisationen bland annat utvecklat 
en ny metodik för sitt Corruption Perceptions Index som 
möjliggör jämförelser av korruption i länder över tid. 
Sida har under 2012 påbörjat en beredning av för-
nyat stöd till Transparency Internationals sekretariat i 
 Berlin. Lokala kontor i låginkomstländer som 
 Bangladesh, Kambodja och Zimbabwe får också stöd 
genom Sida. Därtill har Sida ingått avtal om stöd till 
ett regionalt program i Mellanöstern och Nordafrika.

Motverka korruption i svenskfinansierade insatser
Den nya processen Hantera biståndsinsatser, som 
Sida tog i bruk under 2012, inkluderar ett antal 
 viktiga åtgärder för att motverka korruption i svensk-
finansierade insatser. Det förstärkta kravet på att 
bedöma och dokumentera samarbetspartners interna 
styrning och kontroll anses vara av särskild betydelse. 
Ett förbättrat stöd finns nu också för Sidas medarbe-
tare att bedöma, värdera och vidta åtgärder för iden-
tifierade korruptionsrisker i alla insatser, vilket ger 
ökade förutsättningar att förebygga korruption. 
Sida har under året tagit fram en rapport med statis-
tik över de anmälningar om misstänkt korruption och 
andra oegentligheter som inkom 2011. Rapporten 
visar att antalet anmälningar 2011 var 38 stycken. 

Det är i det närmaste samma antal som åren 2009 
och 2010. Under 2012 har Sida som första svenska 
statliga myndighet inrättat ett visselblåsare (whistle-
blowing) system som  möjliggör för individer att 
anmäla misstankar om oegentligheter och korruption. 
Anmälan kan ske anonymt. Funktionen är ett kom-
plement till övriga rapporteringskanaler för sådana 
misstankar. Sida tog emot 31 anmälningar via funk-
tionen under 2012, varav nio ledde till utredning.

Sida i förändring
Internt har Sida under 2012 fortsatt präglats av förändring och 
utvecklingsarbete för att bli en effektiv och modern myndighet.

Betydande framsteg har gjorts för att förbättra den 
interna styrningen och kontrollen, främst genom att 
Sida har vidtagit åtgärder inom en särskild handlings-
plan för intern styrning och kontroll. Sida bedömer 
att det dock kvarstår brister i hanteringen av bistånds-
insatser som behöver åtgärdas framöver, vad gäller 
användning av revision som kontrollmetod, riskanaly-
ser, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.

Sida har under 2012 fortsatt att öka andelen 
utlandsstationerad personal och delegerat ytterligare 
beslutsmakt till ambassaderna. Arbetet behöver dock 
tas vidare som en prioritering för perioden 2013–
2015. Höga kostnader för utsänd personal och ökade 
säkerhetskostnader inom konflikt- och postkonflikt-
samarbetet innebär att myndigheten behöver göra en 
noggrann analys av vilken del av verksamheten som 
görs bäst var, på huvudkontor eller i fält. En sådan 
analys har påbörjats.

Under 2012 har myndighetens HR-strategiska 
 prioriteringar och ambitioner tydliggjorts. Bland 
annat har en kartläggning av kompetensförsörjning-
ens huvudområden genomförts, en översyn av Sidas 
befattningsstruktur påbörjats samt att arbetet med att 
ta fram en HR-strategi för myndigheten initierats.

De senaste åren har Sida strävat efter att avtala  
om färre men större insatser som en del i att öka 
kostnads effektiviteten. Resultatet av denna satsning är 
tudelat. Antalet insatser har successivt minskat 2009–
2012, samtidigt som avtalens längd i princip är oför-
ändrade. I många fall är denna tendens ett resultat av 
strategier som är på väg att löpa ut eller ses över av 
regeringen. Sidas satsningar på nya biståndsformer, 
inklusive små katalytiska stöd, bidrar dock till att hålla 
nere den genomsnittliga avtalslängden och illustrerar 
balansgången mellan arbetsintensiva biståndsformer 
och större programstöd. 

Som svensk myndighet har Sida en skyldighet mot 
både skattebetalare och människor som lever i fattig-

2. Sida under 2012
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dom att kunna redovisa resultat och lärdomar på ett 
enkelt, balanserat och rättvisande sätt. Under 2012 
har Sida fortsatt att utveckla portalen OpenAid.se 
som för närvarande rymmer information om när-
mare 100 000 svenska biståndsinsatser och som har 
vunnit utmärkelse för sin användarvänliga utform-
ning. Bland annat har tillgången till statistik ökat 
genom att Sida gjort det möjligt för andra myndig-
heter att via en webbaserad funktion ladda upp data 
till Openaid.se. Kvaliteten på data och statistik har 
också förbättrats under året.

Sida genomför varje år ett stort antal utvärderingar 
av verksamheten som ett led i myndighetens lärande 
och utveckling. Under 2012 genomfördes bland annat 
15 strategiska utvärderingar, varav tre internationella 
utvärderingar i samarbete med andra givare eller 
multilaterala organisationer. Utvärderingen av 
 Sveriges mycket långvariga utvecklingssamarbete 
med Vietnam visar till exempel på hur Sverige 
 bidragit till fattigdomsminskning men även till övrig 
utveckling så som bättre fungerande massmedier.

2. Sida under 2012



Kenyas fattiga får verktyg att följa upp millenniemålen.
Kenyas nya konstitution, som antogs efter en folkomröstning 2010, sätter sociala och ekonomiska rättigheter i fokus. Frågor som rör 
hur de allmänna medlen används får också stort utrymme. Det här stämmer väl överens med prioriteringarna hos FN:s millennie-
målskampanj som, med bara tre år kvar till 2015, vill säkerställa att målen behåller sin centrala plats på landets politiska agenda. 
I nära samarbete med Sodnet – Social Development Network, en Kenyansk CSO som arbetar för att mobilisera och kanalisera socialt 
engagemang – har FN:s millenniemålskampanj därför tagit fram en teknisk plattform – HUDUMA (service på swahili) – som kan 
ta emot och registrera problem och bristande service som invånarna rapporterar in med hjälp av sina mobiltelefoner. Rapporteran 
 synliggörs på en webbplats och det yttersta målet är att stärka interaktionen mellan staten och dess invånare – detta för att bidra till 
ökat deltagande, demokrati och ansvarsutkrävande. Abdallah Muhammed är en av dem som utnyttjar tjänsten för att få bättre service 
– i hans fall till en skola.
foto: Linda essner
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3. Läsanvisningar för resuLtatredovisningen

Sida redovisar resultaten av verksamheten i förhål
lande till uppdragen i Sidas instruktion, paragraferna 
1–3 samt 8 angående myndighetens huvuduppgifter, 
regleringsbrevet samt andra regeringsbeslut, fram
förallt de 53 strategier som styr Sidas arbete. Strategi
erna inom utgiftsområde 7, internationellt bistånd, 
består av 39 bilaterala, nio ickegeografiska samt fyra 
regionala strategier. Till detta kommer en strategi 
som finansieras inom ramen för utgiftsområde 5, 
internationell samverkan. Strategierna finns namn
givna i de kapitel där de redovisas.

Sidas instruktion, paragraf  5, punkt 3 som rör 
tjänsteexport redovisas i kapitel 4.13. Tjänsteexport 
benämns också som myndighetssamverkan. 

I Sidas instruktion, andra paragrafen, återges fem 
områden som Sida i sin insatshantering ska hantera 
för att uppfylla de biståndspolitiska målen. Fyra av 
dessa (punkt 1 samt 3–5) återges under särskilda 
 kapitel i årsredovisningen, kap 4.7–4.10. Punkten 2 
som handlar om att: ”beakta skilda förutsättningar 
och behov i olika miljöer” bedömer Sida är omhän
dertagen genom redovisningen av den stora bredd 
och variation med vilken Sida utformat det arbete 
myndigheten ansvarar för. 

Struktur för resultatrapporteringen
I regleringsbrevet till Sida anger regeringen att: ”Sida
ska i årsredovisningen redovisa och analysera resultat
av Sidas strategistyrda verksamhet. Redovisning ska
baseras på den årliga strategirapporteringen och  
avseprestationer och effekter.” För att redovisa och 
 analysera resultaten på ett överskådligt sätt har  
Sida valt att strukturera resultatrapporteringen på  
följande sätt:

 ■ Sammanfattningar av strategirapporter ges för de 
strategier som styr utvecklingssamarbetet; 

 ■ Slumpmässigt genererade exempel på insatsnivå 
ges från merparten av strategirapporterna. 

De slumpmässiga insatserna har med slumpgenerator 
tagits fram från strategirapporteringen. I respektive 
strategirapportering redovisas de viktigaste resultaten 
för de tre största insatserna per sektor (störst avseende 
avtalat belopp), baserat på senast tillgängliga uppfölj
ning, rapportering och eventuella utvärderingar.

Där redovisas även i vissa fall de viktigaste resulta
ten för ytterligare insatser av särskild vikt för att nå 
målet/en för sektorn/erna i de fall där redovisning  
av de ”tre största insatserna per sektor” riskerar ge  
en skev bild av strategins genomförande.

Anledningen till att insatserna som redovisas i års
redovisningen är slumpmässigt framtagna är att Sida 
vill säkerställa att urvalet inte påverkats av en ambi
tion att framhäva goda resultat. Nackdelen är dock 
att det slumpmässiga urvalet begränsar möjligheten 
att specifikt illustrera resonemang – Om god eller 
bristfällig utveckling – som förs i respektive samman
fattning. För strategier som omfattar mycket stora 
belopp, som Globala ämnesmässiga strategin, redovi
sas flera insatsexempel. För strategierna stöd genom 
svenska organisationer i det civila samhället, Sidas 
stöd till forskningssamarbete samt för särskilt demo
kratistöd genom svenska partianknutna organisatio
ner väljer Sida att inte redovisa några insatsexempel.

Sida samarbetar med de länder och inom de tema
tiska områden som regeringen fattat beslut om. Sida 
förmedlar bidrag till hundratals samarbetspartners 
som genomför utvecklingssamarbetet samt rapporte
rar resultat. Det är dessa rapporter Sida använder i 
årsredovisningen. Strategierna redovisas enligt indel
ningen: långsiktigt utvecklingssamarbete, samarbete i 
konflikt och postkonfliktländer, reformsamarbete i 
Östeuropa, selektivt samarbete, regionalt samarbete 
samt ickegeografiskt utvecklingssamarbete.

Bedömningskriterier
Måluppfyllelse i respektive strategisammanfattning 
koncentreras till sektornivå. Det övergripande strate
gimålet berörs inte. Upplägget följer det som efter
frågas i strategirapporteringen. Strategierna är i de 
flesta fall utformade på ett sätt som begränsar möjlig
heterna att rapportera mot de övergripande strategi
målen. Till exempel: ”ett Kenya där alla fattiga kvin
nor, män, flickor och pojkar har förutsättningar att 
förbättra sina livsvillkor, och där deras mänskliga 
 rättigheter förverkligas”. Avståndet mellan de 
enskilda insatserna och strategimålen är för stort. 

De sektormål som anges i respektive sammanfatt
ning av strategirapporterna är i ett par fall fler än vad 
som återrapporteras mot i sammanfattningen. Anled
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ningen till det är att sammanfattningarna av rappor
terna är gjorda utifrån strategirapporterna och i dessa 
rapporteras inte allt arbete inom alla sektorer. I års
redovisningen eftersträvas att i första hand redovisa 
resultat på effektnivå (det som kallas outcome eller 
impact i resultatkedjan), men emellanåt återges resul
tat på outputnivå och i några fall på aktivitetsnivå. 
Detta är avhängigt kvaliteten på rapporteringen från 
Sidas samarbetspartners samt i vilket sammanhang 
arbetet genomförs. 

Det är ofta lättare att rapportera från områden 
med större stabilitet och med mer fungerande struk
turer än i situationer av väpnad konflikt eller i poli
tiskt komplexa miljöer. Det är också lättare att rap
portera resultat inom till exempel ett ämnesområde 
som hälsa än området demokrati och mänskliga 
 rättigheter. Det beror på att det är enklare att mäta 
exempelvis antalet vaccinerade barn än förändringar 
i människors kunskap, beteende och handlingar.

Det går att rapportera mer konkret från ett land 
där merparten av insatserna utgörs av projekt, än 
från ett land där större program utgör den huvud
sakliga portföljen.

I diskussionen om måluppfyllelse är det viktigt att 
uppmärksamma att det, givet situationen i en del av 
länderna, inte sällan saknas statistisk eller så kallad 
baseline data, som skulle möjliggjort en kvantitativ 
resultatuppföljning. 

En enklare bedömning av kostnadseffektivitet görs 
i merparten av strategisammanfattningarnas insats
exempel. I de fall det funnits en utvärdering att utgå 
ifrån har den använts. Till detta har Sidas bedömning 
tillförts. I de fall det inte funnits en utvärdering att 
utgå ifrån har Sida gjort en kvalitativ bedömning av 
insatsens kostnadseffektivitet. Kostnader har ställts i 
relation till resultat och en bedömning har gjorts om 
resultaten rättfärdigar kostnaderna. Då ett program 
har många finansiärer har programmets hela budget 
ställts i relation till hela resultatet. Då resultatet har 
kommit till stånd med enbart Sidas medel har resulta
tet ställts i relation till Sidas bidrag. En bedömning 
utifrån endast budgetdisciplin, det vill säga om bud
geten följts eller inte, har inte eftersträvats. Löpande 
tidsredovisning genomförs inte på Sida i dagsläget, 
varför begreppet kostnadseffektivitet inte redovisas i 
relation till förvaltningskostnader. 

De exempel på resultat som ges utanför respektive 
strategisammanfattnings insatsexempel länkas gene
rellt inte till ett specifikt mål eller till resonemang om 
kostnadseffektivitet. Detta framförallt av utrymmes
skäl och i analogi med tidigare årsredovisningar. I res
pektive sammanfattning av strategirapporter har även 

dialogarbetet belysts vid sidan av insatserna. Denna 
redovisning varierar i inriktning och omfång och 
speglar det faktiska arbete som utförts och de resultat 
som uppnåtts.

Hur strategirapporter tas fram
Strategirapporterna baseras på den rapportering som 
Sida får in från sina samarbetspartners. Sidas perso
nal gör bedömningar utifrån dessa samt tillför egen 
analys utifrån erfarenhet av samarbetet med landet 
och ämnesområdet. 

Strategirapporterna tas fram efter en mall och ska 
tjäna till vägledning i det samråd som sker mellan 
Utrikesdepartementet och Sida. Från och med 2012 
används även sammanfattningen i respektive rapport 
i årsredovisningen. Sammanfattningen avser att ge 
läsaren en mer samlad bild av var arbetet står, än 
strategirapporterna som kan vara mycket omfångs
rika. Om sammanfattningen väcker nyfikenhet kan 
läsaren gå till strategirapporten för en fördjupning. 
Dessa återfinns på openaid.se. Ytterligare bakgrunds
material finns i form av samarbetspartnerns rapporte
ring, ansökan från samarbetspartnern, Sidas bedöm
ning av samarbetspartnerns ansökan, avtal, beslut och 
Sidas reserapporter. Externa utvärderingar görs 
också, beställda av Sida samt av andra partner till 
Sidas samarbetspartners. Utöver detta avgör formen 
av stöd hur arbetet följs upp och vad som redovisas i 
strategirapporten. Stöd till statsapparaten i länder 
följs upp i särskilda genomgångar med landet. Stöd 
till stora internationella organisationer följer särskilda 
rutiner. Det väsentliga fångas alltid upp i strategi
rapporten. Avdelningschefer på Sida ansvarar för 
kvalitetssäkring av strategirapporterna. Rapporten 
har innan dess granskats i flera led, bland annat av 
ansvarig handläggare, ambassadråd och ambassadör.

Tidsmässiga aspekter
Resultatrapporteringen har en eftersläpning i tid 
 eftersom Sidas samarbetspartner rapporterar upp till 
sex månader efter att budgetåret avslutats, vilket gör 
att resultat som rapporteras i årsredovisningen ofta 
avser insatser som genomförts under 2011. Tillväga
gångssättet är i analogi med tidigare årsredovisningar. 
De resultat som publiceras genom de strategiska 
utvärderingar Sida beställer varje år hanteras på 
samma sätt. Dessa tar ofta längre tid att slutföra än 
att de kan  hållas inom ramen för det år då de beställ
des, och det tidsspann som undersöks är ofta före 
2012. Avgörande för Sida är att utvärderingarna 
publicerats 2012 och att dessa inte tidigare publice
rats i en årsredovisning.
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Vidare genereras resultat ofta över lång tid. Avgö
rande för publicering 2012 är om resultaten detta år 
har kunnat skönjas. Till exempel kan ett stöd till civila 
samhället om påverkansarbete för att en lagföränd
ring ska komma till stånd ha påbörjats för ett flertal 
år sedan. Resultatet 2012 kan vara att ett sådant lag
förslag har beslutats av landets parlament. Enligt för
ordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska 
information om resultat avse det senaste året och ska 
jämföras med motsvarande information från minst de 
två föregående åren. 2012 är dock första året som 
Sida rapporterar mot samtliga strategier. Tidigare har 
Sida under ett par års tid rapporterat enligt särskilda 
regeringsbeslut som innefattat ett särskilt ämnesom
råde samt en handfull geografiska strategier. 

Resultaten i utvecklingssamarbetet baseras på 
 regleringsbrevets skrivelse om den årliga strategi
rapporteringen. Det innebär att sammanfattningarna 
av strategirapporten narrativt sträcker sig över perio
den 1 november 2011 till och med det rapporterings
tillfälle som respektive avdelning på Sida använt i 
strategirapporten den 31 oktober 2012. De insats
exempel som ges löper finansiellt från insatsens 
 avtalsstart till och med det rapporteringstillfälle som 
respektive avdelning på Sida använt i strategiuppfölj
ningen den 31 oktober 2012. 

Beloppet i respektive insatsexempel har inte upp
daterats per 31 december 2012. Om så gjordes skulle 
inte den finansiella delen överensstämma med den 
narrativa delen i exemplet. Övergripande finansiell 
rapportering av resultat i utvecklingssamarbetet 
sträcker sig från den 1 januari 2012 till och med 
31 december 2012. Prestationer enligt förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag rapporteras 
narrativt och finansiellt från den 1 januari 2012 till 
och med 31 december 2012. 

Fördelning av förvaltningskostnader
Sida redovisar förvaltningskostnader för utvecklings
samarbetet totalt samt per biståndsform (samarbets
form), huvudsektor och strategistyrd verksamhet. 
Redovisningen och analysen av Sidas förvaltnings
kostnader1 bygger på Sidas tidsstudie 2012 som 
omfattar all personal som finansieras av förvaltnings
anslaget.2 Samtliga förvaltningskostnader har i år 
 fördelats på myndighetens hela verksamhet. För att 
uppnå en jämförbarhet med 2010 och 2011 har för

1 förvaltningskostnader definieras som verksamhetskostnader enligt resultat-
räkningen som finansieras via förvaltningsanslaget, som 2012 uppgick till 
knappt 926 miljoner kronor.

2 sidaanställd personal i sverige, utlandsstationerad personal samt nationella 
programhandläggare, controller och programadministratörer som arbetar 
med bistånd, dock inte övrig lokalanställd personal på utlandsmyndigheterna.

delningen av förvaltningskostnaderna för dessa år 
omräknats. Studien visar även förvaltningskostnader
nas fördelning efter myndighetens arbetsprocesser 
som fastställdes av generaldirektören i mars 2012. 

Sidas processer och verksamhet definieras grovt 
antingen som handläggning (huvudprocesser) och/eller 
förvaltning (lednings och styrnings respektive stöd
jande processer). I huvudprocesser utförs myndighe
tens uppgifter i enlighet med förordningen (2010:1080) 
med instruktion för Sida, medan lednings och styr
ningsprocesser samt stödjande processer skapar förut
sättningar och stöd för huvudprocesserna. Därmed är 
grunduppdelningen i tidsstudien 2012 mellan å ena 
sidan Sidas huvudprocesser och å andra sidan led
nings, styrnings och stödjande processer. 

De som i första hand arbetar med genomförande 
av strategier har fördelat sin tid på strategier, huvud
sektorer och samarbetsformer. Övrig personal, som 
arbetar inom stöd och lednings/styrningsprocesser, 
har fördelats proportionellt på respektive huvud
process utifrån antalet årsarbetskrafter kopplade till 
processen. Vissa av Sidas huvudprocesser kan inte 
relateras till enskilda strategier, huvudsektor eller 
 samarbetsform och fördelas därför proportionerligt 
som indirekta kostnader för strategier, huvudsektor 
och samarbetsform. 

Årsarbetskrafter (ÅAK) används i tidsstudien för att 
fördela Sidas förvaltningskostnader på Sidas  processer 
samt att redovisa förvaltningskostnader för utveck
lingssamarbetet totalt och per biståndsform, huvud
sektor och strategistyrd verksamhet i enlighet med 
Regleringsbrevet. En årsarbetskraft motsvarar en 
 heltidstjänst. 

Struktur för rapporteringen av verksamhetsnära 
prestationer
Prestationer, enligt förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag, redovisas liksom tidigare år 
genom en analys av volym och kostnader. De presta
tioner som redovisas speglar de olika momenten i 
Sidas insatshantering och bedöms därmed vara 
väsentliga för att redovisa Sidas verksamhet. Sida 
redovisar antal beslutade och avtalade insatser,3 antal 
insatser med kostnader4 samt antal avslutade insatser.5

 ■ Antal beslutade och avtalade insatser definieras 
som insatser där beslut fattats och avtalets löptid 
börjat enligt Sidas statistiksystem. De räknas 
 således som prestationer det år beslut fattats och 
avtalets löptid börjat. 

3 status är ändrad från Planned till agreed i a+.
4 Minst en utbetalning under året.
5 status är ändrad från agreed till Closed i a+.
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 ■ Prestationen antal insatser med utbetalningar 
under aktuellt år.

 ■ Prestationen antal avslutade insatser omfattar 
 arbetet med slutrapportering och omfattar insatser 
där status har ändrats från A (aktiv) till C (avslutad) 
under aktuellt år enligt statistiksystemet.

Även för den övriga verksamheten, som inte i första 
hand styrs av strategier, redovisas prestationer där det 
är relevant. Uppgifterna om volymer (antal insatser) 
hämtas ur Sidas statistiksystem. 

Kostnad per prestation
Fördelning av förvaltningskostnader per prestation 
har liksom föregående år beräknats baserat på en 
enkätundersökning som omfattar ett urval av med
arbetare som arbetar med insatshantering (huvud
processen bereda, genomföra och följa upp strate
gier). Urvalsstorleken för respektive avdelning1 är 
proportionerlig med antalet handläggare per avdel
ning. Det begränsade urvalet innebär att uppskatt
ningarna av arbetstid per prestation medför en viss 
osäkerhet som uppskattas med hjälp av standard
avvikelser för respektive prestation. Svarsfrekvensen 
är 90 procent. Det finns ingen vetskap om hur väl de 
svarande även representerar bortfallet. För både tids
studien och handläggarundersökningen gäller att 
uppskattningarna är gjorda i efterhand, vilket också 
är en källa till osäkerhet. Det bör även noteras att 
kvaliteten kan variera i de svar som lämnats eftersom 
uppskattningen av tidsåtgången och tolkningen av 
frågorna kan varierar mellan handläggare. 

De siffror som tidsstudien genererat och som 
används för att fördela förvaltningskostnader på sam
arbetsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet 
samt prestation bör därför ses som rimliga uppskatt
ningar snarare än exakta mått. Enkätundersökningen 
är kvalitetssäkrad genom att ansvariga chefer signerat 
de fördelningar och uppskattningar som gjorts, i enlig
het med Riksrevisionens rekommendation från 2010.

1 avdelningen för programsamarbete, avdelningen för konflikt- och post-
konfliktsamarbete, avdelningen för globalt samarbete, avdelningen för 
 reform- och selektivt samarbete, avdelningen för internationella 
 organisationer och tematiskt stöd samt kommunikationsavdelningen.

Anslagsstruktur
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar tre 
anslag: 1:1 Biståndsverksamhet, 1:2 Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa. År 2011 tillkom tre 
anslagsposter: Globala ämnesstrategiska insatser, 
Kapacitetsutveckling och samverkan och Särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna organi
sationer. 

Det innebär att treåriga jämförelser för dessa anslags
poster inte kan göras. Under år 2012 har följande 
anslagsposter avslutats: Östeuropa och Centralasien 
ODAländer, Östeuropa och Centralasien icke 
ODAländer samt Ukrediter. Inom Utgiftsområde 5 
Internationell samverkan disponerar Sida medel 
under anslagspost 1:11 Samarbete inom Östersjö
regionen. Under år 2012 har följande anslagspost 
avslutats: Sidas Östersjöteam.

Statistik
Sida tar fram insatsstatistik som baseras på riktlinjer 
från OECD:s biståndskommitté (DAC). Sidas statistik 
indelas bland annat per huvudsektor, region, land
kategori, samarbetsform och genomförandekanal. 
Dessutom redovisas statistik baserat på regeringens 
tre tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbete:

 ■ Demokrati och mänskliga rättigheter
 ■ Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling
 ■ Miljö och klimat

Sidas huvudsektorer
 ■ Hälsa
 ■ Utbildning
 ■ Forskning
 ■ Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
 ■ Konflikt, fred och säkerhet
 ■ Humanitärt bistånd
 ■ Hållbar samhällsbyggnad
 ■ Marknadsutveckling
 ■ Miljö
 ■ Jordbruk och skogsbruk
 ■ Budgetstöd för fattigdomsbekämpning
 ■ Övrigt
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Region
 ■ Afrika söder om Sahara
 ■ Asien, Mellanöstern och Nordafrika
 ■ Latinamerika
 ■ Europa och Centralasien (som delas upp i ODA 

och ickeODAländer)
 ■ Globalt

En insats kan tillhöra en eller flera regioner. I det 
senare fallet används en fördelningsmall och utfallet 
fördelas på regionerna procentuellt. I årsredovisning
arna för 2010 och 2011 inkluderades länder som 
OECD inte räknar som utvecklingsländer och som 
därför inte får offentligt utvecklingsbistånd (ODA). 
2012 är det endast Ryssland Sida samarbetar med i 
denna kategori. 

Landkategori 
De länder som Sida bedriver utvecklingssamarbete 
med är fördelade på landkategorier. De är:

 ■ Länder som Sverige ska bedriva långsiktigt 
 utvecklingssamarbete med.

 ■ Länder och områden i konflikt och/eller 
 postkonfliktsituation som Sverige ska bedriva 
utvecklingssamarbete med.

 ■ Länder i Europa som Sverige ska bedriva 
 reformsamarbete med.

 ■ Länder där Sverige ska bedriva demokrati och 
mänskliga rättighetsfrämjande insatser i alternativa 
former.

 ■ Utfasningsländer där Sverige ska bedriva selektivt 
samarbete.

 ■ Utfasningsländer där relationerna främjas på annat 
sätt än via det bilaterala utvecklingssamarbetet.

I tabellerna har ytterligare en kategori lagts till som inne
håller globala, regionala samt övriga länders kostnader.

Samarbetsform 
Sedan 2012 använder Sida följande samarbetsformer:

 ■  Budgetstöd 
 Generellt budgetstöd 
 Sektorbudgetstöd

 ■  Basstöd och samfinansierade program och fonder 
 Basstöd till civila samhällsorganisationer, andra 
 privata institutioner, PublicPrivate Partnerships 
och forskningsinstitut 
 Basstöd till multilaterala institutioner 
 Bidrag till specifikt program och fonder genom 
internationella organisationer  
 Samfinansiering/poolfinansiering   
(Basket funds/pooled funding institutions)

 ■  Projektstöd 
  Projektstöd

 ■  Experter och annat tekniskt samarbete/ 
kunskapsöverföring 
 Personal i givarlandet 
 Annat tekniskt samarbete

 ■  Stipendier och kostnader för studenter i 
 givarländerna 
 Stipendier i givarlandet

 ■ Skuldlättnader
 ■  Administrativa kostnader ej inkluderade i någon 

annan kategori 
 Administrativa kostnader som inte  inkluderats i 
övriga kategorier

 ■  Övriga kostnader i givarlandet 
 Kostnader för att informera om och främja 
utvecklingssamarbete i givarlandet

Genomförandekanaler 
De genomförandeorganisationerna Sida använder 
har uppdaterats i 2012 enligt OECD/DAC:s rikt
linjer och grupperas i genomförandekanaler enligt 
 följande:

 ■ Multilaterala organisationer
 ■ Offentliga institutioner
 ■ Ickestatliga organisationer (CSOs) och civilia 

 samhällets organisationer
 ■ Offentlig privat samverkan Public Private 

 Partnerships/Nätverk
 ■ Övrigt

3. Läsanvisningar
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ordLista
genomförandet av en insats. Det kan handla om att 
kanalisera pengar eller att praktiskt genomföra en 
insats.
Globala utvecklingsprogram/insatser: Biståndsinsatser (till 
exempel forskning) som inte riktar sig till ett specifikt 
land eller region.
Huvudsektor: Ämnesområde. Från och med 2009 har 
Sida tolv huvudsektorer, speciellt anpassade till Sidas 
verksamhet. 
Icke-geografisk strategi: De strategier som inte är geogra
fiskt bestämda. Till exempel strategin för humanitärt 
bistånd.
Impact: Effekter på lång sikt. Positiva och negativa, 
primära och sekundära, långsiktiga effekter av en 
utvecklingsinsats, direkta eller indirekta, avsedda eller 
oavsiktliga.
Insats (contribution): Det finansiella stöd som Sverige 
ger till ett program eller projekt.
Internationell samverkan: Utgiftsområde nr 5 i stats
budgeten. 
JPO-programmet (Junior Professional Officers): Detta är en 
viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad 
svensk närvaro vid internationella organisationer. 
Programmet ger yngre akademiker möjlighet att 
tjänstgöra inom FN och andra internationella organi
sationer. För många är programmet det första steget 
in i FN.
Kostnad: Begreppet kostnad används för de medel som 
avser förvaltningskostnader. Jämför med begreppet 
utbetalt nedan.
Kostnadseffektivitet: Ett mått på hur ekonomiskt 
 resurser/inputs (kapital, sakkunskap, tid, etcetera) 
omvandlas till resultat.
MENA: Mellanöstern och Nordafrika.
Minuspost/återbetalda medel: Belopp med ett minus
tecken framför avser återbetalda medel.
Multilateralt utvecklingssamarbete: I det multilaterala 
utvecklingssamarbetet går flera givare samman kring 
gemensamma mål och kan på så sätt bidra med större 
kraft till utveckling och fattigdomsbekämpning. 
 Ungefär hälften av Sveriges totala bistånd bedrivs 
genom internationella multilaterala organisationer, 
såsom EU, FN, Världsbanken, regionala utvecklings
banker och globala fonder. Multilaterala utvecklings
organisationer är exempelvis stora delar av FN systemet, 
Världsbanken och regionala utvecklingsbanker, samt 
utvecklingssamarbetet genom EU. OECD/DAC fast
ställer vilka organisationer som inkluderas i begreppet 
”multilaterala organisationer”. Sveriges stöd till de 
multilaterala organisationernas basbudgetar hanteras 

Aktörssamverkan: De aktörer som avses med begreppet 
aktörssamverkan är svenska företag, myndigheter, 
universitet och högskolor, fackföreningar, kommuner 
och landsting, civila samhällsorganisationer och 
 institutioner som ska samverka med motsvarande 
aktörer i låg och medelinkomstländer. Aktörs
samverkan kan bedrivas inom olika områden och 
avse olika typer av samarbeten såsom kultursam
arbete, ekonomiskt samarbete, forskningssamarbete, 
institutionellt, kommunalt och regionalt samarbete 
samt samarbete mellan organisationer inom det civila 
samhället. Aktörssamverkan kan vara en viktig 
brygga i övergången från ett långsiktigt utvecklings
samarbete till ett självbärande och breddat samarbete 
baserat på ömsesidigt intresse.
Basbudgetstöd: Stöd som går till en multilateral 
 organisations verksamhet i sin helhet, vilket innebär 
att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter 
med) beslutar hur medlen ska användas.
BBE (Bilaterala Biträdande Experter): Det bilaterala 
biträdande expertprogrammet är ett utbildnings
program för yngre akademiker som vill arbeta inom 
internationellt utvecklingssamarbete i framtiden.  
En BBE är en person under utbildning, och har alltid 
en handledare på plats. En BBE placeras antingen 
vid en svensk ambassad, en lokal organisation eller 
 myndighet, eller genom en svensk konsultfirma/ 
organisation.
Bilateralt utvecklingssamarbete: Utvecklingssamarbete  
som sker mellan Sverige och ett annat land. Sida är 
huvudansvarig för Sveriges bilaterala bistånd. Sverige 
samarbetar i dag bilateralt med 33 länder.
Budgetstöd: Detta är ett stöd för att delfinansiera 
genomförandet av ett lands egen strategi för att 
bekämpa fattigdomen och nå millenniemålen. Stödet 
kanaliseras genom landets egna system och ingår i 
landets budget. Därför kallas det budgetstöd.
Civilsamhällsorganisation: Organisation i det civila 
 samhället, frivilligorganisation.
Contribution: Det engelska ordet för insats. 
CSO: Civilsamhällsorganisation.
Delsektor: Mer detaljerad beskrivning av ett ämnes
område. För varje huvudsektor finns ett antal del
sektorer (inom sektorn hälsa finns till exempel del
sektorn mödra och barnavård och delsektorn hiv/
aids).
Dialog: Det arbete som sker genom att föra dialog för 
att nå mål. 
Genomförandekanal: Den aktör eller organisation som 
bistår Sveriges samarbetspartner i det praktiska 



16 Sidas årsredovisning 2012

huvudsakligen av Utrikesdepartementet och vissa 
andra departement i Regeringskansliet. Sida hanterar 
i stor utsträckning öronmärkt stöd som går via multi
laterala organisationer till insatser i olika länder. Det 
kallas då multibi.
Multi-bi: Multibi innebär en mängd olika typer av 
stöd till exempel stora tematiska bidrag på global nivå 
(till exempel inom miljöområdet), finansiering av 
 regionala program, tematiska områden och insatser i 
olika länder, liksom humanitära insatser. 
CSO: Civila samhällsorganisationer (NonGovernme
ntal organisation).
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (Organisation for Economic Cooperation 
and Development).
OECD/DAC: OECD:s biståndskommitté 
( Development Assistance Committee).
Ospecificerat: De sektorer eller kanaler som inte passar 
in i de tolv huvudsektorerna eller typer av aktörer/
genomförandekanaler.
Outcome: Effekt på kort och medellång sikt. En utveck
lingsinterventions förväntade eller uppnådda effekter 
på kort och medellång sikt, åstadkomna genom dess 
outputs.
Output: De produkter, kapitalvaror och tjänster, som 
en utvecklingsinsats genererar. Termen omfattar 
ibland även förändringar som kan vara relevanta för 
att insatsen ska kunna åstadkomma sina effekter på 
målgruppen (outcomes).
Policy: Den övergripande inriktning som regeringen 
fastställt gäller för ett specifikt område, till exempel 
demokrati och mänskliga rättigheter, forskning eller 
miljö.
Prestation (som avser resultat i utvecklingssamarbetet): Mått  
i vilken utsträckning en utvecklingsinsats eller en 
utvecklingspartner agerar i enlighet med givna 
 kriterier/standarder/riktlinjer eller uppnår resultat  
i  enlighet med uppsatta mål eller planer.
Program: Flera insatser som kan gälla en hel sektor. 
Sverige stöder till exempel hela hälsosektorn i 
 Zambia med så kallat sektorprogramstöd.
Projekt: Ett tydligt avgränsat arbete med ett bestämt 
mål. Sverige kan finansiera en del av eller ett helt 
 projekt.
Ramorganisation: Organisationer som genom avtal med 
Sida vidareförmedlar stöd till egna medlemsorganisa
tioner som i sin tur tecknar avtal och samarbetar med 
organisationer i utvecklingsländer. Ramorganisatio
ner kan också utveckla och bedriva egna utvecklings 
och samarbetsprogram och projekt och tecknar då 
avtal direkt med samarbetspartners i utvecklings
länder. 

Regional strategi: Regionalt samarbete utgår från de 
gränsöverskridande och regionala utmaningar som 
flera länder delar i de olika regioner där Sverige 
bedriver utvecklingssamarbete. Dessa insatser 
 förväntas genom ett regionalt angreppssätt ge bättre 
effekt än om man utför enskilda insatser i varje land. 
Ett exempel är samarbetsstrategin för utvecklings
samarbetet med Mellanöstern och Nordafrika.
Resultatkedjan: En kedja av orsak och verkan som 
beskriver ett händelseförlopp som anses nödvändigt 
för att en utvecklingsinsats ska uppnå avsedda mål. 
Den börjar med inputs, fortsätter med aktiviteter och 
outputs och fullbordas i effekter på kort och lång sikt 
samt processer för återkoppling.
Samarbetsform/biståndsform: Begreppet samarbetsform 
beskriver hur Sverige samarbetar med sin samarbets
partner (ofta en regering i ett samarbetsland), till 
exempel genom stöd till projekt, ett sektorprogram 
eller direkt till samarbetslandets budget (så kallat 
 budgetstöd).
Samarbetsland: Det land som Sverige samarbetar med 
och där stödet ska bidra till utvecklingsresultat.
Samarbetspart/partnerorganisation: Den part eller organi
sation som Sverige samarbetar med i samarbetslandet 
för att genomföra en insats.
Samarbetsstrategi: Regeringens instrument för styrning 
av utvecklingssamarbetet med enskilda länder och 
regioner. För de länder som har en egen fattigdoms
strategi utgår den svenska samarbetsstrategin från 
landets egna prioriteringar. Strategierna är anpassade 
till den typ av utvecklingssamarbete som Sverige 
bedriver i respektive land och region. 
Sektor/ämnesområde: Det område/sektor i samhället 
som en insats syftar till att utveckla, till exempel 
 samhällsstyrning eller hälsa. En insats kan rikta sig  
till flera sektorer.
Strategiska utvärderingar: Sida genomför varje år ett stort 
antal utvärderingar av verksamheten. Strategiska 
utvärderingar handlar i regel om verksövergripande 
frågor. 2012 publicerades sju sådana utvärderingar. 
Tematiska områden: De tre tematiska prioriteringar 
inom biståndspolitiken som regeringen lyft fram 
under mandatperioden: demokrati och mänskliga 
 rättigheter, miljö och klimat samt främjande av 
 jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.
Tjänsteexport: Benämns också som myndighetssam
verkan. Med utgångspunkt från regeringens beslutade 
samarbetsstrategier kan svenska myndigheters kom
petens efterfrågas för stöd till institutionsutveckling i 
Sidas samarbetsländer och för stöd till reformsam
arbete i Europa.
Utbetalande myndighet: Den myndighet (till exempel Sida) 

3. Läsanvisningar
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som ansvarar för utbetalning av medel till insatsen.
Utbetalt: Detta är medel som utbetalats och avser 
biståndsbudgeten. Jämför med begreppet kostnad 
ovan.
Utfall: Utbetalade medel. Detta begrepp används av 
Sida i ÅR 2012 i respektive slumpmässigt redovisat 
insatsexempel, som återfinns i respektive sammanfatt
ning av strategirapport.
Utvecklingsland: De länder och territorier som listas av 
OECD/DAC att de är berättigade att ta emot 
utvecklingsbistånd (ODA). På engelska ”developing 
country”.
Utfasningsplaner: Den plan för utfasning som ofta 
 ersätter en strategi.
Utvecklingssamarbete: Den officiella beteckningen för det 
vi i dagligt tal kallar bistånd. Utgiftsområde nr 7 i 
statsbudgeten.
Verksamhetsnära prestationer: Den benämning Sida har 
valt i ÅR 2012 för prestationsredovisning i enlighet 
med förordningen om årsredovisning och budge
tunderlag (FÅB). I 3 kap 1 paragraf  FÅB anges att 
resultatredovisningen ska främst avse hur verksam
hetens prestationer har utvecklats med avseende på 
volym och kostnader. De prestationer som redovisas 
speglar de olika momenten i Sidas insatshantering 
och bedöms därmed vara väsentliga för att redovisa 
Sidas verksamhet. Sida redovisar antal beslutade och 
avtalade insatser, antal insatser med kostnader samt 
antal avslutade insatser.

3. Läsanvisningar



Kvalificerad mödravård räddar liv.
FN:s millenniemål slår fast att mödradödligheten ska minska med 75 procent till 2015. Men än så länge går utvecklingen trögt och 
mer resurser behövs för att nå verklig förändring. Orsakerna bakom det höga antalet dödsfall är osäkra aborter, kraftiga blödningar, 
högt blodtryck och infektioner i samband med förlossning. I östra DR Kongo används sexuellt våld som en del i krigsföringen. 
De  brutala övergreppen orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. På grund av bristande mödravård drabbas även många kvinnor 
av svåra förlossningsskador som gör det svårt att leva ett normalt liv. Panzisjukhuset i Bukavu, där Bertha Mbile jobbar som 
 sjuk sköterska, byggdes 2002 och erbjuder gynekologisk specialistvård till kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller med svåra 
förlossnings skador. Sjukhuset erbjuder också psykosocialt och juridiskt stöd. Sjukhuset har 450 bäddar och tar emot cirka 
3 000  kvinnor per år, varav cirka 2 000 har utsatts för sexuellt våld. Detta är det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla 
grava  gynekologiska skador och patienter refereras även hit från närliggande provinser och grannländer.
Foto: Johan Agén
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4. Utvecklingssamarbetet

Sidas verksamhet styrdes under 2012 av 53 strategier 
fördelade på landkategorier och teman. Resultaten av 
arbetet med att genomföra strategierna har Sida 
redovisat i strategirapporter, en för varje strategi, 
vilka återges sammanfattningar av i årsredovisningen, 
kapitel 4.1–4.6. Rapporterna i sin helhet återfinns på 
Openaid.se. 

Totala biståndsutbetalningar 2012 (inklusive 
utgiftsområde 5) uppgick till 28,7 miljarder kronor, 

varav 11,2 miljarder kronor avser insatser som 
 Utrikesdepartementet ansvarar för och beslutar  
om men som Sida administrerar utbetalningar för. 
 Tabellen ”Internationellt utvecklingssamarbete, antal 
insatser och kostnad” följer kategoriindelning för 
Sidas strategistyrda verksamhet i volym och antal 
insatser under tidsperioden 2010–2012. En redovis
ning av förvaltningskostnader för strategistyrda verk
samheten återfinns i kapitel 10.

Sidas verksamhet utgörs huvudsakligen av insatser, 
det vill säga projekt och program som delfinansieras 
av Sida och genomförs av samarbetspartners. En 
annan central del av det svenska utvecklingssam
arbetet består av dialog och påverkansarbete, liksom 
samverkan med andra aktörer som inte är direkt 
kopplade till specifika insatser.

4. InlednIng

Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målen  
för reformsamarbetet i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar 
utveckling samt närmande till europeiska unionen och dess värdegrunder.

Tabell 1. De 20 största mottagarländerna, tkr

land 2010 2011 2012

Tanzania 683 160 803 366 780 700

Moçambique 605 436 704 866 775 973

Afghanistan 627 287 718 063 695 422

Kenya 346 786 490 782 520 101

demokratiska 
 republiken Kongo

486 184 520 665 510 531

Västbanken och gaza 400 775 405 179 504 819

Sydsudan 2 850 75 201 464 007

Bangladesh 261 504 214 543 286 886

Somalia 191 312 362 757 285 646

Zimbabwe 216 286 246 155 269 068

liberia 183 718 233 135 245 694

Kambodja 173 017 183 469 241 255

Irak 170 966 226 609 233 552

Bolivia 197 177 229 825 232 344

Uganda 312 500 265 084 230 728

Burkina Faso 250 780 237 189 227 859

Sudan 419 557 534 778 221 194

Zambia 162 710 216 835 210 111

Ukraina 194 442 218 073 208 322

Mali 196 463 214 246 197 054

totalt 6 082 910 7 100 818 7 341 266
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4. Utvecklingssamarbetet

Verksamhetsnära prestationer
Antalet årsarbetskrafter har minskat 2012 jämfört 
med 2011. Minskningen av årsarbetskrafter samtidigt 
som förvaltningskostnaden ökat marginellt har inne
burit en ökning av genomsnittliga kostnaden per 
 årsarbetskraft med fem procent 2012 jämfört med 
föregående år.

Antalet beslutade och avtalade insatser har ökat 
med cirka elva procent 2012 jämfört med 2011, men 
minskat något jämfört med 2010. Insatserna med 
utbetalningar har minskat successivt med totalt 
10 procent mellan 2010–2012. Antalet avslutade 

insatser har ökat med knappt åtta procent 2012 
 jämfört med 2011 men minskat sedan 2010.

Den genomsnittliga handläggaren lägger mest tid 
på att arbeta med aktiva insatser, det vill säga sådana 
med utbetalningar, vilket är en följd av Sidas fokuse
ring på uppföljningsarbetet. Jämfört med 2010 är 
ökningen markant. Näst mest tid läggs på att besluta 
och avtala insatser och minst tid används för att 
avsluta insatser. Tidsåtgången för att besluta och 
avtala insatser har ökat förhållandevis mycket, till 
samma nivå som 2010. Standardavvikelserna visar att 
relativa skillnaden mellan handläggare är störst vad 

Tabell 2. internationellt utvecklingssamarbete, antal insatser1 och kostnad, tkr

strategistyrd verksamhet

Utbetalningar antal insatser

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

långsiktigt utvecklingssamarbete 3 328 606 3 629 614 3 426 462 630 545 528

Konflikt- och postkonfliktländer 1 819 247 2 040 036 2 135 503 326 322 327

Reformsamarbete i Östeuropa 958 673 973 261 986 042 414 388 369

demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa former 304 325 391 750 427 729 141 135 146

Selektivt samarbete 348 602 297 641 382 554 281 251 331

Utfasningsländer 321 013 45 654 14 960 319 151 88

Regionalt utvecklingssamarbete 1 267 385 1 354 266 2 179 161 599 522 430

Humanitärt bistånd och konflikthantering 2 796 627 3 061 859 2 838 053 429 407 306

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 113 450 1 372 954 1 551 203 61 51 49

globala utvecklingsinsatser2 2 365 401 - - 484 - -

globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser3 - 1 607 397 1 429 213 - 324 257

Kapacitetsutveckling och samverkan4 - 497 262 724 462 - 145 227

Särskilt demokratistöd genom svenska  
partianknutna  organisationer5

- 74 512 74 343 - 7 17

Forskningssamarbete 445 475 525 203 724 883 86 80 71

Informations- och kommunikationsverksamhet 87 300 96 061 96 068 55 75 76

Särskilda insatser för demokratisering  
och yttrandefrihet6

93 970 117 291 217 267 55 68 73

Finansiering av utvecklingslån och garantier  
avseende miljöåtgärder7

154 481 154 047 175 439 13 17 15

Övrigt8 8 612 45 966 147 603 71 45 43

totalt internationellt utvecklingssamarbete9 15 413 167 16 284 774 17 530 945 4 067 3 548 3 566

U-krediter Belopp - - - 12 8 6

totalt belopp 15 413 167 16 284 774 17 530 945 4 079 3 556 3 572

1 Antal insatser är insatser som har avtalsstart före sista december aktuellt år och avtalsslut efter första januari samma år.
2 ersattes 2011 av globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, Kapacitetsutveckling och samverkan samt Särskilt demokratistöd  

genom svenska partianknutna organisationer.
3 Regeringsbeslut (UF2011/14341/Ud/USTYR).
4 Regeringsbeslut (UF2010/46581/USTYR).
5 Regeringsbeslut (UF2010/34078/UP).
6 Regeringsbeslut 2009-04-23 (UF2009/27888UP).
7 Regeringsbeslut 2009-04-23 (UF2009/27922/USTYR).
8 Utgörs till största delen av utbetalningar till länder i Mellanöstern och nordafrika, som även kan redovisas under strategistyrd  

verksamhet Regionalt utvecklingssamarbete.
9 en insats kan förekomma i en eller flera strategistyrda verksamheter. I totalsummorna är inga insatser dubbelräknade men inkluderar  

ett par insatser som inte tilldelats strategi.
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gäller tiden för att avsluta insatser. Övrig tid, cirka 
39 procent, är inte möjlig att direkt relatera till arbete 
med insatser och är på en lägre nivå 2012 än både 
2011 och 2010. Tendensen är att handläggare lägger 
mer tid på att arbeta med insatser än tidigare år. Att 
handläggare lägger mer tid på insatser kan bero på 
att Sida har infört ett nytt system för hantering av 
insatser. En ny arbetsprocess är inledningsvis mer 
tidskrävande. Processen har införts på huvudkontoret 
och även gjorts tillgängligt för utlandsmyndigheter 
under 2012. 

Att besluta och avtala insatser är den mest kost
samma prestationen. Kostnaden har ökat med knappt 
20 procent jämfört med året före. Det är en konse
kvens av att handläggare lägger mer tid på att besluta 

och avtala insatser samtidigt som antalet beslutade 
och avtalade insatser inte ökat lika mycket. Netto
effekten blir en ökad kostnad per beslutad och avtalad 
insats. Kostnaden per aktiv insats har ökat stegvis 
mellan 2010–2012 medan kostnaden för att avsluta 
insatser har minskat under treårsperioden. Observera 
att prestationskostnaderna inte tar hänsyn till att 
insatser har olika avtalsbelopp eller avtalsperioder. 
Beredningar av insatser om stora belopp som löper 
över lång tid kräver i regel ett mer omfattande bered
ningsarbete än beredningen av volymmässigt mindre 
insatser som löper över kortare tid. Samtidigt kan 
arbetet med alternativa biståndsformer vara tids
krävande vad gäller metodutveckling och etablerande 
av samarbete med nya aktörer.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 3. verksamhetsnära prestationer, tkr

2010 2011 2012

Årsarbetskrafter (ÅAK)1 796 701 678

Förvaltningskostnad2 922 438 909 307 925 891

Kostnad per ÅAK 1 159 1 297 1 366

Antal beslutade och avtalade insatser3 999 864 958

Antal insatser med kostnader (aktiva)3 2 256 2 100 2 025

Antal avslutade insatser3 1 348 1 055 1 137

Medel beslut och avtalade – andel av arbetstid, %4 26,5 20,5 26,8

 Standardavvikelse beslut – andel av arbetstid, % - - 2,0

Medel aktiva – andel av arbetstid, %4 25,4 30,1 29,5

 Standardavvikelse beslut – andel av arbetstid, % - - 1,6

Medel avslutade – andel av arbetstid, %4 9,0 6,6 6,7

 Standardavvikelse avslutade – andel av arbetstid, % - - 1,5

Kostnad per beslutad insats 244 216 259

Kostnad per aktiv insats 104 130 135

Kostnad per avslutad insats 61 57 55

1 genomsnittliga antalet ÅAK redovisas under ”Väsentliga uppgifter” i bokslutet respektive år. I tabell 3 är antalet ÅAK justerat genom att Biträdande Bilaterala  
experter (BBe) och nationella experter (ne) är exkluderade men national Programme Officers (nPO), som baseras på uppskattningar i tidsstudien, är inkluderade.  
2012 innefattar nPO även controllers och programadministratörer som arbetar med insatshantering på utlandsmyndigheterna. exempelvis, år 2012, minskas 562 ÅAK 
med 8 BBe och 10 ne samt 134 nPO läggs till vilket ger summan 678.

2 exklusive förvaltningskostnader för Sidas Östersjöenhet 2010 och 2011 (utgick 2012).
3 Inkluderar även övriga insatser som inte förekommer i nedbrutna prestationstabeller i kapitel 4 bland annat utfasningsländer, U-krediter och ”oklassificerat”.
4 2012 användes vägda skattningar baserade på ett proportionerligt stratifierat urval.
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4.1 långsiktigt utvecklingssamarbete

Verksamheten har under året styrts av tolv strategier: 
 Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, etiopien, Kambodja, 
Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda  
samt Zambia.

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 3 427 miljoner kronor betalats ut. 
Motsvarande siffror för 2011 och 2010 är 3 629 miljo
ner kronor respektive 3 328 miljoner kronor.

Antalet biståndsinsatser sjunker samtidigt som 
insatsavtalens längd och volym ökar successivt, vilket 
varit ett mål i verksamheten under en lång tid. Detta 
skapar förutsättningar för effektivitetsvinster i verk
samheten genom att ökade biståndsvolymer kan han
teras med minskande förvaltningsresurser. Dessutom 
minskar transaktionskostnaderna för både Sida och 
Sidas olika samarbetspartners. En central utgångs
punkt för att främja innovation i utvecklingssamarbe
tet är att möjliggöra lärande och löpande justeringar i 
program och projekt. Längre avtal möjliggör denna 
förändringsprocess. Samtidigt innebär färre avtal och 
högre belopp per avtal att förseningar i beredningar 
eller genomförandet på insatsnivå kan få märkbara 
effekter på utbetalningsnivåerna i enskilda länder och 
ibland även på aggregerad nivå. 

I samarbetet med Tanzania, Moçambique, Mali 
och Burkina Faso ingår generellt budgetstöd för 
 fattigdomsbekämpning. Utbetalningen för Mali 
genomfördes inte under 2012 med anledning av en 
konstitutionell kris.

Tabell 5. Utbetalt, generellt budgetstöd, tkr

land 2010 2011 2012

Burkina Faso 108 000 106 000 107 800

Mali 120 000 133 000 0

Moçambique 320 000 315 000 295 000

Tanzania 315 000 375 000 420 000

totalt 863 000 929 000 822 800

Den totala volymen budgetstöd till länder med vilka 
Sverige har långsiktiga samarbeten har minskat för 
2012. En betydande ökning i Tanzania och en 
 mindre i Burkina Faso kan noteras samt en minskning 
i Moçambique. Det återspeglar graden av resultat
uppfyllelse och den avtalsenliga variationen i de resul
tatbaserade utbetalningar som är länkade till särskilda 
mål på årsbasis. Samtliga avtal för generellt budget
stöd löper ut i december 2012. En förlängning av 
generellt budgetstöd 2013 bereds under hösten för 
Moçambique och Sida har föreslagit en förlängning 
av budgetstöd för Tanzania för 2013 och 2014, i 
enlighet med Sidas resultatförslag.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 4. insatser inom långsiktigt utvecklingssamarbete, antal och förvaltningskostnader, tkr

  antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 115 83 88 28 113 17 907 22 769

Antal insatser med utbetalningar 352 330 296 36 583 43 001 39 951

Antal avslutade insatser 143 132 84 8 789 7 502 4 591
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4. Utvecklingssamarbetet

Bangladesh 
•  Strategiperiod: 2008–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 240 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att rätten till utbildning, hälsa samt ren och hälsosam miljö för 
kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom tillgodoses.

Sektormål
•  Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård för 

 människor som lever i fattigdom, med särskilt fokus på 
mödrahälso vård.

•  Ökad tillgång till, och förbättrad kvalitet på, grundskole-
utbildning för barn som lever i fattigdom, med särskild inriktning 
på flickor.

•  Stärkta rättigheter för kvinnor och förbättrad demokratisk 
 samhällsstyrning, genom ökade möjligheter för kvinnor och 
män som lever i fattigdom att få tillgång till offentlig service  
som är av god kvalitet och icke-diskriminerande.

•  Förbättrad stadsmiljö till förmån för människor som lever i 
 fattigdom.

•  Att på ett effektivt sätt understödja långsiktiga insatser för 
 anpassning till klimatförändringar.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökad räckvidd för att nå de mest utsatta med särskilt fokus på 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
•  Höjd kvalitet på utbildningen med särskilt fokus på att inkludera 

flickor.
•  Kvinnors rättigheter och en demokratisk samhällsstyrning: 

stärkta rättigheter för etniska minoriteter och andra utsatta 
grupper, med särskilt fokus på kvinnor.

•  Ökad transparens och minskad korruption i Bangladesh 
 statsförvaltning.

•  Att miljö- och klimatperspektivet i Bangladesh i nästa 
 utvecklingsplan får en tydlig inriktning på fattiga kvinnors  
och mäns villkor.

I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för 
cirka två procent av BNP och Sveriges andel mot
svarar cirka 2,3 procent av dessa. Sektorstöd till två 
ministerier representerade 82 procent av Sveriges 
avtalade utbetalningar år 2012, den särskilda klimat
satsningen undantagen.

Bangladesh är på god väg att uppfylla millennie
målen inom hälsosektorn. Mödradödligheten har till 
exempel minskat från 320 per 100 000 levande födda 
år 2001, till 194 per 100 000 år 2010. Sverige har, 
genom en kombination av stöd till hälsoministeriet 
och en civil samhällsorganisation, kunnat sätta fokus 
på sexuell och reproduktiv hälsa. Detta har bidragit 
till att mödradödlighet som en följd av osäkra aborter 
minskat med 75 procent under det senaste decenniet. 
En minskad andel av statsbudgeten har dock anslagits 
till hälsa och kvaliteten hos hälsoservice för de fattiga 
förbättras endast långsamt.

Inom primärutbildning har Sverige genom stödet 
till utbildningsministeriet bidragit till en ökad och 
mer rättvis tillgång till skolgång. Millenniemål 3 har 

uppnåtts, med minst lika många flickor som pojkar i 
klasserna. Det är däremot inte troligt att millenniemål 
2, primärutbildning för alla, kan uppnås, bland annat 
på grund av den höga andel av elever som hoppar av 
utbildningen. En studie under året visar att det svenska 
kompletterande stödet till det civila samhället har 
bidragit till utvecklingen av ett nätverk av civila 
 samhällsorganisationer som spelat en viktig roll  
för att förändra primärutbildningen till förmån för  
de  fattiga.

Inom området kvinnors rättigheter och demokra
tisk samhällsstyrning går utvecklingen stadigt framåt, 
om än långsamt. En tydlig politisk vilja har åstadkom
mit att kvinnors deltagande har ökat på arbetsmark
naden och inom politiken. Ett exempel är att andelen 
kvinnor i parlamentet ökat till 20 procent i samband 
med valet 2008. Medierna rapporterar flitigt om 
 korruption och Antikorruptionskommissionen har, 
åtminstone formellt, lyckats bibehålla ett stort obero
ende. Det svenska stödet till det civila samhället har 
bidragit till avsevärd opinionsbildning kring stärkta 
institutioner för mänskliga rättigheter och god sam
hällsstyrning, samt ökade möjligheter att bekämpa 
korruption. Rapporterad minskad korruption inom 
hälso och utbildningssektorerna är exempel på resul
tat av Transparency International Bangladesh arbete 
för insyn på det lokala planet.

Insatserna för urban miljö påbörjades relativt 
 nyligen, och bedöms av Sida som relevanta och 
 strategiska eftersom de riktar sig till den fattiga 
befolkningen i storstadsområdena. 

Bangladeshs sjätte femåriga utvecklingsplan har  
ett miljö och klimatperspektiv med inriktning på de 
 fattiga. Generellt kan en positiv utveckling rapporte
ras på policynivå, till exempel genom den nyligen 
antagna lagen för katastrofhantering. Sverige har 
varit med och bidragit med stöd i detta arbete.

Sida stöder även genomförandet av Bangladesh 
strategi för att hantera klimatförändringar. Stödet går 
via multilaterala organisationer och fokuserar på 
långsiktiga insatser för anpassning och förebyggande 
av katastrofer. Exempel på uppnådda resultat är att 
nära 500 000 människor nu fått bättre tillgång till rent 
dricksvatten. Detta efter att vattnet som en följd av 
Aliacyklonen blivit förorenat. 

Konstruktion och underhåll av cyklonhärbärgen 
har också fått svenskt stöd. 30 000 personer i kustnära 
områden har gynnats av 750 akuta vatten och 
 sanitetsinsatser. Cirka 7 000 urbana volontärer har 
fått utbildning för att hantera och ge respons på risker 
under 2012. Målet var 10 000 volontärer.
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Dialog i strategigenomförandet
Inom hälsoområdet har en strategi för finansiering 
antagits, där Sverige bidrog till att sätta fokus på jäm
likhet och rätten till hälsa för fattiga människor. Inom 
primärutbildningen har Sida genom teknisk rådgivning 
bidragit till förbättrad planering och resultatstyrning.

exempel på insats. bangladesh, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form 

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

6,3 2010 
–2013

4,0 Projektstöd 13

Insats: Kommissionen för mänskliga rättigheter, Bangladesh 
 national Human Rights Commission (nHRC) Capacity development 
Project
Mål: Förbättrat främjande och skydd av mänskliga rättigheter i 
Bangladesh, med en miljö som stimulerar mänsklig utveckling  
och ett uppfyllande av millenniemålen.
Samarbetspartner: nHRC, UndP

Exempel på insats, resultat
 ■ NHRC samlade under 2012 representanter för 

relevanta ministerier och ett brett spektrum av det 
civila samhället, för att utbyta information om 
 processen för den universella periodiska översynen 
av de mänskliga rättigheterna (Universal Periodic 
Review) i Bangladesh. Detta arbete antas senare 
skapa bättre förutsättningar för att kunna imple
mentera rekommendationerna från FN:s kommitté 
för Mänskliga Rättigheter för år 2013.

 ■ NHRC har under projektperioden utvecklat ett 
fungerande  samarbete med organisationer för 
mänskliga rättigheter, vilket lett till förbättrade 
möjligheter att utreda anmälda brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Ett exempel på detta är 
informationsdelning från civila samhällsorganisa
tioner, som är en förutsättning för kommissionens 
arbete med att identifiera och skydda försvarare av 
mänskliga rättigheter. 

Starten av projektet försenades, eftersom reglerna för 
rekrytering inte godkändes av regeringen förrän sent 
på året. Ändå rapportera des att 81 procent av plane
rade aktiviteter, bland annat de som  redovisas ovan, 
genomfördes. Projektet är en del av ett långsiktigt 
stärkande av institutionen, som förväntas ge fler kon
kreta resultat i slutet av insatsperioden.

En halvtidsöversyn av stödet till Kommissionen för 
mänskliga rättigheter ska göras i slutet av 2013 – 
eftersom flera givare ger ett längre stöd – och bland 
annat bedöma kostnadseffektiviteten. Sverige ska 
 därefter ta ställning till fortsatt stöd.

Bolivia
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 217 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att befolkningen lever i en hälsosam och god miljö samt åtnjuter 
sina mänskliga rättigheter och demokratiska deltagande.

Sektormål
•  en effektivare, mer transparent och icke-diskriminerande 

 offentlig förvaltning.
•  Medborgarnas möjligheter att till fullo åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter ökar, särskilt för diskriminerade och utsatta grupper, 
såsom urfolk.

•  Fler flickor och pojkar, särskilt inom urfolken, fullföljer grund-
skoleutbildning av god kvalitet.

•  Fler fattiga, särskilt kvinnor och flickor, får tillträde till arbets-
marknaden.

•  effektivt och miljömässigt hållbart nyttjande av vatten, skog och 
land.

•  Ökad tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.
•  Minskad sårbarhet, särskilt för människor som lever i  

fattigdom, inför naturkatastrofer samt anpassning till 
 klimatförändringarna.

•  Stärkta nationella kunskaps- och innovationssystem och 
 forskningsmiljöer inom utvecklingsrelevanta områden.

•  Ökad användning av inhemskt genererad analytisk kapacitet  
och kunskap.

•  Ökat samarbete mellan forskarsamhället och offentlig sektor, 
näringslivet och civilsamhälle.

Övergripande dialogfrågor
•  Vikten av en konstruktiv nationell dialog om utvecklingsagendan 

och behovet av samförståndslösningar.
•  Behovet av miljömässigt hållbar utveckling, anpassning till 

 klimatförändringar samt hållbar, jämlik och effektiv användning 
och förvaltning av naturresurser.

Sektorn demokratisk samhällsstyrning karakteriseras 
fortfarande av att befolkningen utövar ett starkt 
ansvarsutkrävande gentemot regeringen, av statsför
valtningens begränsade kapacitet, av den motsägelse
fulla decentraliseringsprocessen och av den svaga och 
otillgängliga rättssektorn. Samtliga fenomen har 
bidragit till ökade samhälleliga konflikter och befolk
ningens förtroende för politiska institutioner har 
minskat från 52 procent 2010 till 46 procent i år.

Med Sveriges stöd till programmet för förvaltnings
reform och genom samarbetet mellan svenska Statis
tiska Centralbyrån (SCB) och Bolivias statistikmyn
dighet, har Sverige bidragit till ökad transparens och 
ickediskriminering i den offentliga förvaltningen. 
Samarbetet med SCB har resulterat i förbättrad 
 kvalitet i statistiken, där det bland annat tack vare det 
svenska stödet nu årligen tas fram både jämställdhets 
och miljöstatistik. 

Inom det svenska stödet till demokratisk samhälls
styrning redovisas bland annat att FN:s barnfonds 
(Unicef) samarbete med utbildningsministeriet har 
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lett till ökad kapacitet för och ett informationssystem 
om barns tidiga lärande och utveckling. Unicefpro
jektet involverade under perioden september 2011 till 
och med augusti 2012 146 800 elever och 6 650 lärare 
i 1 968 skolor på landsbygden. Av dessa var 15 pro
cent av barnen från etniska minoriteter. Unicef  har 
också utvecklat en nationell skyddsmekanism för 
barns rättigheter. Under 2012 hade 16 procent fler 
barn födelseattester, varav 51 procent flickor och 
49 procent pojkar, jämfört med år 2009. Inom pro
jektet har även förbättringar inom rättssektorn skett, 
där kvaliteten på behandlingen av fall av kränkningar 
mot barns rättigheter har stärkts. Av 4 000 fall per år, 
varav 85 procent är flickor och 15 procent pojkar, fick 
50 procent av barnen som sökt upp rättsliga instanser 
en anpassad behandling, jämfört med 10 procent 
innan projektet startades.

Viktiga framsteg har gjorts inom utbildnings
sektorn. Med Sveriges och andra givares stöd till det 
regeringsledda programmet har målstyrning intro
ducerats inom undervisningsministeriet. Detta har 
bidragit till bättre måluppfyllelse. Ett exempel är att 
jämställdhetsaspekterna i bägge sektormålen ”Fler 
flickor och pojkar, särskilt inom urfolken, fullföljer 
grundskoleutbildning av god kvalitet” och ”Fler 
 fattiga, särskilt kvinnor och flickor, får tillträde till 
arbetsmarknaden” har tillgodosetts. Jämställdhet 
 fortsätter emellertid att vara föremål för dialog. Icke 
diskriminering och deltagandet inom utbildnings
sektorn har förbättrats genom utökningen av vuxen
utbildningen, särskilt på landsbygden. Sveriges stöd 
till yrkesutbildning via civila samhällsorganisationer 
har inte bara ökat utbudet av sådan utbildning utan 
också blivit en modell för utbildningsministeriets 
 satsning på sekundärutbildning inriktad på arbets
marknaden.

Från utbildningssektorn kan också redovisas att 
andelen elever som slutförde sekundär utbildning har 
ökat från 54,7 procent 2008 till 67,4 procent 2011. 
Läroböcker har tagits fram i de tre viktigaste urfolks
språken (Quechua, Aymara och Guarani).

Sverige stöder också SOS Barnbyars program för 
yrkesutbildning där 210 unga män och kvinnor avslu
tat sin yrkesutbildning under året, vilket motsvarar 
70 procent av de inskrivna. Av dessa är 79 procent 
unga kvinnor, en fjärdedel av dessa unga mödrar. 
Andelen studenter som har startat egna små företag 
efter fullgjord yrkesutbildning är 37 procent, medan 
övriga har kommit in på arbetsmarknaden.

Inom sektorn för naturresurser är utvecklingen 
varierande. Å ena sidan har det nyligen stiftas en lag 
(”lagen om Moder Jord”), som på ett positivt sätt tar 

ett helhetsgrepp på natursektorn. Å andra sidan upp
muntrar staten till expansion av jordbruket, vilket 
bidrar till förstörelse av skog. Tillgång till vatten och 
sanitet har ökat dramatiskt i Bolivia sedan 90talet1 
och millenniemål 7 kommer med all sannolikhet att 
kunna uppnås 2015. I juli 2012 hade Bolivia uppnått 
96,5 procent av de för 2011 överenskomna program
målen gällande vatten och sanitet, till vilket det 
svenska stödet bidragit. 

Inom ramen för Sveriges sektorstöd till klimatan
passning har åtta anpassningsmodeller utvecklats. 
Modellerna består av praktiska sätt för småbönder  
att öka sin förmåga att anpassa sig till ett förändrat 
 klimat. De har genomförts på 74 platser med 13 500 
småbönder, varav cirka 30 procent är kvinnor och 
60 procent tillhör urfolken. Detta innebär att de 
berörda småbönderna har kunnat anpassa sitt jord
bruk till förändrade klimatförhållanden.

Inom forskningsområdet har det svenskstödda 
 kunskaps och innovationssystemet i Bolivia stärkts 
betydligt sedan Sverige påbörjade sitt forskningssam
arbete med Bolivia för 12 år sedan. Möjligheterna för 
långsiktig hållbarhet har stärkts genom ökad forsk
ningskapacitet och stöd till forskningsprojekt, och 
genom att de disputerade forskarna fortsatt att verka 
på universiteten och genom den kunskap som genere
rats inom utvecklingsrelevanta ämnesområden. Goda 
exempel finns på hur samarbetet mellan forskarsam
hället, offentlig sektor, civila samhället och närings
livet har ökat, till exempel genom de innovativa 
kluster initiativ inom forskningssamarbetet som 
 Sverige stöder inom trä, livsmedel och läder. 

Dialog i strategigenomförandet
För den första av de två övergripande dialogfrågorna 
kan inga resultat uppvisas. Vad gäller den andra frå
gan kan flera konkreta resultat redovisas, bland annat 
nya ”lagen om Moder Jord”. Dialogen har också 
resulterat i att en anpassning till klimatförändringar 
har tagit sig in på regeringens politiska dagordning. 

Dialogen med samarbetspartners på sektor, pro
vins och kommunnivå har bidragit till utvecklingen 
mot målen inom undervisningssektorn och vatten
sektorn, där givare och respektive ministerium upp
nått konsensus om strategiska mål. Till exempel har 
jämställdhet och sexualundervisning inkluderats i 
läroplanen, och indikatorer för klimatanpassning har 
inkluderats i det nationella programmet för vatten 
och sanitet. Dialogen har påbörjats mellan givarna 

1 Till exempel har andelen bolivianer som har tillgång till dricksvatten ökat från 
cirka 57 procent (1992) till 75 procent (2010).
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ras uppföljningen  generellt i programmet av vagt for
mulerade mål och resultat.  Insatsens delvis bristande 
förankring inom de olika statliga institutionerna som 
ska reformeras och deras låga administrativa kapaci
tet har bidragit till förseningar. Sverige för en intensiv 
dialog och uppföljning av programmet för att för
bättra genomförandet av samtliga komponenter. En 
givargemensam utvärdering av förvaltningsreform
programmet gjordes under oktober 2012.

Burkina Faso
•  Strategiperiod: 2004–2006 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 199 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
 förbättra sina levnadsvillkor.

Sektormål
•  Att främja en stabil makroekonomisk utveckling och en ökad, 

miljömässigt hållbar tillväxt, som möjliggör genomförande av 
Burkina Fasos fattigdomsbekämpningsstrategi, och som 
 kommer de fattiga till del, framförallt fattiga kvinnor och flickor 
på landsbygden.

•  Att stödja en demokratisk samhällsstyrning och social utveck-
ling som omfattar hela den burkinska befolkningen, oavsett kön, 
ålder, etnicitet eller funktionshinder.

•  genom att stödja en miljömässigt hållbar ökad produktivitet 
inom naturbrukssektorerna, bidra till att höja fattiga männi-
skors, särskilt kvinnors och flickors, inkomster och säkerhet.

Övergripande dialogfrågor
•  Betydelsen av demokrati, inklusive korruptionsbekämpning, och 

respekt för och tillgodoseende av mänskliga rättigheter, särskilt 
kvinnors och flickors rättigheter.

•  Vikten av att avskaffa hinder för fattiga människors deltagande i 
ekonomin.

Inom sektorn fattigdomsinriktad och hållbar tillväxt 
når Burkina Faso goda tillväxtsiffror; i snitt fem 
 procent årligen under 2000talet. Landet bibehåller 
en makroekonomisk stabilitet och uppfyller regel
mässigt krav inom IMF:s kreditprogram. Trots detta 
är cirka 44 procent av befolkningen kvar i fattigdom. 
Den nya utvecklingsstrategin, Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable 2011–2015 
(SCADD), siktar på hållbar privatsektorledd tillväxt 
genom ett ökat fokus på jordbruk och ekonomisk 
diversifiering. Sverige bidrar till denna strategi, 
 framförallt genom det generella budgetstödet för 
 fattigdomsbekämpning. 

Strategin har ett brett stöd från utvecklingsaktörer 
och Sida bedömer strategin som relevant. För år 2011 
uppnåddes dock bara drygt hälften av målsättning
arna inom dess resultatramverk, delvis som en följd 
av ett militärt uppror och demonstrationer i landet 

och ministeriet om kvaliteten i undervisningen och 
om att motverka våld i skolan och i hemmen. Denna 
dialog stärks av att regeringen nyligen utfärdat ett 
dekret om nolltolerans rörande sexuellt våld i skolor 
och andra undervisningsenheter.

exempel på insats. bolivia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

41 200902 
–201410

8,7 Projektstöd 50

Insats: Förvaltningsreform
Mål: Stärkt och reformerad offentlig förvaltning i syfte att öka trans-
parens, effektivitet och tillgänglighet för bolivianska medborgare.
Samarbetspartner: Presidentministeriet

Exempel på insats, resultat
Insatsen inbegriper flera områden inom den offent
liga förvaltningen och består av flera komponenter. 
Under det senaste året har programmet bidragit till 
att ett säkert och lättillgängligt system för identitets
kort har införts. Systemet administreras av en särskild 
myndighet vars personal tidigare till stor del fått kom
petensutveckling inom ett annat svenskstött program.

Insatsen med identitetskort har varit ett medvetet 
och effektivt sätt att stoppa den tidigare omfattande 
korruptionen inom polisen, då polisen svarade för 
utfärdande av ID och körkort och tog betalt under 
bordet för dessa. Hittills har den nya myndigheten 
utfärdat mer än 142 000 identitetskort (18 procent 
nya och 82 procent för nyade) samt 265 400 körkort. 

Det nya transparenta sättet för regeringen att 
sprida information genom så kallad EGovernance 
erbjuder befolkningen uppdaterade lagtexter och 
information om politiska beslut på webbsidan  
www.gazetaoficial.gob.bo. I december 2011, hade 
46 500 lagar lagts upp där tack vare det svensk
danska stödet. 

Inom komponenten som genomförs i samarbete 
med utbildningsministeriet som syftar till att erbjuda 
gratis examensbevis på gymnasienivå, hade 127 587 
stycken delats ut i december 2011. Det är 11 procent 
fler än 2010 och har varit en åtgärd för att motverka 
den tidigare korruptionen när det gäller  utdelning av 
examensbevis. 

Målen har uppfyllts i varierande grad i förhållande 
till de olika komponenterna. Några av dem har 
 uppvisat låg genomförandetakt, till exempel moderni
sering av utrikesministeriet och arbetsministeriet.  
I andra, såsom de exempel som nämns ovan, har 
genomförandet följt tidplan och budget. Dock försvå

4. Utvecklingssamarbetet
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under våren. Sveriges särskilda samarbete på statistik
området bidrar till en mer tillförlitlig, tillgänglig och 
könsuppdelad statistik. 

Korruption och transparens är centrala frågor 
inom ramen för det generella budgetstödet, både som 
dialogfråga på olika nivåer och relaterat till de över
enskomna utbetalningskriterierna för budgetstödets 
variabla del. Jämställdhet inom förvaltningen och i 
sektorpolicyer främjas genom det svenska stödet till 
kvinnoministeriet. Vidare ges stöd till National 
Democracy Institute´s (NDI) program för kvinnligt 
deltagande i politiken och stöd till att genomföra den 
nya lagen om könskvotering. 

Mänskliga rättigheter, demokrati och social utveck
ling: Den socioekonomiska krisen som följde av det 
militära upproret under våren 2011 blottlade ett skört 
demokratibygge och utbrett missnöje som tycktes 
överrumpla landets ledning. Regeringen har dock 
visat vilja att ta itu med problemen och lyssna på 
 kritiken, även om maktkoncentrationen kring presi
denten består. 

Tyngdpunkten i Sveriges bidrag inom sektorn 
utgörs av stöd till civila samhället, kompletterat med 
stöd till statliga strukturer. Stödet har till exempel 
bidragit till att civila samhället organiserat sig bättre i 
dialogen med regeringen om krisen 2011. Dessutom 
har 23 civila samhällsorganisationer (CSO) utbildats i 
metoder för opinionsbildning som sedan använts i 
kampanjer till exempel för att öka läskunnighet, 
 förbättra fångars situation och främja valdeltagande. 

720 kvinnliga kandidater har utbildats i politiskt 
ledarskap, kampanjteknik och substansfrågor inför 
Parlamentsvalen 2012. Cirka 17 000 kvinnor har fått 
hjälp att få ut sin födelseattest, vilket ger dem möjlig
het att registrera sig för att rösta.

Utvecklingen inom sektorn för naturresurser går 
långsamt framåt, bland annat tack vare ökad använd
ning av förädlat utsäde och gödsel och att regnvatten 
tas om hand bättre i jordbruket. 

Svenskt stöd har till exempel bidragit till att öka 
vattentillgången för ett intensifierat jordbruk genom 
två nya och tio renoverade regnvattenfördämningar. 
Vidare har det bidragit till att öka landsbygdsbefolk
ningens tillgång till rent dricksvatten till 58 procent år 
2011 jämfört med 55 procent år 2009. Sverige har 
även bidragit till att bättre förutsättningar för skogs
produktion har skapats genom nya förvaltningskom
mittéer för 16 mindre skogar, en modell för landets 
många skogskommuner. 

Dialog i strategigenomförandet
Den givargemensamma dialogen som förs inom 
ramen för Burkina Fasos utvecklingsstrategi och bud
getstödet lyfter frågor om transparens, antikorrup
tion och resultat. Därmed främjas reformer inom 
offentlig finansiell styrning, som strategisk budgete
ring och resursallokering samt ökad öppenhet inom 
förvaltningen. Jämställdhet och svaga gruppers 
 medbestämmande i beslutsprocesser har varit viktiga 
 dialogfrågor för Sverige. Detta har bland annat resul
terat i ett beslut att göra en genderanalys inom skogs
sektorn, som syftar till att synliggöra kvinnors ekono
miska deltagande.

exempel på insats. burkina Faso, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

19 2009 
–2013

18,5 Projektstöd 100

Insats: Stöd för att öka det civila samhällets möjligheter att främja 
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Burkina Faso 
Mål: Bidra till mäns och kvinnor kunskap om demokrati och 
 mänskliga rättigheter.
Samarbetspartner: diakonia

Exempel på insats, resultat
Sida stöder Diakonia, som samarbetar med ett tiotal 
lokala organisationer i Burkina Faso inom området 
främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. 

 ■ Diakonias partner CNP/NZ1 påverkade texter som 
garanterar pressfrihet och tillgång till information 
från bland annat premiärministern.

 ■ Våldsincidenter som inträffade under det militära 
upproret och andra demonstrationer under våren 
2011 registrerades i en rapport av människorätts
organisationen MBDHP2 och CNP/NZ publice
rade en artikelsamling om våldet.

 ■ Jämställdhet och kvinnors behov prioriterades i 
budgetplaneringen 2011 och 2012 i sex kommuner 
(Yamane, Kopoï, Bassi, Boussou, Gourcy Leba och 
Tougo). I fem andra kommuner (Ouo, Sidéradou
gou, Banfora, Sindou och Niangoloko) integrera
des barns skyddsbehov i investeringsplanerna.

 ■ Efter upplysningskampanjer har beslut fattats av 
lokala ledare i en kommun (Pabré) att sluta utöva 
kvinnlig omskärelse.

 ■ 335 flickor och pojkar som inte hade tillgång till 
skola har integrerats i klasser och deras föräldrar 
betalar själva skolavgifterna. 515 vuxna utvecklade 
läskunnighet och 438 ungdomar, varav en majori

1 Centre national de Presse norbert Zongo.
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tet unga kvinnor, får yrkesutbildning, utrustning 
och startbidrag till eget företagande. 

Sida bedömer att samarbetet med Diakonia når 
 tillfredsställande resultat och når de mål som fast
ställts till en rimlig kostnad. Samarbetsformen är 
kostnadseffektiv, främst med tanke på förvaltnings
resurser. Genom ett avtal och en kanal når Sverige  
ett tiotal  civila samhällsorganisationer, som i sin tur 
även kan ha ett par samarbetspartners.

Etiopien
•  Strategiperiod: 2003–2007 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 107 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Bidra till fattigdomsminskning i landet genom att hjälpa till med att 
få bort de faktorer som skapar eller vidmakthåller fattigdom.

Sektormål
•  en fortsatt demokratisk utveckling och full respekt för 

 mänskliga rättigheter är av central betydelse i det svenska 
 utvecklingssamarbetet.

Övergripande dialogfrågor
•  demokrati och mänskliga rättigheter 
•  Jämställdhet
•  Ägande- och nyttjanderätt till mark
•  gynnsamt klimat för den privata sektorn

Den samlade insatsportföljens bidrag ses främst i 
form av kapacitetsutveckling av institutioner och 
 civilsamhället, inom sektorerna demokrati och 
mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt och den 
sociala sektorn.

Rapporter från människorättsorganisationer i 
 landet pekar på ett försämrat klimat för främjande av 
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Etiopien. 
Antalet gripanden och åtalet av 114 journalister och 
politiska motståndare under antiterroristlagen visar 
på den begränsade yttrandefriheten i landet. Både 
lagen för civila samhällsorganisationer och anti 
terroristlagens införande, fortsätter att göra det svårt 
att stödja organisationer och rörelser som arbetar för 
medborgerliga och politiska rättigheter. 

För att nå målen för strategin inom området 
Demokrati och mänskliga rättigheter stöder Sverige  
å ena sidan FN:s utvecklingsfond (UNDP) för upp
byggnad av nationella demokratiska institutioner 
(DIP) å andra sidan civila samhällsorganisationer 
(CSO). Genom stödet till nationella demokratiska 
institutioner har den organisatoriska kapaciteten hos 
sju nationella demokratiska institutioner byggts upp. 

Utformningen av en nationell handlingsplan för 
mänskliga rättigheter av den etiopiska kommissionen 
för mänskliga rättigheter är ett exempel. Stödet till 
civila samhällsorganisationer främjar sociala, ekono
miska och kulturella rättigheter och riktas mot flick
ors, pojkars och kvinnors rättigheter, inklusive kvin
nors ekonomiska egenmakt och ökad förmåga för 
medborgare att kräva sina rättigheter. Stödet har 
bidragit till att minska våldet mot kvinnor; framförallt 
är kvinnlig könsstympning ett område med mycket 
positiva resultat. 

Genom bland annat svenskt stöd har kommissio
nen för mänskliga rättigheter kunnat bidra till upp
byggnaden av 111 rättshjälpskontor i olika regioner – 
ibland i anslutning till en polisstation, i andra fall i 
anslutning till fängelser.

Sidas bedömning är att resultaten bidrar till att öka 
människors medvetenhet om sina rättigheter, möjlig
heter att kräva dem och förutsättningar för att ta sig 
ur fattigdom.

Regeringens ambition att hålla en hög tillväxttakt, 
skapa fler arbetstillfällen och diversifiera industrin 
utmanas av hög inflation, låg utbildningsnivå och ett 
på många sätt ogynnsamt affärsklimat. Detta leder  
till brist på långsiktiga produktiva investeringar och 
en låg nivå av utländska investeringar. Sverige har 
anpassat sitt stöd till Etiopiens Growth and Transfor
mation Plan (GTP) och har under det senaste året 
gett stöd till strategiska policyanalyser för den privata 
sektorn. Arbetet med landadministration och land
rättigheter har ökat kunskapen och kompetensen i 
landet kring landadministration i så hög grad, att 
Institute for Land Administration nu efterfrågas för 
kompetensutveckling i andra regioner och i övriga 
Östafrika.

Stödet till Etiopiska handelskammaren har bidragit 
till att öka kunskapen om de utmaningar som finns 
inom utveckling av den privata sektorn och byggt en 
kunskapsgrund för fortsatt reform och dialog med 
regeringen. För att illustrera dessa resultat kunde till 
exempel cirka 8 300 kvinnor genom självhjälpsgrup
per och tillgång till program för mikrofinansiering 
starta egna företag som ledde till ökad självförsörjning.

Framsteg inom Etiopiens sociala sektorer är bety
dande ur många aspekter och det finns en stark poli
tisk vilja att öka utbildningssystemets kapacitet och att 
förbättra villkoren inom hälsosektorn, särskilt vad 
 gäller mödrars och barns hälsa. Fortfarande är dock 
Etiopien ett av de länder i världen som har den hög
sta mödradödligheten (MMR). Bedömningen är att 
millenniemål 5 inte kommer att uppnås. Spädbarns
dödligheten har sjunkit markant, men den neonatala 
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dödligheten är fortfarande hög. Mödravård är ett pri
oriterat område i den nationella hälsoplanen, med en 
förbättrad mödravård som en del av den bredare 
agendan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). 
Barnmorskekapaciteten har mer än fördubblats 
under det senaste året, och antalet barnmorskor har 
ökat från 1 275 år 2008 till 4 725 år 2012. Detta är  
ett konkret resultat av barnmorskeprogrammet som 
 stöttas av Sverige genom FN:s befolkningsfond 
(UNFPA). Detta bidrag till att SRHRarbetet i landet 
är en absolut nödvändig utveckling av kapaciteten 
hos  hälsopersonal inom mödrahälsan. 

Det svenska stödet till Addis Ababa University 
(AAU) för forskning inom den sociala sektorn är 
 viktigt för att öka kapaciteten enligt de behov som 
lagts fast i Etiopiens utvecklingsplan (GTP). Forsk
ningsinriktningen har också ändrats för att fokusera 
på tematiska områden som bidrar till de nationella 
utvecklingsplanerna, inklusive livsmedelssäkerhet  
och folkhälsa. 

Dialog i strategigenomförandet
Dialogarbetet i Etiopien är utmanande dels genom 
att det är svårt att göra sin röst hörd när det mesta av 
stödet kanaliseras av tredje part, dels för att dialog
klimatet på den högsta politiska nivån generellt utfor
mats som ett forum för informationsutbyte snarare än 
en diskussion utifrån olika ståndpunkter eller föränd
ringsbehov. 

Dialogarbetet har i mycket liten utsträckning 
bidragit till förändringar i policyfrågor som rör demo
krati och mänskliga rättigheter och styrningsfrågor på 
nationell eller sektornivå. Däremot ses en viss öpp
ning rörande Sveriges dialog med privata sektorn där 
stödet till handelskammaren i viss mån bidragit till en 
öppning i dialogen med staten särskilt kring klare
ringsärenden vid gränsöverskridanden. Över lag har 
dock dialogarbetet på teknisk nivå (inom program
men) visat på goda resultat. Sverige har dock på 
grund av särskilda omständigheter under året tvingats 
till en generellt försiktigare hållning i dialogen än 
vanligt.

exempel på insats. etiopien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

60 200708 
–201306

60 Program-
stöd

17

Insats: democratic Institutions Programme (dIP)
Mål: Välstrukturerade och väl fungerande institutioner som 
 representerar ett öppet, transparent och demokratiskt styre  
som respekterar rättigheter för alla medborgare så som slås  
fast i  konstitutionen.
Samarbetspartner: UndP

Exempel på insats, resultat
De sju nationella demokratiska institutioner som är 
genomförare av programmets komponenter, har 
 förbättrat sitt ledarskap och sin tekniska kapacitet att 
effektivt hantera klagomål på huvud kontor och regio
nala filialer. Konkreta exempel om förbättringar är 
ökad tillgång för medborgarna att lämna in sina 
 klagomål. Det kan handla om anställningstvister, 
landkonflikter, att man blivit illa behandlat på 
 myndighet, arvsfrågor.

Institutionella system inom de sju nationella 
 demokratiska institutionerna för ansvarsutkrävande, 
öppenhet och delaktighet har byggts upp. De institu
tionella systemen för ansvarsutkrävand har bland 
annat lett till ökad täckning av revisioner, ökad kvali
tet på revisioner och komma tillrätta med den efter
släpning som hittills varit rådande inom revisions
området.

Klagomål från medborgarna till de olika institutio
nerna visar på en ökad användning och medvetenhet 
hos människor om deras rättigheter, om korruption 
och etiska normer. Den etiopiska  kommissionen för 
mänskliga rättigheters (ECHR) huvudkontor mottog 
under perioden 192 klagomål, av vilka 88 procent  
har  kunnat behandlas. De lokala kontoren i sex regio
ner fick in 143 klagomål, varav 87 procent kunde 
 avskrivas.

Kommissionen för mänskliga rättigheter har stöttat 
bildandet av 111 rättshjälpskontor i olika regioner, 
ibland i anslutning till en polisstation, i andra fall i 
anslutning till fängelser. Dessa kontor har varit 
mycket framgångsrika i att hjälpa mindre bemedlade 
att få sitt fall prövat eller sin dom sänkt. I stor 
utsträckning efter frågas denna hjälp av kvinnor som 
annars har mycket svårt att få företrädare och upp
märksamhet, ofta i samband medägande rättsfrågor.

De demokratiska institutionerna har under rap
portperioden gått allt mer från kapacitetsuppbygg
nad, till att uppfylla sina uppdrag att engagera sig i 
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policy och systemutvecklande initiativ som syftar till 
att institutionalisera ansvarsutkrävande, öppenhet och 
delaktighet i landet.

Fokus på medborgarnas delaktighet och engage
mang har ökat under rapporteringsperioden. Institu
tionerna når gradvis ut till medborgarna på gräsrots
nivå och tillhandahåller tjänster till marginaliserade 
grupper i hela landet. Ändå kan inte sägas att genom
förandet är helt på rätt spår. De årliga arbetsplanerna 
för respektive institution visar att programmets 
huvudsakliga aktiviteter fortfarande är upphandling 
av utrustning. Detta medför en risk för att program
met inte når de uppsatta målen. För att hantera 
denna risk fortsätter Sidas granskning av planer och 
dialog förs med berörda parter. Resultaten varierar 
också mellan de olika institutionerna.

En utmaning under det senaste året har varit 
 bristen på insyn i vissa institutioner. Den nationella 
valmyndigheten (NEBE) har till  exempel ännu inte 
kommunicerat eller velat ha dialog kring en  extern 
utvärdering som beräknades vara klar för flera måna
der  sedan. 

Samordning och dialog har varit svag hos de olika 
intressenterna. Ett intensifierat arbete pågår och har 
pågått under året mellan  givargruppen och UNDP 
för att effektivisera och komma tillrätta med dessa 
svagheter.

Sida bedömer att pengarna varit väl använda.  
Det har i en extern halvtidsutvärdering bedömts att 
utvecklingsinsatsengenerellt varit effektiv i att stärka 
kapaciteten för att förbättra demokratisk samhälls
styrning. Utvärderingen pekar också på att program
met måste bli effektivare i att leverera resultat och 
säkra måluppfyllelsen i syfte att uppnå bättre hållbar
het. En givargemensam översyn av programmet kom
mer att göras under våren 2013 för att granska effek
tiviteten samt undersöka eventuella alternativ till 
förbättringar och nya samarbetsformer.

Kambodja 
•  Strategiperiod: 2008–2010 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 202 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkta förutsättningar för en hållbar och demokratisk utveckling 
med ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sektormål
•  Ökad kunskap inom valda församlingar och offentlig förvaltning 

på central och lokal nivå om medborgerliga fri- och rättigheter 
och rättsstatens principer, samt stärkta institutionella mekanis-
mer för att säkerställa deras efterlevnad.

•  Förbättrad dialog och regelbundet samarbete mellan offentliga 
företrädare och aktörer i det civila samhället på både nationell 
och lokal nivå.

•  Stärkt demokratiskt inflytande och ansvarsutkrävande på lokal 
nivå genom en framgångsrik decentraliseringsprocess. 

•  Ökad transparens och effektivitet i den offentliga förvaltningen, 
med särskilt avseende på de finansiella styrsystemen (OFS).

•  Förbättrad kvalitet på, och tillgång till, undervisning och lärande 
inom samtliga utbildningsnivåer.

•  Andelen barn som fullföljer den 9-åriga grundskolan har ökat till 
54 procent år 2013 i enlighet med nationellt uppställda mål.

•  Förbättrad nationell kapacitet att samordna och genomföra 
 klimatanpassning.

Övergripande dialogfrågor
•  demokratiskt inflytande och ansvarsutkrävande, genom 

 exempelvis demokratiska val.
•  Respekt för mänskliga rättigheter.
•  Jämställdhet.
•  Anti-korruption.
•  Ökad biståndseffektivitet, särskilt vad gäller ett ökat resultat-

fokus och ökad transparens.

Inom området demokrati och mänskliga rättigheter 
har effektivitet och transparens i den offentliga för
valtningen förbättrats något genom reformen av de 
offentliga finansiella styrsystemen (OFS) och decen
traliseringsreformen. Det demokratiska inflytandet på 
lokal nivå har förstärkts något genom ökad kunskap 
och förståelse för vikten av ansvarsutkrävande. De 
institutionella mekanismerna är ännu inte tillräckligt 
starka och oberoende för att säkerställa att grund
läggande rättigheter efterlevs. 

Sidas stöd till decentraliseringsreformen har bidra
git till en förbättrad dialog mellan lokalförvaltningen 
och medborgarna. Inom ramen för decentraliserings
reformen har till exempel ett index för att mäta 
 graden av transparens och ansvarsutkrävande tagits 
fram. Även riktlinjer för överläggningar mellan 
distriktsfullmäktige och rådgivande medborgarforum 
har utvecklats och testats i två provinser. Genom 
 Sveriges samarbete med lokala MRorganisationer, 
bland andra Forum Syd, får medborgarna stöd för att 
delta i dialog samt påverka och kräva service från 
lokala myndigheter. Sveriges stöd till reformer av det 
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offentliga finansiella styrsystemet har bidragit till 
ökad effektivitet och transparens. Till exempel har 
antalet bankkonton inom staten minskat, skatte
intäkterna har ökat och är mer spridda över året,  
och en kontostruktur som är anpassad till internatio
nell standard har införts.

Den låga utbildningsnivån i Kambodja utgör ett av 
landets största utvecklingshinder. Ett långsiktigt enga
gemang fordras för att uppnå bestående resultat. En 
utmaning är utbildningens relativt låga status, bristen 
på kvalitet i lärandet och minskade anslag till sektorn. 
Andelen barn i förskolan har ökat från 46 procent 
2011 till 53 procent 2012. Inskrivningarna i primär
skolan (åk 1–6) har ökat under de senaste åren, 
medan andelen barn som fullföljer åk 7–9 har mins
kat. Dialogen och det svenska sektorstödet till under
visningssektorn har resulterat i att policyn för en 
barnvänlig skola genomförs i både primärskola och 
på högstadiet och att rätten till utbildning för barn 
med funktionsnedsättningar integrerats i policyns 
genomförande.

Aktiviteterna inom klimatområdet har ökat avse
värt i Kambodja de senaste åren. Inom regeringen 
lyfts klimatfrågan fram som en central nationell 
utvecklingsfråga. Ett ökande antal ministerier och 
civila samhällsorganisationer integrerar klimat i poli
tik och program. Det svenska stödet inom klimatom
rådet har resulterat i att information om klimatför
ändringar blivit mer tillgängliga via olika medier, 
samt att en klimatfond och ett sekretariat för finansie
ring och koordinering av klimatinsatser etablerats. 
Den nuvarande svenska klimatportföljen har bidragit 
till att genomföra anpassningsåtgärder, särskilt på 
lokal nivå. Genom ett projekt för små stöd till lokalt 
baserade anpassningsprojekt har till exempel 628 
lokalsamhällen deltagit i genomförande av anpass
ning i sina samhällen genom sårbarhetsanalyser. 
Drygt 60 000 bönder drar nytta av rehabilitering av 
små bevattningssystem och lokala dammar och 69 
lokala grupper av användare har etablerats för att 
säkra en hållbar hantering av dessa. 

Dialog i strategigenomförandet
Demokratiskt inflytande, ansvarsutkrävande och jäm
ställdhet är frågor som drivs aktivt av Sverige i dialo
gen inom ramen för decentraliseringsreformen. Detta 
har bland annat resulterat i att jämställdhet genomsy
rar planering och uppföljning av programmet. Trans
parens och ansvarsutkrävande har varit i fokus för 
dialogen, vilket bidragit till att OFSreformen, inklu
sive budgettransparens, gjorts till en fråga för strate
gisk policydialog. En illustration till detta var det 

ansvariga kambodjanska ministeriets önskan att detta 
skulle vara en av huvudpunkterna i det studiebesök 
som under september 2012 genomfördes i Sverige. 
Inom klimatområdet har den dialog som förts mellan 
Sverige och inrikesministeriet resulterat i att en pilot
insats nu genomförs för att integrera klimatanpass
ningsåtgärder i decentraliseringsprogrammet. 

Fokus på resultat i utvecklingssamarbetet har 
 förstärkts genom den dialog som förs mellan kambod
janska statsförvaltningen och arbetsgruppen för 
utvecklingseffektivitet, där Sverige är en ledande 
givarrepresentant. Sverige har fått ökad tyngd som 
dialogpart inom antikorruptionsområdet under 
2012, bland annat genom stödet till Transparency 
International Cambodia.

exempel på insats. kambodja, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

21 201111 
–201406

12 Samfinansie-
ring/poolfi-
nansiering

23

Insats: Stöd till Capacity development Partnership Fund
Mål: Att förbättra tillhandahållandet av utbildningstjänster och öka 
kvaliteten genom att (i) förstärka utbildningsministeriets kapacitet 
att planera, leda och följa upp utvecklingen i sektorn; (ii) stärka 
 kapaciteten och systemen för styrning på nationell och decentralis-
erad nivå, speciellt systemen för offentlig finansiell styrning och 
 administrativa reformer; samt (iii) öka utbildningsministeriets 
förmåga att hantera mer medel, stärka effektiviteten samt 
 systemen för ansvarsutkrävande.
Samarbetspartner: Unicef

Exempel på insats, resultat
Insatsen påbörjades i november 2011. Resultaten 
nedan bygger på rapporteringen för november – 
december 2012.

 ■ En årsplan med prioriteringar för kapacitets
utvecklingen under 2012 har fastställts.

 ■ En uppdatering av ministeriets övergripande plan 
för kapacitets utveckling har gjorts.

 ■ Drygt 120 motorcyklar har upphandlats för 
 ministeriets utbildnings och uppföljningsteam  
på provinsnivå för att stärka stödet till skolor i  
mer avlägsna landsdelar.

Den samfinansierade fonden för riktad kapacitets
utveckling har  efter en trög start kommit igång med 
verksamheten. Ett fortsatt långsamt genomförande är 
att förvänta. Svårigheterna består i  bristande sam
ordning mellan givarna och i att säkerställa att de 
 aktiviteter som finansieras är i linje med ministeriets 
övergripande plan för kapacitetsutveckling. Trots 
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trögheterna bedöms den  gemensamma fonden ha 
förutsättningar att bidra till att förbättra samord
ningen och effektiviteten i de kapacitetsutvecklings
insatser som riktas till ministeriet.

Med hänvisning till ovanstående bedömer Sida det 
som sannolikt att målen delvis kommer att kunna 
uppnås, även om kapacitets utveckling under lång tid 
kommer att vara nödvändig för utbildningsministe
riet, såväl centralt som på decentraliserad nivå. 
 Rapporterade resultat är ännu begränsade. Efter för
hållandevis höga initiala investeringskostnader är det 
Sidas bedömning att  kostnadseffektiviteten kommer 
att öka framöver.

Kenya 
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 338 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
ett Kenya där alla fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar har 
förutsättningar att förbättra sina livsvillkor, och där deras 
 mänskliga rättigheter förverkligas.

Sektormål
•  Förbättrad användning och styrning av naturresurser med  

fokus på hållbar tillväxt som gynnar fattiga människor.
•  Förbättrad urban planering vilken möjliggör fattiga med-

borgares deltagande.
•  en effektivare stat som respekterar och gynnar mänskliga 

 rättigheter och rättsstatsprincipen.

Övergripande dialogfrågor
•  ekonomisk tillväxt.
•  en rättvis och likvärdig fördelning av resurser och möjligheter.
•  ett perspektiv baserat på mänskliga rättigheter med särskild 

tonvikt på alla åtgärder som är relaterade till utvecklingen och 
implementeringen av Kenyas regeringspolicyer.

•  genomförande av reformer som angriper grundorsakerna till 
den politiska och humanitära krisen i början av 2008.

Rörande demokrati och mänskliga rättigheter har 
betydande framsteg gjorts under året avseende 
 reformering av rättsväsendet och genomförande av 
grundlagen. Förberedelserna inför valet och decen
traliseringsreformen har dock försenats och de grund
läggande utmaningarna i form av korruption och 
straffrihet består. Under valförberedelserna har 
 utmaningar och förseningar uppkommit, vilka sätter 
fria, rättvisa och fredliga val på spel. 

Decentraliseringsprocessen är försenad, till stor del 
beroende på det sena antagandet av offentliga finan
siella styrsystem (OFS)reformen. Det svenska stödet 
till demokrati och mänskliga rättigheter har bidragit 
till att flera lagar med betydelse för decentralisering 
och val antagits under det senaste året, bland dem 

kan Elections Act och Transition to County Govern
ments Act nämnas. 

Sveriges stöd har också bidragit till framtagandet 
av ett genomgripande ramverk för reformering av 
rättsväsendet. Stödet till FN:s barnfond (Unicef) har 
bland annat lett till att 892 barn har återintegrerats 
med sina familjer, jämfört med målet på 1 000 barn. 
Fortsatt svenskt stöd har riktats till barn i flykting
läger, med 26 261 bistådda barn.

Den urbana sektorn har uppvisat en positiv utveck
ling, framför allt avseende ny lagstiftning och policy, 
nya institutioner och ett ökat folkligt deltagande. Med 
marginaliserade gruppers deltagande har Sveriges 
stöd bidragit till att utforma en nationell policy för 
urban utveckling som slutfördes i maj 2012. Vidare 
har Sverige medverkat till att säkerställa ett särskilt 
fokus på att fattiga människor i urbana miljöer, i 
gemensamma program, får rättvis tillgång till sam
hällsservice och infrastruktur samt delaktighet i pla
nering. Bland annat har lokala urbana forum inrättats 
i 14 städer för delaktighet och dialog och 900 icke
statliga aktörer mobiliserats. Genom det svenska stö
det till Civil Society Urban Development Program 
har utsatta grupper fått möjlighet att delta i plane
ringen av den urbana policyn. 1 200 sluminvånare 
har beviljats landinnehav genom lagprövningsrätten. 

När det gäller naturresurser uppvisar jordbrukssek
torn en positiv tillväxt. Värdet på handelsvaror från 
sektorn ökade med 33 procent från föregående år. 
Investeringarna i vattensektorn ökar. Landreformer 
möter fortsatt motstånd från inflytelserika grupper i 
samhället. Land, vatten och jordbruk är de områden 
inom sektorn som mest påverkar fattiga människors 
uppehälle. De reformer som har genomförts i dessa 
undersektorer har resulterat i att de naturresurser 
som gynnar de fattiga utnyttjas bättre. Bland annat 
har investeringarna i lagringskapacitet för vatten 
 utökats för att möta behovet under torkperioderna. 
Befolkningens tillgång till rent vatten har vidare ökat 
från 38 procent till 48,5 procent.1 Jordbrukssektorn 
uppvisar en ökad tillväxt, och värdet på handelsvaror 
från sektorn ökade med 2,2 miljarder kenyanska 
schilling, motsvarande 33 procent, från föregående år.

Det svenska stödet till de nationella programmen i 
jordbrukssektorn har gjort det möjligt för småjord
brukare att förbättra sin produktivitet. Småföretagen i 
sektorn ökade sin produktivitet (mätt i producerad 
kvantitet per enhet) från 12 procent till 95 procent 
mellan 2007 och 2010. Dessutom har tillgången till 

1 Stadsbor 52% och landbygdsbor 45% – dock representerar siffrorna för 
 landsbygden endast 15% av landsbygdsbefolkningen, så den faktiska 
 tillgången i dessa områden är sannolikt lägre.
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ekonomiska tjänster och skapandet av intressegrupper 
för marknadsutveckling ökat. Det svenska stödet har 
också bidragit till ny lagstiftning gällande fattiga 
 människors rätt till mark och till rationaliseringen av 
lantmäteriverksamheten. Genom det svenska stödet 
till 42 vatten och sanitetsprojekt på bynivå har 
156 291 människor fått tillgång till utökade vatten 
och sanitetsservice. 80 procent av kvinnorna uppger 
att vattentillgången på hushållsnivå har ökat. 75 pro
cent av kvinnorna konstaterar också att förekomsten 
av diarré har minskat som ett resultat av att man nu 
bättre förstår betydelsen av god hygien och av ökad 
tillgång till vatten.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogen har fokuserat på demokrati och mänskliga 
rättigheter och reformer för att åtgärda orsakerna till 
krisen efter valen 2007. Tyngdpunkten har legat på 
genomförandet av grundlagen, de kommande valen, 
säkerhet samt mänskliga rättigheter. Sverige har, som 
ordförande i Development Partners Group tillsam
mans med Världsbanken, varit aktiv i dialogen om 
dessa frågor. Sidas bedömning är att dialogen har 
varit ett viktigt instrument i förberedelserna av valen, 
men även bidragit till att genomförandet av grund
lagen stått kvar högt på dagordningen i Kenya.

exempel på insats. kenya, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

17 201003 
–201303

7,8 Projektstöd 100

Insats: Stöd till polisreform.
Mål: Att bidra till omvandlingen av den nationella polismyndigheten 
till en effektiv, professionell och ansvarsfull säkerhetsmyndighet 
som kenyanerna har förtroende för när det gäller deras trygghet och 
säkerhet.
Samarbetspartner: Rikspolisstyrelsen (RPS)/Police Reform

Exempel på insats, resultat
 ■ Förbättrad kompetens hos såväl Police Reform 

Implementation Committee och dess sekretariat, 
som hos polisreformenheterna i fråga om till exem
pel olika typer av reformmetoder inom ett antal 
polisområden inklusive utbildning i ledarskap och 
projektmetodik, liksom kunskap om internationell 
”bestpractice” inom polis området.

 ■ Alla viktigare delar av polislagstiftningen har anta
gits såsom  National Police Service Act, National 
Police Service Commission Act och Independent 
Policing Oversight Authority Act.

 ■ Ett pilotprojekt gällande närpolisverksamhet har 

implementerats i Kikuyu. 273 poliser, 52 lokala 
ledare och 220 kommuninvånare har utbildats i 
närpoliskonceptet. Sju polisinstruktörer och kom
munmedlemmar deltog i fortsättningsutbildning 
om närpolismodell/verksamhet i Växjö.

 ■ Samarbetet, koordineringen och kommunikationen 
mellan Kenya Police och Administration Police  
har förstärkts, bland annat genom inrättandet av 
gemensamma grupper för genomförande av när
polisverksamheten och kriminaltekniska frågor.

Takten på det övergripande polisreformarbetet är 
fortsatt långsam. De flesta av nyckelinstitutionerna 
har ännu inte etablerats,1 däribland den nationella 
poliskommissionen. Detta försenar tillsättandet av en 
polisöverinspektör, vilken är avgörande för genomför
andet av polisreformerna.

Vad gäller måluppfyllelsen för det svenska stödet är 
bilden något ojämn: Betydande framsteg görs inom 
närpolisprojektet (Community Policing) och Kenyas 
regering har beslutat om ett utvidgat pilotprojekt till 
tio nya geografiska områden med slutmålet att införa 
modellen i hela landet. Genomförandet av den nya 
läroplanen för polisutbildningen har gått långsam
mare än förväntat. Huvudsakligen berodde detta på 
intagningen av 7 000 nya rekryter under 2011, vilket 
förhindrade utbildning av instruktörer i den nya läro
planen. Alla tillgängliga resurser på utbildningsanstal
terna behövdes för att säkerställa utbildningen av de 
nya aspiranterna. Förutsättningarna har dock förbätt
rats under året och utbildningen av polisinstruktörer 
återupptas i slutet av 2012. 

Vidare bedömer Sida att det svenska bidraget till 
polisreformen varit kostnadseffektivt. Svenska Riks
polisstyrelsens engagemang i reformen har givit ett 
viktigt mervärde i samarbetet genom att ett svenskt
kenyanskt myndighetssamarbete har etablerats. Den 
övergripande reformtakten har visserligen varit lång
sam, men i och med det svenska stödets flexibla upp
lägg, där de olika projektområdena drivs relativt 
 oberoende av varandra, har betydande resultat ändå 
kunnat åstadkommas under perioden, framför allt i 
närpolisarbetet. Genom sin strategiska placering i 
polisreformsekretariatet har den svenske polisrådgiva
ren (från Norrlandspolisen) kunnat lämna viktiga 
bidrag till hela den kenyanska polisreformprocessen. 

Sidas bedömning är att ett väl fungerande myndig
hetssamarbete, med svensk polisrådgivare på plats i 
landet, innebär många fördelar jämfört med en tradi

1 Bland de större institutionerna är det hittills bara den oberoende 
 polistillsynsmyndigheten (IPOA) som har etablerats.
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tionell konsultinsats. Den svenske polisrådgivaren har 
haft tillgång till kompetens från hela den svenska 
polisorganisationen vilket givit organisatorisk styrka  
i samarbetet och bidragit till att bygga upp ett stort 
förtroende mellan parterna.

Mali
•  Strategiperiod: 2004–2006 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 150 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
 förbättra sina levnadsvillkor.

Sektormål
•  Att främja en stabil makroekonomisk utveckling, och en ökad, 

miljömässigt hållbar tillväxt, som möjliggör genomförande av 
Malis strategi för minskad fattigdom, och innebär en välfärds-
förbättring för de fattigaste, framför allt fattiga kvinnor och 
 flickor på landsbygden

•  Att bidra till att stödja en demokratisk samhällsstyrning och 
 socialutveckling som omfattar hela den maliska befolkningen, 
oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionshinder. Särskild 
 uppmärksamhet ska ges flickors och kvinnors makt, säkerhet 
och möjligheter.

•  Att, genom att stödja en miljömässigt hållbar ökad produktivitet 
inom naturbrukssektorerna, bidra till att höja fattiga männi-
skors, särskilt kvinnors och flickors, inkomster och säkerhet.

Övergripande dialogfrågor
•  Betydelsen av demokrati, inklusive korruptionsbekämpning,  

och respekt för skydd och att tillgodose mänskliga rättigheter, 
 särskilt kvinnors och flickors rättigheter.

•  Vikten av att avskaffa hinder för fattiga människors deltagande  
i ekonomin.

•  Vikten av en förbättrad givarsamordning av sektor- och budget-
stöd till landets utvecklingsstrategi.

•  Betydelsen av att förebygga hiv och aids.
•  Vikten av regionalt samarbete och integration, speciellt inom 

 ramen för det västafrikanska samarbetsorganet ecowas.

Strategigenomförandet fortskrider med svårigheter och 
påverkas av den, sedan mitten av januari 2012, försäm
rade säkerhetssituationen i landets norra delar. Som 
en följd av militärkuppen 22 mars är det bilaterala 
utvecklingssamarbetet med Malis regering och dess 
institutioner suspenderat.

Uppföljning av landets fattigdomsstrategi noterar 
en fortsatt minskning av den monetära fattigdomen 
till 41,7 procent 2011 (55,6 procent år 2001) Fattig
domen antas ha ökat första halvåret 2012. Antalet 
studenter inom grundskolans första sexårscykel ökade 
något jämfört med föregående år.

Jordbrukssektorn uppvisar en ökad tillväxt, och 
värdet på handelsvaror från sektorn ökade med 
2,2 miljarder kenyanska schilling, motsvarande 
33 procent, från föregående år.

Sidas stöd till Malis statistikmyndighet som suspen
derades efter militärkuppen, har bland annat bidragit 
till att utveckla och genomföra en ny modell för hus
hållsundersökning (EMOP) som producerar löpande 
och årlig data om levandsvillkor och fattigdom. Drygt 
hälften av Sveriges avsatta medel för generellt budget
stöd (75 miljoner kronor) har efter statskuppen omför
delats till insatser för att förebygga katastrofer, till 
ökad motståndskraft samt livsmedels och vatten
säkerhet. Stöd genom civilsamhället och multilaterala 
organisationer, i synnerhet FN:s barnfond (Unicef), 
har därmed ökat. 

Inom sektorn ”Demokratisk samhällsstyrning och 
social utveckling” har militärkuppen undergrävt 
demokratisk samhällsstyrning och rättssystemet. 
Innan den konstitutionella krisen kunde vissa fram
steg uppvisas i form av en nationell jämställdhets
policy och att jämställdhet även integrerats i den nya 
fattigdomsstrategin. En ny kontroversiell familjelag
stiftning innebar dock ett bakslag, särskilt när det 
 gäller kvinnors och barns rättigheter. Det svenska 
 stödet har huvudsakligen varit inriktat på demokra
tisk samhällsstyrning på lokal nivå och på att stärka 
det civila samhället.

Resultaten inom sektorn relaterar till samtliga tre 
tematiska prioriteringar. Svenskt stöd har till exempel 
bidragit till att olika folkgrupper, som bor på varsin 
sida om gränsen mellan Mali och Niger, har uttryckt 
vilja att ingå avtal om hur betesmark ska nyttjas och 
likaså vilja till lösning av en konflikt. En kvinnofören
ing på bynivå har, av traditionella ledare och lokala 
myndigheter, fått landrättigheter avseende jordbruks
mark. Genom svenskt stöd har den interna styrningen 
och finansiella kontrollen förbättrats i 200 kooperativ 
inom bomullssektorn. Insatserna är avtalade med 
civilsamhälles och multilaterala organisationer och 
påverkas inte av suspenderingen. 

Sektorn Hållbar utveckling av naturbrukssekto
rerna uppvisar varierade resultat. Framsteg har gjorts 
inom skogsbruk och klimat. Jämställdhet har generellt 
integrerats i alla program, med fokus på inkomst
genererande insatser. Svenskt stöd har bland annat 
bidragit till alternativa möjligheter till inkomster för 
medlemmarna i 16 kvinnoföreningar. Med diversifie
rad produktion av grödor har 189 kvinnor och deras 
familjemedlemmar genom bättre kosthållning fått 
bättre näringsstatus. Det svenska stödet har också 
bidragit till utveckling av en antikorruptionsstrategi 
för sektorn. Sektorn berörs i stor utsträckning av 
 suspenderingen. 
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Dialog i strategigenomförandet
Dialogen har huvudsakligen förts inom ramen för de 
grupper som samordnar givare kring olika teman. 
Sveriges ordförandeskap i miljö och klimatgruppen 
(för givarkoordinering och dialog) har bidragit till 
målet för sektorn Hållbar utveckling av naturbruks
sektorerna genom att öka inkomsterna och säker
heten för fattiga genom miljömässig hållbarhet när 
det gäller naturresurser. Gruppen har till exempel 
verkat för att miljö och klimataspekter integrerats i 
fattigdomsstrategin 2012–2017.

exempel på insats. mali, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

580 2009 
–2013

383 Budgetstöd 111

Insats: generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning.
Mål: det övergripande målet är att bidra till minskad fattigdom och 
till att millenniemålen uppnås. detta sker genom att stödja Malis 
strategi för minskad fattigdom med förutsägbara finansiella 
 resurser för fattigdomsrelaterade utgifter, bibehållen makro-
ekonomisk stabilitet och förstärkt institutionell kapacitet.
Samarbetspartner: Ministry of economy and Finance.

Ingen utbetalning av generellt budgetstöd gjordes under 2012, vilket 
skulle ha varit den sista utbetalningen under gällande avtal.

1 Sveriges uppsakttade andel av de nio budgetstödsgivarna under 2011.

Exempel på insats, resultat
Resultaten och indikatorerna som fastställts för 
 uppföljningsramverket för 2011 bedömdes av Malis 
regering och de nio givarna vid årsgenomgången för 
budgetstödet 2011. Uppföljningsramverket täcker 
fyra områden: i) makroekonomi och offentlig finan
siell styrning, ii) infrastruktur, produktiva sektorer och 
ekonomisk tillväxt, iii) samhällsstyrning och institu
tionsutveckling, samt iv) mänsklig utveckling och soci
ala sektorer. Av 51 indikatorer bedömde givarna att 
21 var tillfredsställande uppfyllda, 9 var delvis upp
fyllda medan 21 inte var uppfyllda. Baserat på denna 
bedömning och på att 7 av 13 utvalda indikatorer för 
den svenska variabla tranchen förutsågs en utbetal
ning av svenskt budgetstöd om 127 miljoner kronor 
av maximalt 150 miljoner kronor. På grund av sus
penderingen av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
med Mali gjordes aldrig någon budgetstödsutbetal
ning 2012.

Makroekonomisk utveckling: IMF slutförde den 
sjunde genomgången av Malis ekonomi inom ramen 
för IMF’s Extended Credit Facility (ECF) i december 
2011 med slutsatsen att programmet genomfördes 

enligt plan. Till följd av otillräckligt regn under 2011 
minskade jordbruksproduktionen med ungefär 
25 procent jämfört med 2010, med matbrist för upp
skattningsvis 3 miljoner malier som följd. Den ekono
miska tillväxten minskade från förväntade 7,1 procent 
till 2,7 procent.

Genomförande av Malis fattigdomsstrategi: 
En genomgång av Malis fattigdomsstrategi med fokus 
på uppnådda resultat 2011 genomfördes i augusti 
2012. Det noterades att:

 ■ Inkomstfattigdomen minskade från 55,6 procent 
under den nationella fattigdomsgränsen 2001 till 
41,7 procent 2011. Fattigdomen antas ha ökat 
under 2012 som en följd av minskade statsintäkter 
och stigande priser.

 ■ Andelen barn som började skolan ökade en aning 
från 79,5 procent 2009/10 till 81,5 procent 
2010/11. Andelen flickor ökade mer än andelen 
pojkar.

 ■ Andelen av befolkningen som bor mindre än 5 km 
från en lokal vårdcentral ökade marginellt från 
58 procent 2010 till 59 procent 2011. 

Utvecklingen av Malis offentliga finansiella styrsystem (OFS): 
Ett antal viktiga resultat inom OFS uppnåddes under 
2011. Reformer för ökad effektivitet inom skattesyste
men fortsatte, liksom reformer för regelverk för statlig 
upphandling. En nationell strategi för ökad finansiell 
intern kontroll antogs under året. Inom andra 
 områden, som decentralisering, noterades uteblivna 
 resultat. Fortsatta reformer av de offentliga finansiella 
 systemen har försenats på grund av den statsfinan
siella situationen.
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Moçambique
•  Strategiperiod: 2008–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 760 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Med utgångspunkt i rättighetsperspektivet och fattiga människors 
perspektiv på utveckling minska den absoluta fattigdomen, med 
särskilt fokus på kvinnor och barn, genom att främja en demo-
kratisk samhällsutveckling och en snabb, hållbar och bred 
 ekonomisk tillväxt.

Sektormål
•  Förbättrad effektivitet och finansiell kontroll samt minskad 

 korruption inom den offentliga sektorn.
•  Ökat medborgardeltagande och förbättrad insyn i de offentliga 

institutionerna, med större ansvarsutkrävande som följd.
•  Ökad respekt för och efterlevnad av mänskliga rättigheter med 

inriktning på skydd för de mest sårbara grupperna i samhället.
•  Ökade hushållsinkomster och förbättrad livsmedelstillgång för 

småjordbrukare, främst kvinnor, genom effektiv och hållbar 
 användning av naturresurserna.

•  Ökad tillgång på hållbar energi.
•  Att stärka den nationella forskningskapaciteten.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökad respekt för mänskliga rättigheter med fokus på deltagan-

de, öppenhet, ansvarsutkrävande och icke-diskriminering.
•  demokratisk och effektiv samhällsstyrning, inklusive korrup-

tionsbekämpning.
•  Ökad klimatanpassning i samhället.

Vid senaste budgetstödsgenomgången konstaterade 
Sida i likhet med budgetstödsgivargruppen att resul
taten 2011 varit tillfredsställande. Fattigdomsstrategin 
fokuserar på ökad produktivitet inom jordbruket, 
 sysselsättning och social utveckling. Den ekonomiska 
tillväxten är fortsatt stark (7,4 procent) och inflationen 
reducerades under året från 16 till 5,5 procent. Fort
satt expansion och bättre kvalitet av social service 
konstateras. Sysselsättningen har inte ökat som för
väntat och näringslivsklimatet för små och medelstora 
företag är fortsatt bekymmersamt. 

Regeringspartiet Frelimos dominans av statsappa
raten försvårar för oppositionspartier att växa. Men 
de fyra lokala fyllnadsval som genomförts under året 
har visat på möjligheterna för demokratin, då opposi
tionspartiet MDM vann valet i Quelimane, en av 
 landets viktigare städer. Stora utmaningar inom 
 respekten för mänskliga, och kvinnors, rättigheter 
återstår. Sverige bidrar till förbättrad finansiell 
 kontroll, ökat medborgerligt deltagande och respekt 
för mänskliga rättigheter. Sida bedömer att Sveriges 
stöd till 446 lokala organisationer har bidragit till ett 
stärkt civilsamhälle. 

Tillväxten inom jordbrukssektorn har ökat från 5,9 
(2010) till 8,1 procent (2011) men produktiviteten har 
inte förbättrats. Dålig tillgång till teknologi, utsäde, 

och krediter kräver strukturella förbättringar. Det 
svenska stödet har bidragit till nya policyer och 
ökning av registrerad gemensam mark i byar. Lokal
samhällenas rättigheter till mark och naturresurser 
har stärkts och byinnevånarnas utvecklingsprojekt  
har bland annat bidragit till ökad matsäkerhet och 
 skolgång. Möten mellan skogsföretag, regering och 
civila samhället har genomförts i Niassaregionen och 
nationellt. 

Befolkningsandelen med tillgång till nätansluten 
elektricitet, huvudsakligen vattenkraft, har ökat från 
cirka 7 procent 2004 till cirka 20 procent 2012 enligt 
Moçambiques statliga elbolag. Sida bedömer att det 
svenska biståndet bidragit till denna utveckling. Ett 
exempel är elektrifieringen av ManicaSofalaTete 
som bland annat lett till att cirka 660 0001 personer 
nu direkt och indirekt har tillgång till pålitlig elektrici
tet. Sida bedömer vidare att Sverige tillsammans med 
andra givare har spelat en viktig roll för att vägnätet 
har förbättrats avseende farbarhet och underhåll. 
Sida bedömer att Sveriges stöd till landsbygdsväg
nätet har bidragit till ökade förutsättningar för mark
nadsekonomins utveckling. 

Sida bedömer att forskningssamarbetet har lett till 
ökad kapacitet inom Universidade Eduardo Mond
lande vilket möjliggjort övergång till en ny fas med 
tonvikt på utbildning och mentorskap för handledare. 
Stödet till Ministeriet för Teknik och Vetenskap 
bidrar till att resultat appliceras och vidareutvecklas. 
Under året har bland annat 43 facilitatorer för 9 inn
ovationskluster om 300–1 000 medlemmar bildats.

Dialog i strategigenomförandet
Sverige har inom budgetstödsgivarnas dialog med 
regeringen, fört fram transparens, politiskt deltagande 
och antikorruption. Inom EU:s formella politiska 
dialog har vi drivit mänskliga rättigheter samt tek
niska frågor inom sektorerna. Sidas bedömning är att 
Sverige, genom ledning av gruppen för demokratisk 
samhällsstyrning, bidragit till att nya antikorruptions
lagar godkänts och att deras genomförande förbereds.

1 660 000 personer bor i projektområdet.
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exempel på insats. moçambique, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

1 440 200901 
–201312

1 260 Budgetstöd Cirka 10

Insats: generellt budgetstöd för fattigdomsminskning.
Mål: effektivt genomförande av Moçambiques strategi för 
fattigdoms minskning, i syfte att minska fattigdomen, stärka 
demokratin, stimulera en snabb, hållbar och bred ekonomisk  
tillväxt samt bidra till att millenniemålen uppnås.
Samarbetspartner: Moçambiques regering

Exempel på insats, resultat
Sveriges budgetstöd (9,8 procent av bidragen från 
budgetstödsgivarna) har bidragit till genomförandet 
av Moçambiques strategi för fattigdomsminskning. 
Som resultat av genomförandet kan bland annat 
redovisas: 

 ■ Barnadödligheten har minskat från 219 per 1 000 
levande födda år 1997 till 97 per 1 000 levande 
födda år 2011.

 ■ Spädbarnsdödligheten har minskat från 162 per 
1 000 levande födda år 1990 till 64 per 1 000 
levande födda år 2010.

 ■ Andelen av befolkningen med en konsumtion lägre 
än den nationella fattigdomslinjen har minskat 
långsammare än förväntat sedan 2003 och låg vid 
den senaste mätningen (2009) kvar på ungefär 
samma nivå, det vill säga 54 procent.

 ■ Förlossningar på institution har ökat från 55 pro
cent 2008 till 62 procent 2011.

 ■ 61 procent av befolkningen har tillgång till rent 
vatten 2011 jämfört med 44 procent 2005.

 ■ Antalet personer som omfattas av sociala trygghets
system har ökat med 48 procent från cirka 
205 000 år 2009 till cirka 304 000 år 2011.

 ■ Sanitetssituationen är fortsatt eftersatt med lång
sam utbyggnad av avlopp och latriner.

Nedan följer resultatredovisningen utifrån fattigdoms
strategins tre målområden och två stödområden. 

Avseende ökad produktion och produktivitet inom 
jordbruk och fiske noterar Sida viktiga framsteg på 
policynivå, bland annat ett godkännande av den stra
tegiska planen för jordbrukssektorn (PEDSA) och 
undertecknandet av Comprehensive Africa Agricul
ture Development Program (CAADP). Jordbrukssek
torn uppvisade en tillväxt på 8,1 procent för 2011, 
vilket främst beror på en utökning av odlad areal. 

På området sysselsättning försämrade Moçam
bique sin ställning i Världsbankens Doing Business 

Index1 och företagen upplever procedurer och byrå
krati som omständliga, oklara och kostsamma. Till
gång till krediter är fortsatt begränsad. Finansiell 
infrastruktur är expanderad även om målet avseende 
täckning på distriktsnivå inte har uppnåtts. Antalet 
låginkomstkunder hos mikrofinansinstituten ökade 
med 45 procent över målsättningen för året. Låg 
inflation har möjliggjort räntesänkningar för att 
främja en kreditexpansion till privata sektorn även 
om responsen hittills varit svagare än förväntat. 

Inom området mänsklig och social utveckling och 
sociala sektorer påvisas tillfredsställande måluppfyl
lelse för hälsa, utbildning, social trygghet och vatten. 
En nationell strategi för ett grundläggande socialt 
trygghetssystem antogs 2011. Vid årsgenomgången i 
maj 2012 rapporterade Moçambiques regering bland 
annat att mer än 73 procent av alla barn under ett år 
var fullt vaccinerade och en 5procentig ökning av 
hushåll med ett kostintag av acceptabel kvalitet. Anta
let hivpositiva personer som får bromsmediciner har 
ökat med 33 procent mellan 2010 och mars 2012. 
Nettoinskrivning i grundskolan (6åringar) uppgick 
till 70 procent (flickor 69 procent) 2011, vilket är 
något under målsättningen. 

Avseende samhällsstyrning noterar Sida framsteg 
framför allt rörande decentralisering. 2012 allokera
des cirka 30 procent av budgeten till provinser, distrikt 
och kommuner jämfört med 25 procent 2011. 
Utvecklingen av effektiv korruptionsbekämpning går 
fortsatt långsammare än förväntat, men ett omfat
tande lagförslag för korruptionsbekämpning har till 
delar antagits av parlamentet.

Moçambique uppvisar en fortsatt hög tillväxt och 
makroekonomisk stabilitet. BNP ökade med 7,4 pro
cent 2011. En stram penningpolitik har reducerat 
inflationen till 5,5 procent (slutet av 2011). Den låg 
under första halvåret 2012, i linje med uppsatta mål, 
kvar på samma nivå. Skatteintäkterna ökade med 
20 procent mellan 2010 och 2011 vilket överstiger 
uppsatta mål. Brister kvarstår, särskilt vad gäller 
insyn, intern kontroll, upphandling, koppling mellan 
planering och budget samt rapportering och kontroll 
av intäkter och statliga tillgångar.

Sidas bedömning är att uppnådda resultat över en 
längre tidsperiod är tillfredsställande. Den årliga till
växttakten har varit hög. Dock har inte fattigdomen 
minskat i den utsträckning som landets regering och 
givarna förväntat. Detta kan till viss del tillskrivas en 
befolkningsökning om 2,7 procent per år och en 

1 Moçambique föll 7 positioner jämfört med 2010 (nu på 139:e plats av 
189  länder).
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negativ utveckling i tre klimatutsatta och katastrof
drabbade provinser i landets centrala del.1 Situatio
nen för moçambikier som lever i fattigdom har dock 
förbättrats på andra områden, framför allt avseende 
utbyggnad av infrastruktur, tillgång till social service 
och andra offentliga tjänster. 

Budgetstödet till Moçambique kommer att utvär
deras 2013, men i en utvärdering som gjorts i andra 
länder konstaterades att generellt budgetstöd ger 
goda resultat inom flera områden. Sidas samman
tagna bedömning är att generellt budgetstöd utgör ett 
kostnadseffektivt alternativ för att stödja Moçambi
ques eget arbete för fattigdomsminskning. Målupp
fyllelsen för 2011 har varit relativt god och något 
bättre än föregående år. Givargruppen konstaterade  
i årsgenomgången att resultaten sammantaget varit 
tillfredställande. Av 39 indikatorer i resultatramverket 
uppfylldes 22, medan 8 uppvisade en positiv trend 
och 9 uppvisade otillfredsställande resultat. 

De främsta riskerna rör svagt och/eller felutnytt
jande av budgetstöd. Riskhantering sker genom 
 kontinuerlig givargemensam uppföljning och dialog 
genom arbetsgrupper (teknisk nivå) och olika dialog
forum (politisk nivå). De flesta givare, inklusive 
 Sverige, kompletterar budgetstödet med kapacitets 
och organisationsutvecklingsstöd till strategiska insti
tutioner och reformer. Sverige stöder genom särskilda 
insatser statens extern och internrevision samt insti
tutioner i övriga sektorer där Sverige är verksam.  
Ett betydande svenskt stöd ges även till det civila sam
hället för att främja ökat ansvarsutkrävande, förbätt
rad insyn och ökad respekt för demokrati och mänsk
liga rättigheter.

1 Manica, Sofala och Zambezia.

Rwanda
•  Strategiperiod: 2010–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 90 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Minskad fattigdom och stärkta förutsättningar för hållbar fred och 
försoning samt ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sektormål
•  Ökad insyn i offentliga institutioner samt ökat ansvars-

utkrävande.
•  Stärkt rättssäkerhet i samhället samt ökad respekt för och 

 efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
•  Varaktig fred och förbättrad säkerhet.
•  effektivare och mer hållbart utnyttjande av naturresurser, 

stärkta landrättigheter för fattiga.
•  Förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor på lands-

bygden.
•  Ökad forskarkompetens inom utvecklingsrelevanta frågor 

genom stärkta nationella forsknings-och innovationssystem. 
Ökad effektivitet och kvalitet i nUR:s forskningsförvaltning.

Övergripande dialogfrågor
•  demokrati och mänskliga rättigheter.
•  Minskad fattigdom och minskning av extrema inkomstklyftor.
•  Öppenhet, yttrandefrihet och pluralism för att ökad demokrati 

och dess kopplingar till en hållbar fredlig utveckling i regionen 
särskilt ska framhållas.

•  Jämställdhet.

Insynen i offentliga institutioner har under rapporte
ringstiden ökat något, främst tack vare en ny offent
lighetslag, liberalare medialagar och fortsatta refor
mer inom den offentliga finansiella styrningen. 
Förändringarna har ökat möjligheterna till ansvars
utkrävande, men civila samhället, den politiska oppo
sitionen och medierna är fortfarande svagt utveck
lade. Vissa positiva tendenser kan emellertid skönjas. 
Exempelvis har ett program för stöd till det civila 
samhället – Public Policy Information, Monitoring 
and Advocacy (PPIMA) som Sverige finansierar 
introducerat ett innovativt verktyg; Community 
 Scorecard, som använts av 73 000 kvinnor och män 
för att formulera och framföra synpunkter på den 
samhällsservice som staten erbjuder.2 

Sida anser att utvecklingen avseende demokrati och 
mänskliga rättigheter är problematisk. Vissa positiva 
tendenser kan dock skönjas: De nämnda yttrandefrihets
lagarna har antagits det senaste året och reformerna 
inom den offentliga finansiella styrningen (som stöds 
av bland andra Sverige) har fortsatt. Det svenska stödet 
till det civila samhället ger människor möjlighet att dra 
fördel av det något ökande demokratiska utrymmet. 

2 eftersom kvinnor och män separerats i förberedelsearbetet har kvinnornas 
frågor fått ett större genomslag än vad som annars skulle vara fallet i en 
kultur som präglas av att männen för familjens talan.
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Bland annat har Sverige genom ovan nämnda omfat
tande program för stöd till civila samhället gett 73 000 
kvinnor och män möjlighet att framföra sina synpunk
ter på statens service rörande hälsa, utbildning och jord
bruk. Synpunkterna har ofta beaktats, vilket har lett till 
konkreta förbättringar i servicen. Sverige stöder också 
Institutet för dialog och forskning om fred (IRDP). 
Institutets arbete har enligt en extern utvärdering lett 
till viktiga resultat, särskilt när det gäller att skapa neu
trala, fria och inkluderande forum för debatt och dialog. 

Säkerheten i Rwanda har förbättrats under strate
giperioden. Många medlemmar i beväpnade grupper 
har ”deserterat”, och kommit med i program för 
demobilisering och återanpassning, som finansieras 
av bland andra Sverige. Sverige bidrar också, genom 
stödet till IRDP, till att minska spänningarna i det 
rwandiska samhället genom att främja forskning och 
dialog om konfliktkänsliga frågor. 

Inom området miljö och naturresurser är förut
sättningarna för att nå resultat svåra. En hög befolk
ningstäthet och tillväxt tär på naturresurserna. För 
att bidra till att vända dessa trender stöder Sverige 
Rwandas miljömyndighet. Detta stöd är nytt och har 
ännu inte genererat några påtagliga resultat. Sida 
bedömer att stödet till Rwandas markreformprogram 
i hög grad har bidragit till att uppnå målet att stärka 
landrättigheterna för fattiga. Under knappt tre år har 
all mark i Rwanda utmätts, och 10,3 miljoner fastig
heter har registrerats på privata ägare som tidigare 
saknat formella rättigheter till sin mark. Detta har 
särskilt gynnat kvinnor.1

Angående levnadsvillkoren för fattiga människor 
på landsbygden anser Sida att trenden är mycket 
positiv. Antalet fattiga i Rwanda har minskat med i 
genomsnitt 2,4 procent per år de senaste fem åren,  
ett imponerande resultat som bara kan jämföras med 
Kina, Thailand och Vietnam. Dessa utvecklingstren
der förstärks av en mycket positiv utveckling av folk
hälsan.2 Sverige bidrar till denna utveckling genom 
stöd till Rwandas innovativa satsning på sociala trygg
hetssystem, som vänder sig de allra fattigaste. Pro
grammet har hittills bidragit till att förbättra levnads
villkoren för drygt 800 000 människor. Omkring 
100 000 av dessa, får hela eller delar av sin försörjning 
tryggad genom det svenska bidraget till programmet. 

1 enligt projektets årliga rapportering till Sida 2012 har 27 procent av tomterna 
registrerats på kvinnor, 14 procent på män och 59 procent på gifta par. efter 
reformen kommer det sålunda att finnas fler kvinnliga än manliga markägare 
i Rwanda.

2 Mödradödligheten har exempelvis mer än halverats under det senaste 
 decenniet: År 2000 dog 1 071 av 100 000 kvinnor som födde barn, 2010 var 
motsvarande siffra 487 av 100 000. Spädbarnsdödligheten har också minskat 
rejält: 2005 dog 86 av 1 000 spädbarn, nu dör 50 av 1 000. 152 av 1 000 barn 
dog för fem år sedan innan fem års ålder. Idag har dödligheten mer än 
 halverats, till 76 av 1 000.

Genom mikrokrediter ges många kvinnor och män 
möjlighet att av egen kraft lyfta sig ur sin fattigdom.

Rwanda har som vision att bli ett kunskapsbaserat 
samhälle med en utveckling grundad i vetenskap, 
 teknologi och innovation. Regeringen har identifierat 
högre utbildning som viktig för att uppnå ökad socio
ekonomisk utveckling. Forskarkompetensen inom 
utvecklingsrelevanta frågor har ökat, främst genom 
utvecklingen på National University of  Rwanda 
(NUR) som erhåller omfattande stöd från Sverige. 
Bland annat har universitet genom Sveriges stöd 
byggt upp centrala funktioner som bibliotek och IT
system. 59 doktorander har påbörjat forskarstudierna 
med svensk finansiering. I en oberoende utvärdering 
av det svenska stödet skriver utvärderarna att de är 
”djupt imponerade av de övergripande framsteg som 
har gjorts”. Man konstaterar bland annat att NUR 
har gjort stora ansträngningar för att öka både volym 
och kvalitet på sin forskning och menar att Sverige 
bidragit till denna positiva utveckling. 

Rwandas roll när det gäller fred och säkerhet i 
 regionen i allmänhet och DR Kongo i synnerhet är 
en viktig förutsättning för utvecklingssamarbetet med 
Sverige. Mot denna bakgrund avvaktar Sverige sedan 
i juni 2012 med utbetalningar till den rwandiska sta
ten. Anledningen är att Rwanda av flera oberoende 
källor, där den viktigaste är den expertgrupp som 
arbetat på mandat från FN:s säkerhetsråd, anses 
stödja gerillagrupper i östra DR Kongo. Om situatio
nen blir långvarig kommer detta att påverka målupp
fyllelsen avseende samtliga mål i strategin. 

Dialog i strategigenomförandet
Demokrati och mänskliga rättigheter har stått i fokus 
för dialogen som förs på olika nivåer, bilateralt och 
multilateralt. Sida bedömer att den rwandiska reger
ingen är väl medveten om att dess agerande vad avser 
mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i 
synnerhet påverkar svenskt bistånd. 

Sidas samlade bedömning är att Sverige genom 
politisk dialog och strategiskt stöd till det civila sam
hället och vissa statliga institutioner och reformer 
 spelat en relevant och viktig roll för att på lång sikt 
öka det demokratiska utrymmet och respekten för de 
mänskliga rättigheterna i Rwanda. Bland annat håller 
Sida det för troligt att Sverige och andra länder, som 
är aktiva i denna sektor i den politiska dialogen har 
påverkat den nya strafflagen och de nya lagarna för 
ökad yttrandefrihet. Den Svenska regeringen har 
också beslutat att avvakta med alla biståndsutbetal
ningar till den rwandiska staten. Det är i nuläget svårt 
att bedöma effekterna av dessa åt gärder.
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exempel på insats. rwanda, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

132 2010 
–2013

101 Samfinansie-
ring/pool-

finansiering

5–101

Insats: Vision 2020 Umurenge Program (VUP).
Mål: Att minska antalet människor som lever i extrem fattigdom.
Samarbetspartner: Ministeriet för lokal samhällsstyrning2

1 detta är indikativt för 2012/2013. Budgetåret 2011/2012 var Sveriges bidrag 
till VUP 22% av den totala budgeten.

2 Programmet genomförs av ett projekt under Ministry of local government. 
Avtalspart är finansministeriet.

Exempel på insats, resultat
Programmet Vision 2020 Umurenge (VUP) är ett 
omfattande och  innovativt socialt trygghetssystem 
avsett att stödja Rwandas fattigaste kvinnor och män 
och deras familjer till att resa sig ur sin fattigdom. Det 
består av tre delkomponenter: direkt stöd (finansiellt 
stöd utan krav på motprestation till de mest utsatta 
hushållen), offentliga arbetsprogram (i vilka fattiga 
anställs) och finansiella tjänster (ett mikrokredit
program). 

De total utgifterna för VUP var budgetåret 
2011/2012 240 miljoner kronor, varav Sverige stod 
för 70 miljoner kronor. Under det rwandiska budget
året 2011/2012 erhöll 27 631 hushåll med total 
66 000 hushållsmedlemmar direkt kontantstöd.  Stödet 
når fler kvinnor än män och är mycket viktigt för att 
de allra fattigaste ska kunna få mat för dagen. De 
offentliga arbetsprogrammen har förutom löner till 
förmånstagarna resulterat i lokala investeringar i 
form av bland annat vägar, terrasseringar och annan 
infrastruktur.1 Under det rwandiska budgetåret 
2011/2012 deltog 94 397 hushåll i offentliga arbeten 
som gav inkomster till drygt 450 000 fattiga män, 
kvinnor och barn. Programmen fungerar väl och når 
ungefär lika många kvinnor som män. 

En studie som Sverige upphandlat för att analysera 
programmet ur ett gräsrotsperspektiv påvisar dock att 
det finns en risk för att svaga förmånstagare exklude
ras från offentligt arbete eftersom de har svårt att 
arbeta så hårt och effektivt som krävs. Studien påtalar 
att detta särskilt kan förfördela kvinnor som dessutom 
ofta måste ta hand om sina barn parallellt med arbe
tet. Studien visar också att vissa väldigt fattiga för
månstagare inte har råd att vänta på sin lön som 

1 Miljökonsekvensbedömningar genomförs innan sådana projekt påbörjas. 
Terrasseringarna är initierade utifrån ett miljöperspektiv eftersom de är 
avsedda att minska jorderosionen. de utgör också ett viktigt led i Rwandas 
klimatanpassning eftersom de minskar risken för jordskred vid häftiga regn.

utbetalas med två veckors intervall, och därför väljer 
att utföra mindre lönsamma dagsverken för grannar i 
stället. Sida kommer att framföra denna problematik, 
och även påtala vikten av att en rigorös effektutvärde
ring påbörjas, för diskussion och hantering i projek
tets ledningsgrupp.

På bara två år har VUP:s mikrokreditprogram 
introducerats och rullats ut till över 100 000 kvinnliga 
och manliga låntagare. Budgetåret 2011/12 fick 
55 326 hushåll med 265 000 medlemmar tillgång till 
mikrolån. Låntagarna har därigenom kunnat öka 
hushållsinkomster, sparande och matkonsumtion. De 
har också ökat sin förmåga att hantera pengar och att 
använda sig av kreditinstitutioner. En risk är att åter
betalningarna släpar efter och delprogrammets finan
siella bärkraft behöver därför stärkas. I dialog med 
VUP diskuteras alternativa arrangemang. Bland 
annat undersöker Rwanda om administrationen av 
lånekomponenten kan läggas över på annan myndig
het eller organisation med större kapacitet att hand
lägga låneprogram. 

Bortsett från de nämnda problemen fortsätter 
 programmet enligt Sidas bedömning i sin helhet att 
fungera bra och når i dagsläget cirka 800 000 perso
ner, varav cirka 100 000 får stöd genom Sveriges 
finansiella bidrag. Att programmet når fram och har 
stor betydelse för målgruppen kan bekräftats genom 
fältbesök genomförda av Sverige, genom DFID:s 
årliga externa utvärdering, en under året genomförd 
extern granskning av VUP:s mikrokreditprogram och 
en utvärdering av sociala trygghetssystem som 
Rwanda nyligen låtit genomföra. Således är VUP ett 
kostnadseffektivt program enligt Sidas sammanvägda 
bedömning. En av anledningarna är att programmet 
genomförs med litet antal offentligt anställda, med 
rwandiska löner. Delar man den totala program
kostnaden med alla de hushållsmedlemmar som 
direkt berörs av programmet blir kostnaden per 
 person runt 300 kronor. 

Genom de låga administrativa kostnaderna går 
cirka 70 procent av dessa pengar direkt till förmåns
tagarna, vilket enligt de nämnda uppföljningarna och 
utvärderingarna påtagligt förbättrar deras livskvalitet. 
Därtill får de tillgång till viktig infrastruktur genom 
det offentliga arbetet.
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Tanzania 
•  Strategiperiod: 2006–2011 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 753 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
 förbättra sina levnadsvillkor.

Sektormål
•  en uthållig minskning av fattigdomen i Tanzania genom att stödja 

genomförandet av Tanzanias nationella strategi för tillväxt och 
fattigdomsminskning (generellt Budgetstöd, gBS).

•  en effektiv, öppen och ansvarsfull stat, som kan leverera 
 offentliga tjänster till medborgarna, ett civilt samhälle som kan 
 granska staten och främja ett politiskt deltagande, en demok-
ratisk kultur och rättsstatsprincipen. 

•  en stark privat sektor som skapar tillväxt och arbetstillfällen för 
de fattiga.

•  Uppgradera Tanzanias mänskliga resurser genom att öka fattiga 
kvinnors och mäns möjlighet att delta i den ekonomiska till-
växten, minska icke inkomstrelaterad fattigdom och stärka 
demo kratisk samhällsstyrning genom rätt till utbildning.

•  en stat som kan leverera offentliga tjänster till medborgarna 
genom att andelen av befolkningen med tillgång till tillförlitlig 
och kostnadsmässigt överkomlig el (från nätet eller off-grid) har 
ökat från 8.2 procent 2006 till 15 procent 2011.

•  Minskade överföringar av Hiv/Aids genom direkt stöd till 
 strategiska civila organisationer med fokus på SRHR och ett 
 rättighetsperspektiv.

•  Förstärka landets analytiska förmåga och internationella 
konkurrenskraft.

Övergripande dialogfrågor
Rättighetsperspektivet och den politiska dimensionen av fattigdom 
(mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, deltagande) ska genomsyra 
den svenska utvecklingsdialogen. detta har operationaliserats 
som följer: Jämställdhet på alla nivåer, rätten till information och 
pressfrihet, fokus på sårbara grupper samt överträdelser mot de 
mänskliga rättigheterna och utveckling på Zanzibar.

Generellt budgetstöd: Makroekonomiska indikatorer 
är för närvarande stabila och inflationen är på väg åt 
rätt håll. En resultatinriktad strategi för offentlig 
finansiell styrning har beslutats i det senaste steget av 
reformprogrammet. Sida bedömer att det svenska 
budgetstödet bidragit till genomförandet av 
 Tanzanias fattigdomsstrategi genom bland annat 
ökade satsningar på sociala sektorer inklusive utbild
ning (se nedan), och infrastruktur. Korruption fortsät
ter dock att utgöra ett allvarligt problem och rätts
processerna går långsamt framåt. Även om 
utbetalningar till distrikten ökade från 16 procent av 
statsbudgeten 2005 till planerade 25 procent 2011, 
bedömer Sida att fortsatta förbättringar krävs, bland 
annat när det gäller effektivisering av lokala myndig
heter och förbättrad offentlig finansiell styrning.

Inom sektorn demokratisk samhällsutveckling och 
mänskliga rättigheter syns tecken som Sida tolkar 
som ökat ansvarsutkrävande. Öppenheten och debat

ten om korruption i parlamentet och i medierna har 
ökat efter kritiska rapporter från Tanzanias revisions
myndighet. Sida bedömer att Sverige, genom aktiv 
dialog, i kombination med långsiktigt stöd till strate
giska organisationer i det civila samhället, riksrevisio
nen och media, har bidragit till att sätta press på 
myndigheterna och stärka medborgares rättigheter. 
Ett exempel är stödet Local Development Grant 
(LGDG) som resulterat i fler lokala utvecklingsprojekt 
med ökad tillgång till tjänster. Ett annat är stödet till 
Legal and Human Rights Center (LHRC) som bland 
annat lett till att drygt 13 000 personer har fått rätts
hjälp under 2011. Det är Sidas bedömning att det 
svenska stödet har bidragit till att stärka det civila 
samhällets arbete för att skapa opinion kring mänsk
liga rättigheter. 

En lokal civil samhällsorganisation (CSO) har med 
svenskt stöd publicerat artiklar om statsbudgetens 
transparens. Sida håller för troligt att detta bidragit 
till förändringar i 2011/12 års budget, till exempel en 
mer konsekvent hållning i frågan om skattebefrielser. 
Samma organisation presenterade en rapport som 
ledde till en bred kritisk debatt om kvalitet i utbild
ningen. Artikeln omnämndes minst 36 gånger i östa
frikansk press.

Sida bedömer utvecklingen inom sektorn mark
nadsutveckling som blandad. Den informella och 
 formella privata sektorn skapar nya jobb, men inte 
tillräckligt många för att absorbera till exempel alla 
arbetslösa ungdomar. Investeringsklimatet har inte 
förbättrats nämnvärt och Tanzania halkar efter i ett 
internationellt Doing Businessindex. Svenskt stöd 
har bidragit till att förbättra den finansiella sektorns 
kapacitet att möta behoven hos fattiga människor och 
hos mikro, små och medelstora företag. Genom 
 Stiftelsen för förbättring av finanssektorn ”Financial 
Sector Deepening Trust” (FSDT) har Sverige och 
andra givare stött kvinnliga företagare och ungdomar 
i att få tillgång till finansiella tjänster. I juni 2012 hade 
508 000 kvinnor och ungdomar fått tillgång till finan
siella tjänster genom FSDT. Se mer under insats
exemplet nedan.

Även inom energisektorn bedömer Sida resultaten 
som blandade. Nominellt tillgänglig kapacitet på 
nätet är runt 1 270 megawatt men den verkliga pro
duktionen är mellan 550 och 700 megawatt på grund 
av brist på strategisk planering och investeringar. 
Positivt är dock ökningen av den privata sektorns del
tagande i kraftproduktion, med en rad projekt i olika 
stadier. Sverige har genom såväl finansiering som i 
dialog bidragit till detta, bland annat för att generera 
över 150 megawatt, främst från förnybara källor.

4. Utvecklingssamarbetet
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Inom utbildningssektorn fortsätter Tanzania att 
vara framgångsrikt när det gäller inskrivning av 
elever i både primär och sekundärskolan, dock mins
kade andelen barn som skrivs in i grundskolan något, 
från 94 procent år 2011 till 92 procent år 2012. Sam
tidigt avslutar nu allt fler flickor och pojkar sin grund
skoleutbildning. Andelen behöriga lärare i grundsko
lan ökar successivt, men varierar mellan olika distrikt 
i landet. Sida bedömer att det svenska budgetstödet 
bidragit till att offentliga investeringar i utbildning 
ökat kraftigt, och till de höga inskrivningstalen. 
Genom svenskt stöd har 128 nya klassrum för upp
skattningsvis 5 000 elever byggts på Zanzibar.1 Nya 
möbler har under läsåret 2011/2012 skapat en mer 
gynnsam skolmiljö för mer än 1 500 elever, i klassrum 
där det tidigare knappast fanns bord och stolar.

Avseende hiv och aids så var Tanzanias hivpreva
lens sex procent enligt den senaste nationella under
sökningen 2007/2008. Den bedöms ligga kvar på 
samma nivå, dock med stora regionala skillnader. 
Sida bedömer att det svenska stödet till fyra civila 
samhällsorganisationer som arbetar förebyggande har 
bidragit till att kunskapen om sexuell och reproduktiv 
hälsa ökat bland unga.

Inom forskningssektorn noterar Sida att landets 
analytiska förmåga långsamt förbättras. Till exempel 
finns nu en särskild statlig budgetpost för forskning. 
Antalet forskningspublikationer av internationell 
 kvalitet ökar. Svenskt stöd har bidragit till detta. 
100 doktorander är under utbildning, och över 
90 procent av de forskare som hittills utbildats inom 
det program Sverige har finansierat stannar kvar i 
landet och stärker Tanzanias institutionella kapacitet.

Dialog i strategigenomförandet
Sverige har genomfört dialog om pressfrihet, bland 
annat i samband med det generella budgetstödet 
(GBS) och genom EU. Den önskade lagstiftningen 
rörande rätten till information och en aviserad 
medialag ”Media Services Bill” har dock uteblivit. 
Genom EU och i den bilaterala dialogen (inklusive 
GBSdialogen) verkar Sverige fortsatt för att Tanza
nia ska utveckla och anta de två lagarna. Frågor som 
rör de mest utsatta grupperna har berörts i dialogen 
inom sektorerna och genom stöd till organisationer 
som arbetar med skydd av barn i Tanzania (bland 
andra Rädda Barnen). 

Det är Sidas bedömning att Sveriges dialog bidra
git till att den allmänna politiska utvecklingen med 

1 enligt Tanzanias skolklassnormer ska ett klassrum rymma 40 elever, varför 
Sidas uppskattning är att omkring 5 000 elever har dragit nytta av de nybyggda 
klassrummen.

bäring på mänskliga rättigheter (MRdagordningen), 
rätten till information och pressfrihet i Zanzibar har 
satts på dagordningen vid högnivådialoger. 

Sverige har också bidragit till att föra upp dialogen 
om korruption på högsta nivå2 samt att de lokala 
myndigheternas kritiska roll uppmärksammats. Sida 
bedömer dessutom att Sveriges dialog i givargruppen 
för utbildningssektorn (vice ordförande sedan januari 
2012), tillsammans med stöd till organisationer inom 
det civila samhället, har spelat en viktig roll för att 
bilda opinion kring ökad kvalitet i utbildningen, ökad 
betoning på lärande och studieresultat, samt att lyfta 
flickors utbildningssituation. Detta har bland annat 
skett i direkt anslutning till diskussioner under 2012 i 
samband med Tanzanias ansökan till Global Partner
ship for Education.

exempel på insats. tanzania, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

60 200912 
–201410

36 Programstöd 20

Insats: Stiftelsen för förbättring av finanssektorn (Financial Sector 
deepening Trust, FSdT), fas 2.
Mål: Förbättrad kapacitet och hållbarhet hos den finansiella sektorn 
för att möta behoven hos fattiga människor och mikro-, små- och 
medelstora företag.
Samarbetspartner: Financial Sector deepening Trust

Exempel på insats, resultat
 ■ Total kreditvolym från mikrofinanssamarbetspart

ners till fattiga människor och mikro, små och 
medelstora företag uppgick i juni 2012 till 
 sammanlagt 301 miljarder Tanzaniska shilling 
(mot svarande 1,2 miljarder kronor).

 ■ Total sparvolym från fattiga människor och mikro, 
små och  medelstora företag hos mikrofinans sam
arbetspartners uppgick i juni 2012 till 212 miljar
der Tanzaniska shilling (motsvarande 883 miljoner 
kronor).

 ■ I juni 2012 uppgick antalet personer – fattiga 
människor och  mikro, små och medelstora före
tag – som fått tillgång till  finansiella tjänster genom 
FSDTfinansierade insatser till totalt 951 404, varav 
53 procent är kvinnor och ungdomar.

2 Sverige hade under perioden 2009–2011 delat ordförandeskap i arbetsgrup-
pen för demokratisk samhällsstyrning (governance Working group, gWg) och 
var därtill ordförande i anti-korruptionsnätverket bland givarna. Tillsammans 
med Storbritannien tog Sverige då initiativ till den s k högnivådialogen om 
korruption som skedde under 2011.

4. Utvecklingssamarbetet
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Resultaten fram till 2012 visar att FSDT är på väg att 
uppnå de flesta av sina uppsatta slutmål för juni 2014. 
Till exempel har en högre kreditvolym uppnåtts, men 
en något lägre sparvolym än beräknat dock utan att 
avvika markant från uppsatt slutmål. Den största 
 risken är relaterad till det faktum att FSDT i år har 
mer pengar än vad man kan använda. Den planerade 
portföljexpansionen har skett men inte i den takt som 
man planerat, även om flera större projekt godkändes 
i slutet av räkenskapsåret. För att tackla denna risk 
har FSDTs finansiärer beslutat om ett maximalt 
 kassaflöde på 5 miljoner US dollar för varje givet 
kvartal. Utöver detta har Sida beslutat att inte betala 
ut medel under detta räkenskapsår för att ytterligare 
undvika en situation av överfinansiering.

Sida bedömer alltjämt kostnadseffektiviteten som 
hög, om än något lägre 2011/12 än tidigare år. 
FSDT hamnade över den överens komna gränsen för 
administrativa kostnader som andel av ut betalade 
medel. Anledningen är framförallt att medelsåt
gången  avseende nya interventioner varit lägre än 
planerat samt att man gradvis går mot verksamhet 
som kan leda till stora förändringar i den finansiella 
sektorn men inte nödvändigtvis kostar särskilt  mycket, 
som till exempel påverkansarbete för regelverksför
ändringar.

Uganda
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 184 miljoner kronor1

Fakta

Övergripande strategimål
Ökad respekt för och åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, 
med särskild betoning på kvinnors och barns rättigheter, och de 
demokratiska principerna.

Sektormål
•  Förbättrad demokratisk samhällsstyrning med ökad respekt  

för och åtnjutande av mänskliga rättigheter och rättsstatens 
 principer.

•  Fredlig och hållbar lösning av våldsamma och väpnade 
 konflikter.

•  Förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård för fattiga människor 
samt minskad spridning av hiv/aids.

•  Förbättrat företags- och investeringsklimat.
•  Ökad handel.
•  Ökad autonomi för forskningssystemet och förbättrad analytisk 

kapacitet inom områden av betydelse för fattigdomsminskning, 
demokratisk samhällsstyrning och fredliga lösningar av interna 
väpnade konflikter.

Övergripande dialogfrågor
•  Mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och flickors 

 rättigheter.
•  Fredliga och hållbara lösningar på väpnade konflikter.
•  Minskad centralisering av den politiska och ekonomiska statliga 

makten samt ökad respekt för de demokratiska principerna och 
rättsstaten.

•  Civilsamhällets möjlighet att arbeta fritt.
•  Yttrandefrihet samt oberoende medier.
•  Ökad transparens och minskad korruption.
•  Rättvis fördelning av resultatet av den ekonomiska tillväxten.
•  Ökat flöde av utvecklingsresurser till landets norra delar.

Den fredliga utvecklingen i norra Uganda fortsätter 
även om respekten för mänskliga rättigheter och rätts
statens principer enligt Sidas bedömning är bristfällig. 
Framsteg har gjorts när det gäller avväpningsproces
sen i Karamojaregionen, vilket lett till att utveck
lingsinsatser på allvar tagit fart. Under perioden har 
det skett inskränkningar i de politiska rättigheterna 
och bristande åtgärder mot korruption. Antalet brott 
mot de mänskliga rättigheterna har ökat med 28 pro
cent enligt Ugandas kommission för mänskliga rättig
heter. 

Sidas bedömning är att en förutsättning för att nå 
det första sektormålet är att grundläggande fri och 
rättigheter stärks genom framväxten av en funge
rande flerpartistat. Risken är därför stor att sektormå
let inte uppnås. Sida bedömer oaktat detta att Sveri
ges stöd bidragit till att viktiga steg mot sektormålet 
tagits under perioden. Fattiga kvinnors rättigheter har 

1 Till följd av ett korruptionsärende stoppades i princip alla utbetalningar till 
den ugandiska staten hösten 2012.
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stärkts som ett resultat av stödet genom internatio
nella centret för stärkande av kvinnors egenmakt 
(International Women’s Centre for Empowerment, 
WCE) och Diakonia. Stödet till rättssektorn har 
bidragit till att den genomsnittliga häktningstiden 
minskat från 27 till 15 månader och att antalet upp
klarade ärenden i domstolarna ökat, vilket har lett till 
att överbeläggningen i fängelserna minskat med 
11 procent under perioden. 

Inom hälsosektorn har ett antal indikatorer förbätt
rats under perioden. Den senaste hälsoundersök
ningen Uganda Demographic Health Survey, (UDHS 
2011) visar att andelen förlossningar på vårdinrätt
ningar ökat från 41 procent 2006 till 57 procent 2011 
och att spädbarnsdödligheten under de senaste fyra 
åren minskat från 89 till 54 dödsfall per 1 000 födslar. 
Hivprevalensen har dock ökat från 6,7 procent 2005 
till 7,3 procent 2011.

Svenskt stöd har fokuserat på sexuell och reproduk
tiv hälsa och rättigheter (SRHR). Stöd genom 81 
organisationer i civila samhället har nått över 825 000 
personer med information om riskfaktorer och vård 
för de som är drabbade av hiv och aids. Informations
material om hiv och aids (5 miljoner enheter) har 
spritts och kondomer har delats ut (10,5 miljoner 
kondomer till både män och kvinnor). Detta motsva
rar 6 procent av målet i den nationella strategiska pla
nen för hiv och aids.

Sida har under perioden ingått avtal med USAID 
och Centenary Rural Development Bank om en 
garanti för att bidra till utveckling av små och medel
stora aktörer inom hälsosektorn.

Inom sektorn privatsektorutveckling, inklusive 
finansiella system och internationell handel noterar 
Sida att utvecklingen inom näringslivet är otillfreds
ställande och att det finns brister i företagsklimat och 
företagsmognad. 

Svenskt stöd till den nya konkurrenskraftsstrategin 
har lett till att frågan fått ökad prioritet i Uganda. 
Stöd till landets standardiseringsarbete inom ett pro
gram för stärkt kvalitetsinfrastruktur och standarder 
riktas mot målet att säkerställa att landets handelsva
ror lever upp till nödvändiga internationella överens
kommelser. Insatsen har bland annat bidragit till 
ökad myndighetssamordning och att en nationell 
standardiserings och kvalitetspolicy samt lagstiftning 
antagits. 

Ett Sverigefinansierat projekt bidrar bland annat 
till förbättrade jordbruksmetoder och förutsättningar 
för återvändande internflyktingar genom att erbjuda 
finansieringslösningar på marknadsmässiga villkor. 
Kvinnor har också varit föremål för utbildningsinsat

ser i småföretagande, bokföring, marknadsföring och 
budgetering; 443 av 627 individer.

Ett omfattande givargemensamt program i jord
brukssektorn fokuserar bland annat på ekologisk 
odling och export samt andra handelsrelaterade frå
gor. Insatsen har bidragit till att 7 118 bönder kunnat 
fatta beslut på marknadsmässiga grunder och fler än 
28 000 nya låntagare inom jordbruket har nåtts av ett 
garantisystem. Etablerade sparorganisationer har 
 särskilt nått ut till kvinnliga medlemmars sparande 
(57 procent av deltagarna).

Inom forskningssamarbetet visar forskningssyste
met på ökad autonomi och förbättrad analytisk kapa
citet som en följd av svenskt stöd. Sveriges pågående 
stöd till 153 studenter/forskare (varav 42,5 procent 
kvinnor) är enligt Sidas bedömning av central vikt för 
att stärka landets forskningskapacitet. Viktiga fram
steg görs exempelvis inom malariaforskning.

Svenskt stöd till universitetsreformen stärker admi
nistrativa processer samt ökar ägarskap och auto
nomi. Exempel på denna utveckling är de manualer 
för forskning och organisationsförvaltning som tagits 
fram och som förtydligar beslutsgång och administra
tiva processer. Autonomin har även stärkts genom 
omstrukturering av universitetsfakulteter till ”skolor” 
(colleges). Sida bedömer att sannolikheten att nå sek
tormålet om ökad autonomi för forskningssystemet 
utvecklats positivt under rapporteringsperioden av  
att ett internt val av rektor till Makerere genomförts  
i en transparent process. Se även nedan under insats
exemplet.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogarbetet bedrivs på flera nivåer. EUdialogen  
är central för utbytet med Ugandas regering. Ökad 
respekt för de demokratiska principerna, antikorrup
tion och minoritetsgruppers rättigheter hör till frågor 
som tas upp i enlighet med strategins dialogmål. 
Anti–korruption och transparens, särskilt i oljeindu
strin, har varit en stor fråga under året. Dialogen 
med hälsoministeriet har fokuserat på behovet av att 
öka personalstyrkan inom hälsosektorn som legat på 
56 procent under 2011/12. Hälsogivarna har tillsam
mans med civila samhällets aktörer starkt drivit beho
vet av ökade resurser till hälsobudgeten för finansie
ring av hälsopersonal. Ett tillägg till hälsobudgeten 
för detta ändamål drevs igenom av parlamentet 
under hösten. 

Som aktiv medlem i givargruppen för jämställdhet 
har Sverige varit delaktig i att stödja en kampanj i 
 vilken lagstiftare, aktivister, kvinnliga beslutsfattare på 
lokal nivå och representanter för civila samhället del
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tog. Kampanjen bidrog till att lagförslaget för äkten
skap och skilsmässor (”Marriage and Divorce Bill”) 
antogs som lag. 

Dialogen på sektornivå kan ofta kopplas till posi
tiva resultat, medan det är svårare härleda resultat i 
den övergripande dialogen.

exempel på insats. Uganda, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

180 2010 
–2014

100 Projektstöd 100

Insats: Forskningssamarbete med Uganda 2010–2014
Mål: Att öka kapaciteten hos offentliga institutioner för högre 
 utbildning att genomföra och upprätthålla strategisk och hög-
kvalitativ forskning som bidrar till utveckling i Uganda genom att 
bygga en kritisk massa av oberoende forskare.
Samarbetspartner: Makerere Universitetet och 12 svenska 
 universitet

Exempel på insats, resultat
 ■ Sedan år 2000 har 292 studenter finansierats 

genom svenska medel. Av dem har endast en aka
demiker lämnat Uganda och analytisk kapacitet 
har märkbart förstärkts genom till exempel ökat 
utbud av akademiska utbildningar samt ökat antal 
kvinnor med forskarutbildning.

 ■ Under perioden 2010–2012 har 47 nya studenter 
(20 doktorander, 14 licentiatstudenter, 13 postdok
tor forskare) påbörjat forskning och av dessa är 
10 doktorander från regionala universitet, en ökad 
spridning i landet som resulterar i förstärkning av 
regionala universitets akademiska kapacitet och det 
nationella forskningssystemets decentralisering.

 ■ Fältforskningsstationen i Iganga är redo att för
vandlas till kommersiellt företag och utkast till 
 Strategisk Plan är framtagen, vilket kommer att 
medföra långsiktig hållbarhet då nya intressenter 
bjuds in och förväntas förstärka stationens långsik
tiga ekonomi.

 ■ Bra tillgänglighet till information för forskning 
genom att 20 000 tidskrifter finns online och att 
universitetet till 90 procent har internetuppkoppling 
(till övervägande del svenskfinansierat). Egenfinan
siering för bärkraftigt system är under uppbyggnad.

 ■ Manualer för forskning och organisation, fram
tagna inom arbetet med universitetsreformen, är 
verktyg som förtydligar beslutsgång och adminis
trativa processer samt förstärker ägarskap och 
autonomi.

 ■ Forskningsresultat har direkt påverkat regeringens 
policy angående malaria, livmoderhalscancer och 

landfrågor. Upptäckten av en ny metod att identi
fiera medicinresistent tuberkulos är av betydelse för 
fattigdomsminskning.

 ■ Makerere ses som modell i jämställdhetsfrågor på 
universitet i östra Afrika. ”Direktoratet för Gender 
Mainstreaming” har nått ett viktigt framsteg inom 
universitetet genom att 2011 ha blivit en del av en 
permanent kommitté direkt under universitetets 
högsta organ (Council), och kan därigenom påverka 
jämställdhetsarbetet med ett säkrat mandat.

Utmaningen med programmet är dess bredd, men 
den är också dess styrka. Samtidigt som många vik
tiga forskningsområden är täckta är programmet 
komplext att överblicka. 12 svenska universitet är del
aktiga där doktorandutbildning och forskningsresultat 
är mycket uppskattade på båda sidor, men adminis
trativt tids och kapacitetskrävande. Det senare utgör 
en risk för att programmets genomförande försenas. 
Den omfattande byråkratin på universitet utgör en 
risk för att medlen inte används på ett kostnadseffek
tivt sätt. 

Budgetarbetet för de 153 student/forskarprojekten 
är komplext och beslutsprocesserna tidskrävande vil
ket orsakar förseningar i planering och rapportering. 
Under rapporteringsperioden kan försenade resultat 
även hänföras till en intensiv och ibland infekterad 
konkurrens om rektorskapet, som dock kom till ett 
avslut vid regelmässiga val i augusti 2012 och efter
följande institutionell arbetsro.

Trots ovannämnda utmaningar bedömer Sida 
forskningssamarbetet med Uganda sammantaget som 
kostnadseffektivt och medlen som väl använda och i 
proportion till uppnådda resultat. Det finns dock för
bättringsområden. Det finns behov av att öka process
effektiviteten på systemnivå, då byråkrati och en 
komplex beslutsordning förorsakar förseningar.  
Som del av samarbetet ingår följaktligen institutions
utveckling och administrativa reformer. På basis av  
en extern utvärdering bedömer Sida att långtgående 
investeringar i informationsteknologi, laboratorier 
och bibliotek möjliggjort effektiv forskning. Forskning 
är ett långsiktigt åtagande och resultat produceras 
över en avsevärd tidsperiod. 2012 visar på att investe
ringarna har lett till forskningsresultat med betydelse
fullt genomslag, till exempel avseende malariahälso
vård.
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Zambia
•  Strategiperiod: 2008–2011 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 186 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
ett effektivt genomförande av Zambias utvecklingsstrategi för att 
minska fattigdomen, stärka demokratin, stimulera bred tillväxt i 
ekonomin och nå millennieutvecklingsmålen.

Sektormål
•  Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och 

pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälso-
system, som utgår ifrån rättighetsperspektivet och tar hänsyn 
till jämställdhetsfrågor, samt minskad spridning av hiv/aids.

•  ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt samhälle som 
främjar transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och icke-
diskriminering.

•  Att den fattigdomsinriktade och tillväxtfrämjande jordbruks-
politiken i Fifth national development Plan (FndP) de facto 
genomförs och i ökad utsträckning klimatanpassas, vilket i sin 
tur leder till ökad och hållbar produktion, högre produktivitet 
och stärkt konkurrens inom jordbruket. detta för att trygga 
 tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen 
och därigenom minska fattigdomen.

•  Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och klimat, 
 särskilt för befolkningen på landsbygden och i områden som 
 ligger nära urbana områden, inom ramen för en väl reglerad 
 inhemsk och regionalt integrerad marknad.

Övergripande dialogfrågor
•  demokratins institutioner.
•  Respekten för mänskliga rättigheter.
•  Medborgarnas insyn i offentlig verksamhet.
•  ett effektivt användande av statens samlade resurser i enlighet 

med landets utvecklingsstrategi.

Utvecklingen mot sektormålen för hälsa samt hiv och 
aids är varierande. Den nya regeringen har dock ökat 
budgetallokeringen med 36 procent i reella termer 
jämfört med 2011. Sidas bedömning är att Sveriges 
bidrag är begränsat, då utbetalningar till hälsosektor
stödet gjordes först i början på 2012. 

Delmål gällande andelen födslar på hälsokliniker 
och andelen vaccinerade barn under ett år har upp
nåtts, men på de lägre nivåer som fastställts utifrån en 
bedömning av förutsättningarna. Sverige har bidragit 
till att effektivisera lagring och distribution av läkeme
del till distrikten. Sida bedömer att Sveriges ledande 
roll i att stärka styrning, transparens, ansvarsutkrä
vande och arbetet mot korruption inom hälsoministe
riet har varit avgörande för de framsteg som gjorts 
inom sektorn. 

Sida noterar två trender i utvecklingen inom civila 
samhället. Flera ledare inom civila samhället rekryte
rades till den nya regeringen vilket tillfälligt försva
gade vissa organisationer. Samtidigt bedömer Sida att 
styrkan i ansvarsutkrävandet och deltagandet i poli
tiska processer såsom konstitutionsprocessen, och 

påverkan inom sektorer, ökat bland andra organisa
tioner. 

Avseende civila samhällets påverkansarbetet är 
Sidas bedömning att det gett resultat, till exempel 
noterar Sida förbättringar i utbildningspolitiken och i 
genomförandet av politiken mot barnarbete. Därtill 
har en paragraf  i den senaste versionen av konstitu
tionsförslaget strukits. Den skulle fråntagit kvinnor 
rättigheter bland annat avseende kulturella och mar
krelaterade frågor. Sida ser strykningen som ett resul
tat av civila samhällets påverksansarbete. 

Sida bedömer att Sveriges samlade stöd till civila 
samhället har bidragit till att öka pluralism och 
ansvarsutkrävande. Ett exempel är stödet till zambiska 
stiftelsen för god samhällsstyrning som möjliggjort att 
sammanlagt 48 organisationer fått finansiellt och kapa
citetsbyggande stöd. Det har i sin tur ökat dessa orga
nisationers möjligheter att bedriva påverkansarbete.

Ett annat exempel är stödet till National Legal Aid 
Clinic for Women som har kunnat representera kvin
nor och barn i domstol i 690 fall. Under första halv
året 2012 har 37 domar avkunnats och 355 domar 
har slutat i förlikning. Det är avsevärt högre än målet 
om 400 rättsprocesser per år. 

Jordbrukssektorn fortsätter att vara den sektor som 
sysselsätter flest av den arbetsföra befolkningen som 
till 70 procent arbetar inom jordbruk. De bidrar till 
21,5 procent av BNP. Tillväxten i jordbrukssektorn 
var 3,6 procent 2011, vilket är en minskning från det 
exceptionellt starka året 2010 då tillväxten i sektorn 
var 7,6 procent. 

Den nya regeringen har utlovat en reformering av 
jordbrukspolitiken men har ännu behållit ett fokus på 
majsproduktion och subventionsprogram, som Sida 
betraktar som ineffektiva. Sida bedömer att Sveriges 
stöd bland annat har bidragit till ökad kunskap om 
effekterna av subsidieprogrammen och behovet av 
reformer på området. Sida tolkar det som att reger
ingen tillsvidare valt att inte i grunden förändra pro
grammen av inrikespolitiska hänsyn. 

Sannolikheten att sektormålet uppnås, inklusive 
klimatanpassningen av jordbruket, bedömer Sida som 
låg, givet nuvarande jordbrukspolitik. Stödet till Zam
biska lantbrukarorganisationen, som uförligt redovisas 
nedan, är ett exempel på hur Sveriges stöd bidragit 
både till ökat deltagande och ökat ansvarsutkrävande. 
Vidare har Sverige genom detta stöd bidragit till sek
tormålet i form av att möjliggöra att 4 000 personer 
inom det småskaliga lantbruket fått tillgång till kredi
ter från pilotprojektet Lima Credit Scheme och att 
förmånstagarna kunnat ökat sin produktion, produk
tivitet och kunskap om företagsekonomi.
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Inom energisektorn ökade den andel av lands
bygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet 
med en dryg procentenhet mellan 2006 och 2010, 
 vilket enligt Sidas bedömning inte är en oväsentlig 
ökning givet befolkningsökningen och de stora inves
teringskostnaderna. 

Sektorutvecklingen har under året hämmats av 
institutionella omdaningar och den nya regeringens 
intentioner är ännu inte helt kända. Samtidigt har 
efterfrågan på energi ökat. En akut brist på elektrici
tet gör att användningen av miljö och klimatskadliga 
bränslen ökar. 

Sedan 2009 har Sverige möjliggjort att 136 tillväxt
centra med 137 skolor och 82 hälsokliniker fått till
gång till elektricitet.

Dialog i strategigenomförandet
Sida bedömer att Sveriges roll i dialogarbetet har för
ändrats efter det att Sverige avslutat sitt budgetstöd 
och inte längre deltar i budgetstödsdialogen. Fokus 
har förskjutits från den gemensamma budgetstöds
dialogen till en mer bilateral och informell dialog 
med regering, parlament, politiker, privata sektorn 
och civila aktörer. Ett stort antal informella samtal  
har förts av ambassadören och ambassadpersonal 
med individer inom dessa grupper. I dialogen har 
 ansvarsutkrävande, transparens och antikorruption 
prioriterats. 

Resultat av dialogarbetet har i Sidas mening 
 uppnåtts bland annat inom hälsosektorn. Sverige  
har där varit tämligen ensam om att driva frågor som 
ansvarsutkrävande, transparens och antikorruption. 
Sida bedömer att det avsevärt har förbättrat möjlig
heterna att kostnadseffektivt genomföra den natio
nella hälsostrategiska planen genom att hälsoministe
riets kapacitet och system för styrning, intern kontroll, 
transparens och ansvarsutkrävande stärkts. 

På jordbrukssidan är Sidas bedömning att den 
svenska dialogen, och stöd till inhemska dialogforum 
och sektoranalys, bidragit till att fördjupa såväl den 
inhemska diskussionen som diskussionen mellan 
regering och biståndsgivare om en reformering av 
jordbrukspolitiken så att den bättre gagnar personer 
verksamma inom det småskaliga lantbruket. Sida 
bedömer att den intensiva dialog som förts kring 
energisektorn har påverkat och påskyndat en genom
lysning av sektorn.

exempel på insats. Zambia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

13,5 200905 
–201406

12 Organisa-
tionsstöd

14

Insats: Stöd till zambiska lantbrukarorganisationen (Zambia 
 national Farmers Union ZnFU).
Mål: Att konsolidera den zambiska landbrukarorganisationens 
 lobbying- och påverkansfunktion; att förbättra servicen till 
 medlemmar och program för att stärka district Farmer 
 Associations (dFA); samt förbättra ZnFU:s hållbarhet, 
 organisatoriska kapacitet och  resultatstyrningskapacitet.
Samarbetspartner: Zambia national Farmers Union (ZnFU)

Exempel på insats, resultat
 ■ ZNFU har producerat ett flertal forskningsrappor

ter och positionspapper som används i det evidens
baserade påverkansarbetet. Påverkansarbetet har 
bland annat lett till positiva förändringar vad gäller 
regeringens syn på införandet av ett elektroniskt 
värdekupongsystem (evouchers) på pilotbasis samt 
hur detta bör göras. Det har också lett till en för
ändring av hanteringen av tillstånd för import och 
export av jordbruksprodukter som nu är mer 
objektiv och transparent. ZNFU har också varit 
instrumentell i att förhandla fram en löneöverens
kommelse mellan arbets givare och arbetstagare 
inom sektorn.

 ■ ZNFU har stärkt sin kapacitet, sitt påverkansarbete 
och sin synlighet, förbättrat sin medlemsservice, 
utvecklat en mekanism för att samla in information 
från småskaliga lantbrukare om deras behov som 
grundval för forskning och påverkansarbete. På 
 distriktsnivå (District Farmer Associations) är de  
nu mer organiserad och har bättre kapacitet att 
bedriva påverkansarbete. Att ZNFU:s verksamhet 
är relevant syns i ökningen av medlems antalet med 
cirka 35 procent från 2010 till december 2011 då 
man hade 70 000 betalande medlemmar.

 ■ De 4 000 personer inom det småskaliga lantbruket 
som fått tillgång till krediter från pilotprojektet 
Lima Credit Scheme har ökat sin produktion, 
 produktivitet och kunskap om företagsekonomi. 
Tack vare de goda resultaten har andra kommersi
ella banker börjat ge krediter till samma målgrupp 
till exempel First National Bank, och National 
Savings and Credit Bank.

Den externa halvårsgenomgången av ZNFU visar att 
uppsatta mål har nåtts i stor utsträckning och att 
 Sverige och övriga givares  organisationsstöd har varit 
avgörande i ZNFU:s arbete med att  stärka sitt påver

4. Utvecklingssamarbetet
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kansarbete, sin organisatoriska kapacitet och hållbarhet 
samt utöka sitt medlemsantal bland personer med min
dre lantbruk. Det är Sidas bedömning att ZNFU är 
en viktig aktör med stort inflytande som också repre
senterar jordbrukare inom små och mindre lantbruk.

ZNFU spelar också en viktig roll för ökad tillgång 
till insatsvaror, krediter och marknader, framförallt för 
jordbrukare inom små och mindre lantbruk, särskilt 
kvinnliga medlemmar. ZNFU behöver dock öka 
representationen av kvinnor inom sina beslutsfat
tande organ samt ytterligare uppmärksamma de 
utmaningar som kvinnor inom jordbruket har. 

Sidas samlade bedömning är att utvecklinginsatsen 
är kostnads effektiv och Sida bedömer att stödet har 
använts väl. Den externa bedömning som gjordes av 
stödet till ZNFU 2011/2012 drar slutsatsen att målen 
uppnåtts i stor utsträckning och att detta gjorts på ett 
kostnads effektivt sätt. Bedömningen är vidare att det 
externa stödet, inklusive det svenska, genomförts väl 
och att de uppnådda resultaten står i proportion till 
kostnaden.

4.2 samarbete i konflikt och 
postkonfliktländer

Verksamheten har under året styrts av tio strategier: 
 Afghanistan, Colombia, dR Kongo, guatemala, Irak, liberia, 
Somalia, Sudan och Sydsudan, Västbanken och gaza samt 
 Zimbabwe.

Verksamhetsnära prestationer 
Verksamheten har under året styrts av tio geografiska 
strategier och ett förhållningssätt. Tio strategirappor

ter som redovisar biståndets resultat har tagits fram 
och sammanfattningar av dessa redovisas på följande 
sidor. Under 2012 har 2 339 miljoner kronor utbeta
lats. Motsvarande siffror för 2011 och 2010 är 
2 175 respektive 1 895 miljoner kronor. Sida har 
vidare genomfört en halvtidsöversyn av den pågående 
samarbetsstrategin med Irak.

Minskningen av antalet beslutade och aktiva insatser 
är ett resultat av större och längre insatsbeslut i linje med 
Sidas processmål. Större och längre insatsbeslut minskar 
förvaltningskostnaden. Ökningen av antalet avslutade 
insatser visar att ett stort antal insatser som har löpt 
ut har avslutats under året. Förändringen är i linje med 
Sidas kvalitetssäkringsmål att minska ledtiden mellan ej 
aktiva insatser och avslut. Förvaltningskostnadens utveck
ling på totalnivå visar på en minskning över perioden 
2011–2012 vilket är i linje med minskningen av insatser.

Afghanistan
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 563 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att människor som lever i fattigdom, i synnerhet kvinnor och  
flickor, ska få förbättrade levnadsförhållanden i ett fredligt och 
 demokratiskt samhälle.

Sektormål
•  Stärkt demokratisk samhällsstyrning inklusive stärkt 

 förvaltning; ökad respekt för de mänskliga rättigheterna med 
 särskilt fokus på kvinnors ställning och möjligheter att åtnjuta 
mänskliga rättigheter.

•  Ökad tillgång till utbildning av god kvalitet med särskilt fokus på 
kvinnor och flickor.

•  ett stärkt och växande privat näringsliv, där människor som 
 lever i fattigdom i högre utsträckning deltar och har sys-
selsättning.

Övergripande dialogfrågor
•  Jämställdhet och kvinnors och flickors situation och rättigheter.
•  demokratisk samhällsstyrning med särskilt fokus på anti- 

korruption.

Säkerhetssituationen har gradvis försämrats i 
 Afghanistan under de senaste åren, vilket riskerar att 

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 6. insatser inom konflikt och postkonfliktländer, antal och förvaltningskostnader, tkr

  antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 106 79 67 25 913 17 044 17 335

Antal insatser med utbetalningar 197 200 190 20 474 26 061 25 644

Antal avslutade insatser 69 52 92 4 241 2 955 5 028
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påverka möjligheterna att genomföra och följa upp 
insatser. I de fyra norra provinserna där Sverige 
bedriver betydande delar av arbetet har såväl stora 
som mindre attacker ökat i antal. Sida tog under 
2012 fram en konfliktanalys för Afghanistan. Baserat 
på rapportens rekommendationer har en handlings
plan tagits fram för hur konfliktperspektivet ska stär
kas i landprogrammet. 

I Afghanistan inom sektorn demokratisk samhälls
styrning, mänskliga rättigheter och jämställdhet sker 
enligt Sidas bedömning små framsteg. På vissa områ
den tycks utvecklingen för närvarande stå stilla. På 
andra områden har situationen snarast försämrats. 
Det gäller till exempel korruption1 och pressfrihet2, 
där landet halkat ner enligt internationella index. På 
andra områden går det framåt, särskilt när det gäller 
uppsatta mål på aktivitetsnivå, som till exempel inom 
offentlig finansiell styrning, där stödet via Världsban
kens återuppbyggnadsfond Afghanistan Reconstruc
tion Trust Fund (ARTF) har stärkt det afghanska 
finansministeriet. Det kvinnliga deltagandet har ökat  
i flera program, bland annat National Solidarity Pro
gram. Via Sveriges bidrag till FN:s kvinnoorganisa
tion (UN Women) har kvinnor och flickor erbjudits 
rättshjälp och skyddat boende i 23 av Afghanistans 
provinser. Sidas bedömning är att den nuvarande 
situationen, med pågående konflikt och ett försämrat 
säkerhetsläge, innebär att längre tid kommer att krä
vas innan uppnådda resultat på aktivitetsnivå får 
genomslag i form av verkliga och mätbara utveck
lingseffekter.

Inom sektorn utbildning har stora framsteg gjorts 
när det gäller ökad tillgång till utbildning från 
900 000 elever 2001 till 7,5 miljoner 2012 (andelen 
flickor uppgick 2012 till 34 procent). Brist på utbil
dade lärare, i synnerhet kvinnliga, och tillgång till 
läromedel och klassrum sänker dock kvaliteten på 
utbildningen. Samtliga insatser i sektorn fokuserar på 
att höja tillgången till och kvaliteten på grundutbild
ning. Vidare har utbildningsdepartementet med Sidas 
stöd tagit fram en strategi för att utöka antalet kvinn
liga lärare och ett jämställdhetsperspektiv har förts in 
i de nationella läroplanerna. 200 instruktörer, 1 700 
lärare, samt 400 representanter från lokalsamhället 
har fått kunskap om barnvänliga undervisningsmeto
der och skolmiljöer. Undervisningsmaterial och mer 
än 1 500 tält har distribuerats för att barn i konflikt
områden ska få fortsatt skolgång.

1 I Transparency Internationals årliga Corruption Perception Index rankades 
Afghanistan 2008 på plats 176/180 & 2011 på plats 180/182.

2 I Reporters Without Borders årliga Press Freedom Index rankades 
 Afghanistan 2010 på plats 147/178 och 2011 på plats 150/179. detta  
är inte några markanta förändringar, men indikerar ändå en riktning. 

Utmaningarna för den privata sektorn i Afghanis
tan är stora. Marknaden för lokalt tillverkade produk
ter är begränsad, och konkurrensen från billig import 
är hård. Den ekonomiska tillväxten på lokal nivå är 
svag, vilket innebär begränsad tillgång till kapital för 
lokal konsumtion, särskilt på landsbygden.

Privatsektorutveckling infördes som en ny sektor i 
samarbetsstrategin 2010. I och med den reviderade 
strategin från den 1 januari 2012 togs sektorn bort. 
Att stärka den privata sektorn för att öka försörjnings
möjligheterna, i synnerhet för kvinnor och ungdomar, 
ingår nu i stället som en del i Sveriges särskilda sats
ning på norra Afghanistan. Sida stöder här bland 
annat Världsbankens program för privatsektor
utveckling. 

Stödet inom infrastruktur, inom ramen för privat
sektorutveckling, bidrar till ett förbättrat, utvidgat och 
bättre underhållet vägnät, vilket skapar arbetstillfäl
len, samtidigt som vägar av god kvalitet är en förut
sättning för ekonomisk utveckling. Ett stort antal så 
kallade sparandegrupper – 2 455 stycken, av vilka 
1 136 är kvinnogrupper, med sammanlagt 30 335 
medlemmar av vilka 14 352 är kvinnor har under 
2012 mobiliserats i de distrikt där verksamheten 
bedrivs. Kvinnligt deltagande i programmet uppgick 
till 45 procent, men arbetet försvåras av kvinnors låga 
läs, skriv och räkneförmåga samt deras utsatta situa
tion i landet. Kvinnorna rapporterar dock att de tack 
vare programmet fått ökade möjligheter att träffas, 
diskutera, utbilda sig och utveckla sin potential.

 
Dialog i strategigenomförandet
Dialogen på övergripande nivå och på insatsnivå 
genomsyras av jämställdhetstemat. Kvinnors situation 
är generellt sett svår. Afghanistan rankades år 2011 
på plats 141 av totalt 145 länder i FN:s utvecklings
programs (UNDP:s) jämställdhetsindex Gender Ine
quality Index. Viss förbättring har skett under de 
senaste tio åren, kanske framför allt tillgången till 
utbildning och hälsovård för flickor och kvinnor. 

Sverige samarbetar med andra likasinnade givare, 
framför allt Norge, i jämställdhetsdialogen. Sidas 
bedömning är att denna dialog har bidragit till att 
nationella policyer har utvecklats och lagar stiftats 
som främjar jämställdhet. Ett exempel är att ett lag
förslag med negativa konsekvenser för flickor och 
kvinnor har kunnat förhindras. Dialog bedrivs också 
kring resultatfokus och antikorruption.

4. Utvecklingssamarbetet
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exempel på insats. afghanistan, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

150 2012 
–2013

100 Programstöd 36

Insats: Unicef Basic education and gender equality Programme,  
nationellt tematiskt stöd 2010–2013.
Mål: 20 procent ökning av flickor i skolan, 60 procent inskrivna i 
 första klass slutför femte klass, 30 procent av grundskolorna är 
barnvänliga, 50 procent ökad läs- och skrivkunnighet hos kvinnor i 
åldrarna 15–24 år, Utvecklad beredskap för att säkerställa fortsatt 
skolgång under katastrofer.
Samarbetspartner: Unicef

Exempel på insats, resultat
 ■ 47 nya skolor har byggts (av 106 planerade) och 

ytterligare 59 skolor som skulle ha varit färdiga 
förra året har färdigställts. Därmed har 170 000 
barn fått tillgång till en bättre skolmiljö.  Tillskottet 
av skolorna har framförallt främjat flickors delta
gande då de är byggda med hänsyn till flickors 
 speciella behov (till  exempel finns separata toaletter 
och säkerhetsstaket).

 ■ Läromedel har distribuerats till 2,7 miljoner elever 
i årskurs 1–3 och till cirka 54 000 lärare i vanliga 
skolor. Dessutom har cirka 125 000 elever och cirka 
38 000 lärare i byskolor ”community based 
schools” fått kompletterande läromedel. Denna 
insats gynnar flickor, då fattiga familjer oftast favo
riserar sina söner när det gäller att införskaffa 
undervisningsmaterial. Flickor utgör 60 procent av 
eleverna i byskolor. Distribution av läromedel har 
genomförts enligt planerad volym.

 ■ Utbildningsministeriet har tagit fram en strategi för 
att utöka antalet kvinnliga lärare och ett jämställd
hetsperspektiv har förts in i de nationella läro
planerna.

 ■ 200 instruktörer, 1 700 lärare samt 400 represen
tanter från  lokalsamhället har fått kunskap om 
barnvänliga undervisningsmetoder och skolmiljöer. 

 ■ Mer än 1 500 tält och undervisningsmaterial har 
skickats ut för att barn i konfliktområden ska kunna 
få fortsatt skolgång.

Unicef  gör enligt Sidas bedömning framsteg när det 
gäller arbetet med att förbättra utbildningskvaliteten 
och att öka flickors  möjligheter att gå i skolan. Uni
cefs holistiska kvalitetssyn får allt större inflytande på 
riktlinjer avseende skolbyggnation, under
visningsmiljö, lärarfrågor och andra kvalitetsaspekter 
som är av  betydelse för flickors deltagande. Arbetet 
med att bygga skolor har dock gått långsammare än 
planerat på grund av säkerhetsläget, komplikationer i 

upphandling av byggnadsentreprenörer, utbildnings
ministeriets bristande kapacitet att hantera utbetal
ningar samt otillräckliga resurser både internt och 
inom utbildningsministeriet i att följa upp skolbyg
gandet på lokal nivå. 

I internrevisionsrapporten från 2011 får Unicefs 
lokalkontor flera allvarliga anmärkningar på sin 
 operativa verksamhet, framför allt avsaknaden av 
ramverk och plan för uppföljning av fältinsatser och 
förseningar i leveranser. Sida följer upp anmärk
ningar och rekommendationer som revisionsrappor
ten lyfter fram, betonar vikten av en genomtänkt 
handlingsplan med tillräckliga resurser samt en tydlig 
och  informativ rapportering i dialog med Unicef.

Sida bedömer att pengarna har varit väl använda, 
sett till de förutsättningar som för närvarande råder i 
Afghanistan. En extern utvärdering har visat att pla
nerade aktiviteter till huvudsaklig del har genomförts, 
även om skillnader förekommer mellan olika delar av 
landet. Utvärderingen pekar på de reella svårighe
terna, på grund av säkerhetssituationen, att följa upp 
insatser i Afghanistan. Detta förhållande, tillsammans 
med vissa brister i Unicefs rapportering, innebär att 
redovisade resultat ibland är svåra att verifiera. 
Åtminstone det förstnämnda är dock enligt Sidas 
erfarenhet ett generellt problem för både givare och 
genomförare i biståndet till Afghanistan. Sammanta
get innebär detta att Sidas bedömning är att kost
nadseffektiviteten är tillräckligt god och att de upp
nådda resultaten står i proportion till plan.

Colombia 
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 136 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att fattiga människor har förbättrat sina levnadsvillkor och att en 
hållbar fred har uppnåtts med ett brett samhälleligt deltagande.

Sektormål
•  en förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten  

har uppnåtts genom en brett förankrad samhällelig process.
•  Mänskliga rättigheter respekteras i en miljö där demokratisk 

samhällsstyrning och respekt för rättsstatens principer 
 efterlevs.

Övergripande dialogfrågor
•  en förhandlad fredsprocess med brett samhälleligt deltagande.
•  Mänskliga rättigheter och jämställdhet.
•  Verka för att det politiska, ekonomiska och sociala utanförskapet 

minskas för marginaliserade grupper.

Colombia präglas ännu av den pågående väpnade 
konflikten som medför fortsatta övergrepp av mänsk

4. Utvecklingssamarbetet
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liga rättigheter (MR) och en fortsatt allvarlig humani
tär situation. Under 2012 har dock ett stort steg mot 
målet för sektorn fred och säkerhet tagits då reger
ingen och FARCgerillan nyligen undertecknat ett 
avtal om att påbörja fredssamtal. Sidas bedömning är 
att Sverige på ett betydelsefullt sätt bidragit till de 
politiska förändringar som gjort detta möjligt. Sidas 
stöd till organisationer i civila samhället har gett kon
fliktens offer en röst och bidragit till att stärka opinio
nen för en förhandlingslösning. 

Genom Unicef  har Sverige även medverkat till att 
förhindra rekrytering av barn och ungdomar till de 
illegala väpnade grupperna. 45 648 barn och ungdo
mar, varav 43 procent flickor, har deltagit i verksam
het för att förhindra rekrytering, vilket motsvarar 
cirka 30 procent av alla barn och ungdomar i de prio
riterade områdena. Dessa processer har lett till att 
fredskulturen stärkts, liksom respekten för livet och 
jämställdhet.

Stödet till FN:s kvinnoorganisation (UN Women) 
har bidragit till att kvinnors utsatthet i konflikten upp
märksammats. Att konfliktens offer får upprättelse 
och att illegalt förvärvad mark återbördas är förutsätt
ningar för en framgångsrik fredsprocess. Det är Sidas 
bedömning att det svenska stödet till jordbruksminis
teriet varit ett viktigt skäl till att processen med att 
återbörda jord fått en gynnsam start.

Även inom mänskliga rättigheter (MR) och demo
krati ses framsteg mot målet. Stödet till organisationer 
som samlar offer för MRövergrepp har gjort dem 
starkare och bättre rustade att delta i fredsbygget. 
Även statliga aktörer har fått ökad kapacitet att upp
fylla sina skyldigheter. Ett nytt nationellt system för 
hotade MRaktivister har under 2012 gett ett ökat 
skydd åt mer än 10 000 personer. MRombudsman
naämbetet har stärkt sin närvaro och sitt arbete, sär
skilt i områden med bristande statlig närvaro och stor 
utsatthet till följd av den interna väpnade konflikten. 
Besök har genomförts i 197 samhällen för att verifiera 
MRsituationen och därefter har staten uppmanats 
att vidta åtgärder till skydd för de mänskliga rättighe
terna. Totalt 84 865 personer, varav 40 633 kvinnor, 
har direkt gynnats av programmets aktiviteter.

Systemet med övergångsrättvisa har utvecklats vidare. 
Över 9 000 offer för konflikten har deltagit i processer 
som gett ökad klarhet om övergreppen och processer 
har inletts för att ge gottgörelse. En nationell policy 
för jämställdhet har tagits fram i samverkan mellan 
staten och civila samhället och med stöd från Sverige.

Dialog i strategigenomförandet
I dialogen om kvinnor som aktörer i fredsbyggande – 
genomförandet av FN:s resolution 1325 – har Sverige 
en stark roll och leder givargruppen för främjande av 
jämställdhet. Besöket av FN:s generalsekreterares sär
skilda representant för frågor om sexuellt våld i kon
flikter ledde till att detta uppmärksammades. Sverige 
har aktivt verkat för att en MRstrategi tagits fram 
inom EU. 

Betoningen av att MRförsvarare garanteras skydd 
har bidragit till inrättandet av det nya statliga skydds
programmet som ger ökat skydd åt cirka 10 000 
hotade personer. Dialogen om återbördande av ille
galt förvärvad mark inriktas på att det nyligen inledda 
arbetet på detta område måste innefatta riskanalys, 
för att garantera säkerheten för dem som flyttar till
baka och för lokala beslutsfattare och tjänstemän.

exempel på insats. colombia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

28 200910 
–201311

21 Projektstöd 100

Insats: FOS – Fond för stärkande av civila samhället avseende fred, 
mänskliga rättigheter och demokrati 2009–2013
Mål: Stärkt kapacitet hos organisationer i civilsamhället (CSO) att 
bidra till fredsbyggande och en förhandlad lösning på den interna 
väpnade konflikten i landet. Stärkt kapacitet hos CSO att kräva offers 
och internflyktingars rättigheter samt att påverka politiken inom 
detta område. Möjliggöra stärkta initiativ från CSO att öka deltagan-
det i den demokratiska processen och öka möjligheterna att utkräva 
ansvar av offentliga institutioner.
Samarbetspartner: Colombianska organisationer administreras av 
Forum Syd

Exempel på insats, resultat
Fonden etablerades år 2009 och administreras av 
Forum Syd. Under 2011 har, genom FOS, givits stöd 
till 29 organisationer i civila samhället. Sedan 2011 
har fonden också börjat hantera organisationsstöd.

Följande huvudsakliga resultat har uppnåtts: 
 ■ Avseende konfliktens offer och mänskliga rättig

heter, har  organisationerna gjort framsteg inom 
följande områden:  
a) Opinionsbildning i förhållande till den nya lagen 
om offrens  rättigheter samt dess regelverk. 
b) Stärkande av offrens kunskap om det legala 
 ramverket.
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 ■ Avseende god samhällsstyrning och demokrati, har 
organisationerna bidragit till att initiera offentliga 
debatter avseende tillgång till information och 
öppenhet inom ramen för valprocesser på  nationell 
och regional nivå.

 ■ Avseende fredsbyggande, har organisationerna 
uppnått framsteg inom följande områden:  
a) Positionering av kvinnor som fredsaktörer; som 
exempel kan nämnas organisationen Cooperación 
Humanas som framgångs rikt har arbetat med 
 opinionsbildning gentemot media. Syftet är att 
omvandla bilden av kvinnor från offer till fredsska
pande  ledare, i andan av FNresolutionen 1325 om 
kvinnor, fred och  säkerhet.  
b) Stärkande av den sociala rörelsen för fred vilket 
bland annat innefattar fredsinitiativ och dialog 
mellan olika aktörer på lokal, regional och natio
nell nivå. 
c) Framsteg vad gäller ökad harmonisering av olika 
organisationers strategier och målbild för att uppnå 
fred, vilket förväntas leda till en större gemensam 
genomslagskraft. 
d) Organisationerna har även utarbetat tydligare 
ställningstaganden gentemot den nuvarande reger
ingens fredspolitik. 
e) Stärkande av kapaciteten att analysera den väp
nade konflikten och förändringarna i denna.

Enligt Sidas bedömning är hanteringen av stödet till 
det colombianska civilsamhället genom FOS en kost
nadseffektiv lösning. Genom inrättandet av denna 
fond når det svenska stödet fler och nya aktörer inom 
det civila samhället. Uppföljningen sker på ett effekti
vare sätt samt till en lägre kostnad än om Sverige själv 
hade hanterat motsvarande medel. Samarbetspar
terna i fonden identifieras genom tydliga urvalskrite
rier i en transparent ansökningsprocess. 

En slutsats från den utvärdering av FOS som 
genomfördes 2011 är att FOS som modell är livskraf
tig, innovativ och relevant i den  colombianska kontex
ten. Utvärderingen gör ingen djupare analys kring 
kostnadseffektivitet, men den granskar struktur och 
ansvarsfördelningen mellan den administrativa orga
nisationen och givarna. Rekommendationer till för
bättringar och förenklingar i FOS struktur ges i rap
porten, och till följd av dessa har ett arbete inletts för 
att förbättra strukturen och göra den tydigare, enklare 
och mer kostnadseffektiv. Sammantaget bedömer 
Sida att FOS är ett viktigt instrument för att effektivt 
och på ett transparent sätt kanalisera det svenska 
 stödet till colombianska CSO, och att resultaten i 
princip har varit i linje med vad som förväntats.

Demokratiska Republiken Kongo
•  Strategiperiod: 2009–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 232 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att stärka förutsättningarna för hållbar fred och förbättrade 
 levnadsförhållanden för fattiga människor.

Sektormål
•  Förbättrad säkerhet och trygghet med särskilt fokus på kvinnor 

och barn.
•  Ökat inflytande för kvinnor i demokratiska processer samt 

 institutioner.
•  Stärkt kapacitet för ansvarsutkrävande inom offentlig 

 förvaltning och det civila samhället.
•  Ökad kapacitet för att förebygga, bekämpa och hantera 

 konsekvenserna av sexuellt våld.
•  Förbättrad hälsa för fattiga människor med särskilt fokus på 

sexuell och reproduktiv hälsa.

Övergripande dialogfrågor
•  Kvinnors roll i utveckling, samt jämställdhet mellan kvinnor  

och män.
•  Rättsstatens principer samt korruption som ett hinder för 

 utveckling.

Under rapporteringsperioden genomfördes val i 
Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Valen samt 
den försämrade säkerhetssituationen i östra DRK har 
orsakat förseningar i delar av Sidas verksamhet. Att 
en ny regering i DRK utnämndes först i slutet av 
april 2012 har bidragit till eftersläpningarna, särskilt 
för Sidas stöd till rättssektorn. Givet de stora utma
ningarna och behoven i DRK och det relativt 
begränsade svenska stödet, är Sidas möjligheter att 
bidra till utvecklingen på nationell nivå i de olika 
 sektorerna begränsade. Sida gör bedömningen att 
resultat trots förseningar uppnås på insatsnivå. 

2012 präglades i hög grad av parlaments och 
 presidentvalen som hölls den 28 november 2011. 
Enligt rapporter från såväl internationella som natio
nella valobservatörer fanns stora brister i planering 
och genomförande av valet. Ingen kvinna fanns bland 
de elva presidentkandidaterna och andelen kvinnor  
i parlamentet efter valet är fortsatt låg, under tio 
 procent. MRsituationen försämrades allvarligt under 
och efter valen. Möjligheter och utrymme för 
ansvarsutkrävande bedöms ha minskat i DRK. Sidas 
bedömning är att utvecklingen i DRK generellt inte 
gått i riktning mot sektormålen rörande fred, förso
ning och demokratisk samhällsstyrning. 

Den nya regeringen har möjligen större förutsätt
ningar och mer politisk vilja än sina föregångare att 
arbeta samordnat och målinriktat i enlighet med 
 fattigdomsstrategin. Tecken på ökad reformvilja, 
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åtminstone inom rättssektorn, har noterats. De två 
stora rättsprogrammen, som Sverige stöder via EU, 
har kommit igång vilket ger anledning till viss opti
mism. Ett program tillsammans med FN:s utveck
lingsprogram (UNDP) för ökad tillgång till rättvisa för 
offer som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld 
har blivit en referens för andra program. Inte minst 
bedöms transparent uppföljning av rättsinstitutioner
nas arbete vara strategiskt viktigt. Civila samhället 
och medierna har härmed tillgång till data och statis
tik kring hur fall av våld mot kvinnor hanteras i rätts
systemet. Valen i november övervakades av det civila 
samhället med stöd från Sida. De nätverk av organi
sationer som fick stöd producerade, enligt Sida, den 
bredast förankrade och mest oberoende nationella 
rapporten från valen.

Säkerhetssituationen i östra Kongo har kraftigt för
sämrats sedan våren. Antalet människor på flykt har 
ökat dramatiskt och uppgår nu till cirka 2,2 miljoner. 
Denna situation kräver åtgärder både på kortare och 
längre sikt. Under rubriken övergångsrättvisa ges stöd 
åt verksamhet som ökar förutsättningarna för att 
kunna lagföra förövare av brott mot mänskliga rättig
heter. Genom International Center for Transitional 
Justice stärks lokala organisationer för att mer effek
tivt påverka utvecklingen i denna riktning, och för 
ökad tillgång till rättvisa för kvinnor. De politiska för
utsättningarna för kraftfulla åtgärder mot grova 
mänskliga rättighetsbrott är svaga. 

Den andra aspekten av strategimålet avser fred 
och säkerhetsområdet. Svenskt stöd har här i första 
hand gått till insatser kopplade till det internationella 
stabiliseringsprogrammet. Stödet har inriktats på 
social service och ekonomisk återhämtning på lokal 
nivå. På projektnivå uppvisas goda resultat. Till 
exempel får jordbrukare i Maniemaprovinsen, som 
organiserat sig i 200 grupper, stöd till att återupp
bygga och stärka jordbruksproduktionen. Stabilise
ringsprogrammet kopplar samman bönderna med 
uppköpare och stärker därmed hela produktionsked
jan. Trots resultat på projektnivå, har programmet 
som helhet inte uppnått målen om stabilisering i östra 
DRK.

Inom det Sidafinansierade stödet till Unicef  för 
återintegrering av internt fördrivna, noterades för
bättrade sociala indikatorer inom hälsa, vatten, 
utbildning och skydd för barn. Drygt 600 000 männ
iskor har mellan 2009 och 2012 i Unicef  program 
fått tillgång till grundläggande social service.

I den kongolesiska regeringens fattigdomsstrategi 
är jordbruk en huvudfråga. Trots detta fortsätter sek
torn fattigdomsorienterad ekonomisk utveckling att 

vara underfinansierad, såväl av DRK:s regering som 
av givare. Det konstateras i fattigdomsstrategin att en 
majoritet av befolkningen får sin utkomst från jord
bruk, men att jordbruksproduktionen i landet har 
minskat med 60 procent mellan 1960 och 2006. Stora 
delar av hälsoprogrammet genomförs i östra DRK 
och har påverkats av den försämrade säkerhetssitua
tionen. Vissa aktiviteter har antingen avstannat eller 
omlokaliserats. På det stora hela fortgår dock pro
grammen enligt plan och förväntas uppnå uppsatta 
mål. Från det av Sida stödda Unicefprogrammet kan 
bland annat noteras att antalet barn som inte nås av 
vaccinationsprogrammen har minskat från 20 pro
cent 2010 till 9 procent år 2011. Framsteg kan också 
noteras inom arbetet med att förbättra hälsosystemen 
i de zoner där Sidas samarbetspartners arbetar. I 
Nordkivu ökade andelen kvinnor med förlossnings
komplikationer som fick kvalificerad vård från 37 pro
cent 2010 till 61 procent 2011. Vårdkvaliteten har 
förbättrats på hälsocenternivå, särskilt när det gäller 
hälsotjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter samt Community Integrated Management 
of  Childhood Illness. 

Dialog i strategigenomförandet
En dialog förs med partners som verkar i öst om 
arbetet för att minska effekterna av ökad instabilitet 
och om arbetet i de områden som kontrolleras av 
rebeller.1 Integrering av jämställdhet i insatsportföljen 
stärks kontinuerligt, men har under större delen av 
strategiperioden gått trögt på grund av bristande vilja 
och kapacitet inom jämställdhetsministeriet. Sedan 
den nya regeringen bildades har dock dialogen 
rörande jämställdhet fått en ny start. För att bredda 
arbetet har tyngdpunkten i dialogen delvis förflyttats 
från jämställdhetsministeriet till andra aktörer på 
området. 

exempel på insats.  
Demokratiska republiken kongo, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

85 2009 
–2014

10 Programstöd 24

Insats: Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ)  
– stöd till reform av rättssektorn
Mål: Ökad tillgång till rättvisa och rättsväsendet; Bevakning av 
 rättsystemet; samt Ökad respekt för kvinnors rättigheter.
Samarbetspartner: eU-kommissionen

1 M23 är den rebellgrupp som ockuperar delar av nordkivu sedan maj 2012.
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Guatemala
•  Strategiperiod: 2008–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 165 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att skapa förutsättningar för fortsatt fred och fattigdoms-
bekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv och fattiga 
 människors perspektiv på utveckling.

Sektormål
•  en mer representativ stat med stärkt kapacitet och tydligare 

ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå.
•  Stärkande av kvinnors, urfolks och barns fulla åtnjutande  

av mänskliga rättigheter och förbättrade mekanismer för 
 demokratiskt deltagande.

•  Minskad straffrihet och förbättrade mekanismer för fredlig 
 konflikthantering.

Övergripande dialogfrågor
•  Att betona vikten av politisk vilja för en politik som leder till 

 tydliga framsteg inom fred, försoning, mänskliga rättigheter, 
fattigdomsbekämpning 

•  Inkludering med särskilt fokus på kvinnor och urfolk.

Utvecklingen inom sektorn demokrati och mänskliga 
rättigheter i Guatemala är motsägelsefull. Guatemala 
har under strategiperioden gjort framsteg när det 
 gäller demokratiskt deltagande. Mycket återstår dock 
när det gäller att åstadkomma en mer representativ 
stat där de politiska organen representerar den demo
grafiska sammansättningen. Enligt Freedom House 
förbättrades Guatemalas rankning avseende politiska 
rättigheter från kategori 4 till 3 år 2011. Detta kan 
tillskrivas de ansträngningar som gjorts av internatio
nella kommissionen mot straffrihet i Guatemala 
(CICIG), som Sverige har stött sedan kommissionen 
etablerades, samt Guatemalas riksåklagare. 

På Guatemalas landsbygd återfinns 76 procent av 
den fattiga befolkningen, till största delen bestående 
av urfolk, och den högsta andelen undernärda barn i 
landet. Vissa framsteg har skett inom sektorn; Håll
bar fattigdomsorienterad tillväxt. Livsmedelsäkerhe
ten har förbättrats något. Kvinnor har i ökad 
utsträckning tagit plats som ekonomiska aktörer och 
gjort sin röst hörd på olika nivåer i samhället. 

Ett exempel på innovativa vägar, för att öka fattiga 
befolkningsgruppers tillgång till finansiella tjänster för 
att förbättra sina bostäder och generera inkomster, är 
den av Sverige initierade FDLG – Fideicomiso para 
el Desarollo Local en Guatemala. FDLG ger krediter 
till 14 mikrofinansorganisationer som lånar ut pengar 
till ett stort antal mottagare för ovan nämnda ända
mål. Insatsen uppvisar goda resultat. Antalet motta
gare av mikrokrediter är hittills 574 000 personer; 
75 procent av dessa är kvinnor och 91 procent tillhör 

Exempel på insats, resultat
2009 ingick Sverige avtal med EU angående ett 
genomgripande rättsreformprogram (PARJ). EU:s 
upphandling av genomförandepart tog lång tid och 
det var först i september 2011 som EU ingick avtal 
med genomförandeparten. Därefter blev programmet 
ytterligare försenat i och med det nationella valet i 
november 2011. Först i juli 2012 hölls det första for
mella mötet i den styrkommitté som leds av justitie
ministern. Som ett resultat av denna försenade pro
gramstart har målen för insatsen inte uppnåtts och 
som en följd av detta bedömer Sida att insatsens 
 kostnadseffektivitet är låg. 

Ett mer effektivt och transparent rättssystem, som 
är tillgängligt för alla, skulle kunna svara mot en stor 
del av det demokratiska underskott som finns i DRK. 
I enlighet med svenska krav på en stark jämställdhets
komponent i programmet har en  jämställdhetsexpert 
tillsatts i genomförandeteamet. Brist på politisk 
reformvilja bedöms som den huvudsakliga risken för 
att nå insatsmålen. Justitieministeriet har dock sedan  
i somras varit aktivt i utformningen av programmet. 

Sida bedömer det som viktigt att ha realistiska för
väntningar på vad detta relativt stora program kan 
åstadkomma, givet de enorma problem och behov 
som finns inom rättssektorn på alla nivåer i DRK. 
Det är dock realistiskt att anta att många av de resul
tat som beskrivs i projektdokumentet, såsom etable
randet av ett  nationellt utbildningsinstitut och förbätt
rad tillgång till rättvisa genom en utökad täckning av 
det formella rättssystemet i form av domstolar och 
utbildad personal kommer att genomföras. 

4. Utvecklingssamarbetet
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urfolk. Målgrupperna har genom stödet i större 
utsträckning diversifierat sin produktion och sina 
 färdigheter och sin kunskap i fråga om jordbruk och 
hantverk, vilket lett till ökade inkomster.

Enligt FN:s senaste uppföljningsrapport om millen
niemålen visar Guatemala både framsteg och utma
ningar rörande hälsosituationen i landet. Betydande 
framsteg har gjorts för att förbättra barns hälsa. Mel
lan 1987 och 2008 har dödligheten bland barn under 
fem års ålder sjunkit från 78 till 44 dödsfall per 1 000 
levande födda. Sedan 2002 fram till 2006 har också 
andelen undernärda barn under fem år minskat från 
57,9 procent till 49 procent. Trots dessa framsteg har 
Guatemala fortfarande Latinamerikas högsta andel 
kroniskt undernärda barn under fem år.

Även mödradödligheten visar en minskning i Gua
temala, från 248 dödsfall per 100 000 levande födda 
1989 till 121 år 2005. Millenniemålet på 62 dödsfall 
per 100 000 levande födda till år 2015 kommer dock 
inte att uppnås. Det svenska stödet till hälsosektorn 
via det guatemalanska hälsoministeriet är fokuserat 
på primärhälsovården. Detta bidrar en ökad tillgång 
till primärhälsovård till att avlasta sjukhusnivån. 
Vidare kan noteras en sjunkande barn och mödra
dödlighet inom just de hälsoregioner dit det svenska 
stödet riktas. 

Dialog i strategigenomförandet
Dialog förs inom följande fyra frågor: bekämpandet 
av straffriheten; vikten av skattereformer (särskilt för 
finansiering av de sociala sektorerna); bekämpandet 
av könsbaserat våld; främjandet av kunskapen om 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 
Sverige har upprättat goda arbetsrelationer med den 
nya regeringen, som tillträdde i januari 2012 och fört 
dialog med den nye presidenten både före och efter 
hans tillträde. Förmodligen har denna dialog haft 
betydelse för presidentens engagemang till förmån för 
kampen mot den samtida straffriheten och för den 
skattereform som initierats under året.

exempel på insats. guatemala, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

46,5 2009 
–2014

30 Projektstöd 100

Insats: Kvinnofond II
Mål: Att öka kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och 
 rättigheter (SRHR) bland unga mayakvinnor. Att öka kapaciteten hos 
organisationer i civila samhället för att utveckla innovativa tillväga-
gångssätt för att driva frågor kring reproduktiv hälsovård av god 
kvalitet. Civila samhällsorganisationer har ökat sin kapacitet att 
 driva frågor kring rätten till reproduktiv hälsovård anpassad till 
 etniska och kulturella förutsättningar.
Samarbetspartner: UnFPA

Exempel på insats, resultat
Bland de resultat som FN:s befolkningsfond (UNFPA) 
rapporterar i årsrapporten för 2011 kan följande 
nämnas:

 ■ 11 av 27 organisationer som deltar i projektet har 
barn morskor, kvinnliga ungdomsledare och unga 
män utbildats i  sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, med tonvikt på  kulturell anpassning. 

 ■ Programmet har stärkt kunskapen om sexuella och 
reproduktiva rättigheter bland kvinnor som tillhör 
organisationerna som ingår i programmet och 
bland kvinnor som dessa organisationer har som 
målgrupp. Projektet visar att dessa kvinnor har 
kunnat  omsätta sina nya kunskaper, bland annat 
genom arbete som  ungdomsledare och genom att 
få de lokala myndigheterna att inkludera sexuella 
och reproduktiva rättigheter på den politiska agen
dan på lokal nivå. 

 ■ Projektet har bidragit till att utveckla det civila 
samhällets övervakningsmekanism, benämnt 
OSAR, som har till syfte att övervaka situationen 
kring mödra och barndödligheten, ungdomsgravi
diteter och sexuella och reproduktiva rättigheter på 
lokal och nationell nivå.1 Under 2011 har OSAR 
medverkat till att en ny nationell lagstiftning om 
tryggt moderskap godkänts av Kongressen. OSAR 
har också arbetat för att få upp temat om sexual
undervisning för ungdomar på Utbildningsministe
riets agenda. Under 2011 har OSAR dessutom lyft 
frågor kring sexuella och reproduktiva rättigheter i 
sin dialog med de olika politiska partierna.

 ■ Insatsen har också bidragit till att medvetandegöra 
frågor kring SRHR bland studenter på olika 
nivåer, unga akademiker samt  hälsovårdspersonal. 
Genom denna metod, som huvudsakligen innebär 

1 OSAR, Observatorio de Salud Reproductiva.

4. Utvecklingssamarbetet
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specifik utbildning i sexuella och reproduktiva 
rättig heter, har projektet nått 4 167 personer.  
Målet är att vid insatsens slut (år 2014) nå cirka 
6 000 personer. 

Insatsens arbete fortsätter att möta utmaningar, 
främst det motstånd som SRHRfrågor möter från 
religiösa och konservativa grupperingar. Projektet 
möter också motstånd från statens sida, där den 
största utmaningen verkar vara anpassningen av 
 sexuell och reproduktiv hälsovård till mayakulturens 
krav och förväntningar. Sida bedömer att måluppfyl
lelsen för programmet ligger i linje med  planeringen, 
och att medel används väl under implementeringen 
av projektets aktiviteter varför kostnadseffektiviteten 
bedöms som god.

Irak
•  Strategiperiod: 2009–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 118 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
en varaktig fred, förbättrade levnadsförhållanden och demokratisk 
utveckling.

Sektormål
1. a) Stärkt kapacitet hos irakiska aktörer att främja och respek-

tera de mänskliga rättigheterna i Irak, med särskilt fokus på 
kvinnors och barns åtnjutande av de mänskliga rättigheterna  
b) Stärkt demokratisk statsbyggnad på olika nivåer, med särskilt 
fokus på folkligt deltagande i beslutsprocesser.

2. Ökade möjligheter till försörjning för fattiga irakier.

Övergripande dialogfrågor
•  Mänskliga rättigheter med fokus på jämställdhet och kvinnors 

rätt till säkerhet och deltagande i landets utveckling, samt barns 
rättigheter och genomförandet av Fn:s säkerhetsrådsresolu-
tioner 1325, 1820 och 1612.

•  demokratisk samhällstyrning med fokus på anti-korruption, 
 öppenhet och insyn, samt vikten av kvinnors inflytande i 
 politiken.

•  Vikten av att motverka korruption, som en förutsättning för en 
positiv ekonomisk utveckling och handel.

•  det civila samhällets roll och förutsättningarna för civila 
 samhällsorganisationer att verka.

Sida bedömer att genomförandet av samarbetsstrate
gin för Irak går enligt plan. Insatserna inom båda 
sektorerna kompletterar varandra, är väl samordnade 
med andra initiativ och bidrar enligt Sidas bedöming 
till att gradvis uppnå målen för både sektorer och del
sektorer. Den övergripande bedömningen är att ira
kisk förvaltning, civilsamhälle och ekonomi sakta 
stärks och att detta skapar förutsättningar för utveck
ling och i förlängningen till varaktig fred och demo
krati. Denna positiva trend hotas dock av olösta kon

fliktfrågor och pågående politiska spänningar. Detta 
riskerar att undergräva uppnådda resultat och hin
drar nödvändiga reformer på områden viktiga för 
mänsklig utveckling, till exempel regelverket för priva
tägda företag eller stärkta mekanismer för ansvarsut
krävande i staten. De flesta bilaterala givare har läm
nat Irak, vilket för Sidas del lämnar färre möjligheter 
till samfinansiering med andra. 

Det svenska stödet inom sektorn demokratisk sam
hällsstyrning och mänskliga rättigheter har bidragit 
till att stärka myndigheter och civila samhällsorgani
sationer med mandat att främja de mänskliga rättig
heterna. Genom UNDP stöder Sverige till exempel 
den nyligen etablerade fristående Kommissionen för 
Mänskliga Rättigheter. Den ska enligt Iraks konstitu
tion granska situationen när det gäller förverkligandet 
av de mänskliga rättigheterna i Irak, publicera årliga 
rapporter samt samverka med aktörer i det irakiska 
samhället för att främja respekten för mänskliga rät
tigheter. Det svenska stödet har bidragit till att proces
sen att välja medlemmar till kommissionen har obser
verats av experter från FN:s MRkontor i landet och 
till att en första arbetsplan för kommissionen har 
tagits fram.

Genom tekniskt kapacitetsstöd upphandlat av Sida 
till Iraks ”statsrådsberedning” (council of  minister’s 
secretariat) har Sverige bidragit till att Iraks regering 
har kunnat presentera ett samlat regeringsprogram 
för parlament och allmänhet. Under 2012 har man 
stärkt sin kapacitet att följa upp regeringsbeslut och 
på teknisk nivå förbättrat beredningsprocessen av nya 
förslag kopplat till statsbudgeten.

Kapacitet att ta fram lokala utvecklingsplaner har 
stärkts genom svenskt stöd till UNDP:s lokala utveck
lingsprogram. Det svenska stödet har bland annat 
bidragit till att det nu finns mekanismer för medbor
garkonsultationer, som används av fem governorat.1  
I de offentliga samråden ingår kvinnor, ungdomar, 
det civila samhället, stamledare och privata sektorn.

Sida stöder även organisationer i det civila samhäl
let, till exempel genom Kvinna till Kvinna som arbe
tar för att återuppbygga den irakiska kvinnorörelsen. 
Organisationens partners har under 2012 genom 
svenskt stöd bidragit till att en lag som förbjuder våld 
mot kvinnor i hemmet har tagits fram och diskuterats 
i parlamentet. 

Det svenska stödet inom handel, näringsliv och 
finansiella system har bland annat bidragit till refor
mer av lagstiftning och regelverk som hindrar utveck

1 governorat är en administrativ enhet som leds av en guvernör. governorat 
används ofta i arabisktalande länder och motsvarar engelsktalande länders 
”provinser”.
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ling av näringslivet och stärker förutsättningar för 
internationell handel. Sverige blev under 2012 ensam 
finansiär av Världsbankens privatsektorprogram till 
stöd för Iraks reformer av lagar och regelverk kring 
näringslivet för fler jobb, ökad tillväxt och att under
lätta för privatägda företag. Som ett resultat av sam
arbetet med Världsbanken har den irakiska reger
ingen beslutat att bilda en teknisk enhet för 
lagstiftningsreform inom motsvarigheten till svenska 
statsrådsberedningen. Enheten har bidragit till tydlig
göra behovet av reformer och arbetar nu med att kva
litetsgranska det omfattande och ofta försvårande 
regelsystem som gäller för näringslivet. Inom ramen 
för det svenska stödet genom Världsbanken har även 
en ny paraplyorganisation för privatsektorutvecklings
frågor (”Private Sector Development Center” – 
PSDC) bildats, som samlar näringslivsaktörer, till 
exempel ett antal regionala irakiska handelskamrar 
och branschorganisationer. Organisationen arbetar 
med konsultationer kring gemensamma frågor för 
privata och offentliga näringslivsaktörer, koordinering 
och samarbete med den irakiska regeringen kring 
aktuella reformer och för dialog med internationella 
aktörer och givare. De ämnar bland annat prioritera 
kvinnors företagande, klimatfrågor, hållbarhet, själv
försörjning och anitkorruption och har visst samar
bete kring dessa frågor med svenska Chamber Trade 
Sweden.

Sverige stöder samarbete för att stärka Iraks handels
kapacitet och främja landets integration i det regio
nala och multilaterala handelssystemet, samt uppgra
dera landets kvalitetsinfrastruktur. Svenskt stöd 
genom Sidas arbete har lett fram till ett samarbete 
mellan FN:s organisation för industriell utveckling 
(Unido) och planeringsministeret i Irak. Med svenskt 
stöd har man utvecklat ett system för riskbedömning 
med syfte att minska effekterna av bristande kontroll
funktioner och mutor och för att kunna bevaka att 
framtida kvalitetssystem är transparenta och följer 
internationell praxis. 

Dialog i strategigenomförandet
Dialog har förts under året med regeringens repre
sentanter, myndigheter, civilsamhälle och näringslivs
aktörer kring korruption, mänskliga rättigheter, 
demokratisk samhällsstyrning, givarkoordinering, 
civilsamhällets roll, jämställdhet och kvinnors mänsk
liga rättigheter.

Dialogen kring till exempel kvinnors och barns rät
tigheter har lett till att ministeriet för mänskliga rät
tigheter efterfrågat fortsatt och ökat samarbete med 
Sverige inom dessa områden. Idag finns bland andra 

svenska Rädda Barnen och Sveriges Kommuner och 
Landsting engagerade på området.

exempel på insats. irak, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

66 2011 
–2016

16 Programstöd 100

Insats: Stärkt nationell kvalitetsinfrastruktur för att underlätta 
 handel och stärka konsumentskydd (”Strengthening the national 
Quality Infrastructure to Facilitate Trade and enhance Consumer 
Protection”)
Mål: Att förbättra Iraks kapacitet att bedriva internationell handel 
och att främja landets integration i det regionala och multilaterala 
handelssystemet samt; att uppgradera de handelsrelaterade 
 tekniska regelverken och Iraks kapacitet att garantera interna-
tionellt erkända standarder (så kallad nationell kvalitetsinfrastruk-
tur) i syfte att underlätta regional ekonomisk integration, göra det 
möjligt för Irak att bli medlem av WTO (World Trade Organization) 
liksom att öka förutsättningarna för handel och konsumentskydd.
Samarbetspartner: Min. of Planning/COSQC and Unido

Exempel på insats, resultat
Efter den inledande fasen 2012 har följande uppnåtts:

 ■ Unido har rekryterat relevant expertis och personal 
till en  teknisk stödenhet i Amman, stödpersoner på 
huvudkontoret i Wien och för korttidsuppdrag i 
Bagdad.

 ■ Genomfört kartläggning och bedömning av situa
tionen inom de olika delarna av området tekniska 
handelshinder (främst ackreditering, metrologi, 
standardisering och hantering av  tekniska regler, 
handelspolitiska förutsättningarna och Iraks 
 infrastruktur i sin helhet).

 ■ Utvecklat ett projekt för riskbedömningssystem för 
att minska risker av bristande kontrollfunktioner 
och mutor samt för att  kunna följa upp att framtida 
kvalitetssystem är transparenta och följer interna
tionell praxis.

 ■ Etablerat en högnivåkommitté som har sett över 
projektets  policy, strategiplan och handlingsplan.

 ■ Kapaciteten hos två personer på metrologiavdel
ningen inom COSQC (Iraks centrala organisation 
för standardisering och kvalitetskontroll) har stärkts.

Under den inledande fasen av programmet har grun
den lagts för ett omfattande tekniskt reformarbete 
med politiska dimensioner och alla inblandade parter 
samverkar nu för att nå uppsatta projektmål. 

Sida bedömer att pengarna som utbetalats till 
Unido för projektet varit väl använda, det vill säga 
insatsen är genomförd med god kostnadseffektivitet. 
Målen för den inledande fasen har uppnåtts inom 
uppställda budgetramar om än med en tidsfördröj
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ning på cirka fem månader på grund av säkerhetssitu
ationen i Bagdad och svårigheten att rekrytera rätt 
expertis för uppdrag där. Sida bedömer att Unido är 
den enda organisationen, som har tillräcklig kapacitet 
och legitimitet för att kunna driva på det långsiktiga 
reform arbetet för att återuppbygga Iraks förutsätt
ningar att bedriva internationell handel effektivt.  
En viktig sidoeffekt av projektet som kommer att 
bidra till förbättrade levnadsförhållanden redan på 
 medellång sikt är ökat konsumentskydd som idag är 
på en mycket låg nivå i Irak.

Liberia 
•  Strategiperiod: 2008–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 213 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkt fred, respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt 
samhällsstyre och ett effektivt genomförande av liberias fattig-
domsstrategi.

Sektormål
•  Stärkta, effektivare, demokratiskt styrda och mer transparenta 

institutioner inom statsförvaltningen, inklusive polisen.
•  Stärkt decentraliseringsprocess, inklusive ökat lokalt deltagan-

de och inflytande i politiska processer och strukturer.
•  Ökat kvinnligt deltagande i politiska processer och strukturer.
•  genomförd process för ägande- och nyttjanderätter.
•  Ökade produktiva och inkomstbringande sysselsättningsnivåer 

för fattiga kvinnor och män främst inom lantbruket.
•  Ökade förutsättningar för kvinnligt företagande och deltagande 

inom näringslivet.
•  Ökad näringslivsverksamhet och handel genom ett förbättrat 

affärs- och investeringsklimat.

Övergripande dialogfrågor
•  en effektivt genomförd fattigdomsstrategi i liberia med 

 betoning på rättighetsperspektivet och lokalt deltagande.
•  Större efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i liberia,  

med särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter.
•  Förbättrade system för ansvarsutkrävande och insyn för 

 minskad korruption i liberia.

Under 2012 har freden stärkts, men trots detta är res
pekten för mänskliga rättigheter fortsatt mycket låg i 
Liberia. Allvarliga brister finns bland annat inom 
rättssektorn och våldet mot kvinnor och barn är utbrett. 
Trots avsevärda förbättringar under senare år är demo
kratin fortfarande mycket skör. Säkerhetsläget påverkas 
av hur statens auktoritet och legitimitet utvecklas bland 
medborgarna, speciellt när gäller möjligheterna till poli
tiskt deltagande och decentralisering. Levnadsförhållan
dena för fattiga kvinnor och män förbättras långsamt.1 
Att kvinnlig könsstympning börjar diskuteras offentligt 

1 UndP’s Human development Index har ökat från 0,325 till 0,329 från 2010 till 
2011.

är ett välkommet trendbrott som delvis är ett resultat av 
Sidas stöd till FN:s projekt för att förebygga sexuellt och 
genderbaserat våld. Under perioden har en färdplan för 
försoning tagits fram, med bland annat tekniskt stöd 
från Center for Humanitarian Dialogue, som Sida 
 stöder. I takt med att FN:s Mission i Liberia UNMIL’s 
militära kapacitet halveras fram till år 2015 finns dock 
en risk att säkerhetsläget försämras, liksom att trycket på 
säkerhetsinstitutionerna kommer att öka. 

Viktiga förbättringar har gjorts inom Offentlig 
Finansiell Styrning (OFS) under perioden. Flertalet 
av dessa förbättringar kan direkt kopplas till insatser 
stödda av Sverige. Bland annat har ett datorbaserat 
system för OFS tagits i drift under 2012.2 En starkare 
kontroll av statens betalningar samt en ny flerårig 
budgetprocess är exempel på resultat som lett till en 
förbättrad styrning av statsfinanserna. Detta har 
stärkt förutsättningarna för utveckling i samtliga 
 sektorer, inklusive säkerhet. Regeringen har efter 
regeringsbildningen i början av 2012 påbörjat arbetet 
med en decentralisering av statens funktioner. Sida 
bedömer trots detta att förutsättningar saknas för 
 viktiga reformer av statsanställdas villkor, vilket häm
mar reformer inom samtliga sektorer. Sida stöd har 
även lett till en ökning (2009: 900 fall, 2010: 2.019 
fall, 2011: 2.383 fall) av antal anmälda fall av köns
relaterat våld.

Liberias första fattigdomsstrategi 2008–2011 
genomförde cirka 2/3 av det som planerats, vilket 
anses positivt under rådande omständigheter. Arbetet 
med att ta fram en ny strategi för 2012–2017 är nu i 
slutskedet. Statens legitimitet och förmåga att leve
rera service är fortsatt svag, och de befintliga makt
strukturerna gör att det finns en risk att utvecklings
samarbetet inte gynnar merparten av befolkningen. 
Sverige hanterar denna risk genom att stödja en 
decentralisering av staten, där stöd till infrastruktur är 
en förutsättning för att effektivt kunna genomföra 
reformen. Stöd till övriga samhällsaktörer, såsom 
aktörer inom företagande och civilsamhälle är också 
grundpelare för att främja pluralism i samhället, och 
en jämnare maktfördelning.

Inom sektorn lantbruksutveckling och näringsliv, 
inklusive regional och internationell handel, har Sve
riges stöd till vägar resulterat i att 198 av totalt 310 
kilometer väg har reparerats och rutinunderhåll 
genomförts på cirka 60 kilometer väg. Detta har lett 
till att priserna på varor sjunkit på landsbygden, sam
tidigt som befolkningen i byarna har ökat försälj
ningen av egna produkter utanför de egna hemby

2 IFMIS (Integrated Financial Management Information System).
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arna. Trafiken har i genomsnitt ökat med 320 procent 
på ombyggda vägar i provinsen Lofa och 260 procent 
i provinsen Bong. Projektet har vidare skapat syssel
sättning om totalt 347 000 arbetsdagar, inklusive 
17 000 arbetsdagar för kvinnor. Näringslivsklimatet  
i Liberia har fortsatt att förbättras under 2012. I 
senaste Doing Business Report är Liberia 2012 rankat 
som 151 (under 2011 låg Liberia på plats 155) av 
totalt 183 länder, Sida bedömer att stödet har bidra
git till att förbättra näringslivsklimatet.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogarbetet har fokuserats på givarsamordning och 
demokratisk samhällsstyrning. Formella forum för 
dialog med regeringen saknas, varför dialogen sker i 
inofficiella former. Sida bedömer att dialogen haft 
betydelse för samordning av säkerhetssektorn och för 
att starta decentraliseringsreformen samt för framta
gandet av fattigdomsstrategin.

Regeringen har under perioden tagit fram en ny 
fattigdomsstrategi Agenda for Transformation 
through Action, Tillsammans med Sverige och USA 
har ett arbete påbörjats med New Deal och ett utkast 
till ny struktur för koordinering kring utvecklings
agendan har utvecklats. 

exempel på insats. liberia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

62 201012 
–201506

49,6 Projektstöd 82

Insats: Reformer för förbättrat affärs- och investeringsklimat och 
privatsektorutveckling, fas 3
Mål: Stödja den liberianska regeringens reformsträvanden för för-
bättrat affärs- och investeringsklimat med syfte att lägga grunden 
för företagsutveckling, sysselsättningsskapande och ekonomisk 
tillväxt, med fokus på småföretagande och inkluderande tillväxt.
Samarbetspartner: IFC

Exempel på insats, resultat
 ■ Regeringen har upprättat en ”one stop shop” för 

företagsregistrering, vilket på ett betydligt sätt har 
snabbat på och förenklat nyregistrering av företag 
och därmed underlättat formalisering av infor
mella företag.

 ■ Programmet har bidragit med finansiering och 
expertis vid  etableringen av en affärsdomstol har 
antagits, dess lokaler har iordningställts, domare 
utsetts, domstolen har lanserats och föreskrifter för 
dess verksamhet har antagits. 

 ■ Ett antal relevanta lagar och regleringar har färdig
ställts med  finansiellt och tekniskt stöd från pro

grammet. Exempelvis regelverk för större öppenhet 
vid fördelning av resurser för investeringsfräm
jande, ett ramverk för överklagande av skatte
ärenden och ett nytt regelverk för tullfrågor.

 ■ Programmet har bidragit till att stärka dialogen 
mellan regeringen och det privata näringslivet, 
genom att dialogplattformen  Liberia Better 
 Business Forum effektiviserat sitt arbete, genom 
omstrukturering av sina arbetsgrupper.

Insatsen vidareutvecklar tidigare reformer av affärs 
och investeringsklimatet, vilket breddar och fördjupar 
förutsättningarna för företagande, sysselsättning och 
tillväxt, särskilt för småföretagande. Programmet har 
dragits med förseningar under perioden, särskilt 
under valperioden, samt när nybildandet skedde av 
regeringen, men också på grund av IFC/Världsban
kens interna förhållanden,  exempelvis hög personal
omsättning och svårigheter att rekrytera till post
konfliktländer. Sidas bedömning är att programmet 
redan börjat komma ifatt och att förutsättningar finns 
för att målen ska uppnås under programperioden. 

Somalia
•  Strategiperiod: 2003–2004 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 130 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att främja varaktig försoning, stabilitet och återupprättandet av ett 
effektivt samhällsstyre.

Sektormål
•  Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhälls-

styre.
•  Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster.

Efter flera år med relativ stabilitet i Somaliland och 
Puntland har våldet fortsatt i de södra centrala 
delarna av Somalia. En tydlig trend är dock försvag
ningen av terroristorganisationen Al Shabaab och en 
starkare etablering av Afrikanska Unionens (AU) 
fredsstyrka AMISOM. Positivt är också den övergång 
till en mer permanent politisk struktur som verkar ske 
såväl på nationell som på lokal nivå. Valen i Somali
land fortsätter att försenas. Valprocessen stöds främst 
genom organisationen Interpeace, där Sverige är en 
av givarna. 

Sida bedömer att stödet till konstitutionsprocessen 
har bidragit till att föra samman de politiska aktörer
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na.1 Ett resultat av Sidas stöd till FN:s gemensamma 
program för lokal samhällsstyrning och samhälls
service är att allmänheten i vissa områden är bättre 
informerad om lokala myndigheters ansvar och beslut. 

Sidas stöd till Danska flyktingrådet (DRC) har 
bidragit till att 30 lokala säkerhetskommittéer etable
rats vilket lett till ökad säkerhet på lokal nivå. Under 
2012 har 540 säkerhetstränare som utbildats i utvalda 
distrikt i sin tur utbildat ytterligare 22 073 personer i 
säkerhetsfrågor. Vidare har 150 lokala volontärer 
utbildats till tränare i minriskreducering. Dessa har 
tillsammans med personal från DRC utbildat 60 526 
personer (mer än 50 procent av dessa kvinnor) i min
riskreducering. Ett konkret resultat av dessa utbild
ningar har varit att 4 604 explosiva föremål rapporte
rats och förstörts på ett säkert sätt.

Den generella nivån på sociala tjänster i stort är 
alarmerande, bland annat på grund av den extremt 
hög barn och mödradödligheten.2 Ett framsteg 
under det senaste året är att ett övergripande hälso 
och nutritionsprogram installerats med stöd av Sida, 
vilket möjliggjort långsiktig planering och förbättrat 
harmonisering och anpassning i hälsosektorn i Soma
lia. Att de tre ministrarna från Somaliland, Puntland 
och Mogadishu samarbetar är en fredsvinst som kan 
tillskrivas programmet, som stöds av Sida och genom
förs av framförallt Unicef  och världshälsoorganisatio
nen (WHO). Med sitt stöd har Sverige bidragit till 
bland annat vaccinering av 863 102 barn mot mäss
ling, vaccinering av 1 196 170 barn mot difteri, polio 
och stelkramp, utdelning av 1 014 251 påsar av väts
keersättning och vaccinering av 823 754 kvinnor i 
 fertil ålder med stelkrampvaccin. Dessa kvinnor 
erhöll även hälsoinformation.

Sida stöder också ett projekt för att stärka sociala 
skyddsnät. Målet är att hushållen ska kunna tillgodose 
sina grundläggande behov under hela året, att hus
hållen har tillgång till försörjningsmöjligheter inom 
det lokala samhället och att det lokala samhällets 
kapacitet och motståndskraft mot katastrofer har för
bättrats. Inom detta program har 1 200 hushåll erhål
lit 85 USdollar varje månad. Vidare har 851 av 
1 000 personer i målgruppen utbildats inom jordbruk, 

1 Sverige har stött denna process genom UndPs Konstitutionsprojekt. 
Interims konstitutionen godkändes av en konstituerande församling och ett 
nytt parlament har tillsatts som i sin tur har utsett Hassan Sheikh Mohamud 
till president samt godkänt Abdi Farah Shirdon som landets premiärminister.

2 Spädbarnsdödligheten definieras som antalet barn som dör innan de når ett 
år för varje 1 000 levande födda. Spädbarnsdödligheten har minskat från 152 
dödsfall per 1 000 levande födda 1990 till 86 dödsfall per 1 000 levande födda 
år 2006. dödligheten för barn under fem år nådde sin högsta (i syd centrala 
Somalia) med 231 dödsfall per 1 000 överlevande födda och den lägsta med 
188 (i Somaliland) och 225 (i Puntland) 1999. nivån på mödradödligheten i 
Somalia, som är mycket hög och på uppgång, har varit de högsta i världen på 
1 200 per 100 000 levande födda år 2008. landet har en av de högsta nivåerna 
av mödradödlighet.

hantverk, matlagning, nutrition och sömnad. 500 av 
personerna som genomgått utbildning erhöll 
engångsstöd (kontantbidrag 380 USdollar) för att 
förbättra sina möjligheter till försörjning. 

Dialog i strategigenomförandet
I dialogen har Sverige i vissa program förhållit sig till 
alla tre provinsernas förvaltningar. Detta sker i en 
mycket politiskt laddad miljö, där de interna relatio
nerna mellan den federala övergångsregeringen och 
förvaltningarna i Puntland och Somaliland varit 
oklar. På grund av den volatila interna situationen har 
det inte varit möjligt att utveckla en kontinuerlig dia
log med motparterna.

exempel på insats. somalia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

40 2011 
–2014

13 Projektstöd 100

Insats: diakonia, demokratiprogram: Integrerad ansats för att 
 stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Sool, Sanaag,  Puntland 
och galmudug (fas IV).
Mål: Insatsens huvudsakliga mål är att främja demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet i nordöstra och centrala/södra 
 Somalia. Vidare ska insatsen förbättra försörjningsmöjligheter, 
bidra till att lindra fattigdomen och stärka lokala samhällen genom 
att främja mänskliga rättigheter och främja jämställdhet och social 
och ekonomisk rättvisa.
Samarbetspartner: diakonia

Exempel på insats, resultat
Sida bedömer att resultat uppnåtts under rapporte
ringsperioden. I den lokala konsultationsprocessen 
angående den nya konstitutionen i Puntland menade 
deltagarna att de, för första gången, fått heltäckande 
information om denna. Diakonias program bidrog 
bland annat till att informationskampanjer kunde 
genomföras i sex av de största städerna i Puntland. 
Genom att belysa vissa viktiga frågor, som relaterade 
till konstitutionen, kunde dessa uppmärksammas och 
diskuteras. Till exempel inom området beskattnings 
och budget eringsfrågor framkom att det grundläg
gande problemet är brist på respekt och genomför
ande av befintliga lagar, brist på rättssäkerhet samt 
begränsade möjligheter till insyn och ansvars
utkrävande.

I och med programmets stöd till utvecklingen av 
lokala kommittéer kunde oro över bristen på sociala 
tjänster till stadsdelar med störst behov av sådana, 
uppmärksammas och framföras till  ansvariga myndig
heter. För att främja en dialog mellan polis och med
borgare har polisen och lokala kommittéer arbetat 
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fram förslag på samverkansformer för att förbättra 
polisarbetet. Det konstateras att i lägren för intern
flyktingar i Galkayo har våldtäktsfallen ökat, från  
7 rapporterade fall i februari 2011 till 13 rapporte
rade fall mars 2012. Detta tillskrivs dock förbättrad 
rapportering snarare än en ökning i antalet verkliga 
fall av våldtäkter.

För att främja jämställdhet inom demokratiserings
processen har sammanlagt 275 flickor inskrivna i 
grundskolan och 25 inskrivna i gymnasieutbildning 
erhållit stipendier för sina studier. Puntland State 
University (PSU) har genomfört en uppföljning av 
tidigare studenter mellan 2007 till 2011 och fann att 
av 20 studenter hade 19 fått anställning. Detta anser 
Sida vara en viktig utveckling i ett samhälle där flickor 
inte har tillgång till utbildning i samma utsträckning 
som pojkar.

Utvecklingssamarbete i Somalia har en relativt hög 
kostnad  eftersom den bristande säkerhetssituationen 
gör att tillträde till de områden där genomförandet 
sker är begränsad. Sida bedömer dock att pengarna 
har varit väl använda, det vill säga att insatsen är 
genomförd med en god kostnadseffektivitet då målen 
har uppnåtts inom uppställda tids och budgetramar. 

Sudan och Sydsudan
•  Strategiperiod: 2008–2011 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 274 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att bidra till fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, 
ett demokratiskt samhällsstyre, varaktig försoning och nationell 
enighet.

Sektormål
•  Ökad demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande som stärker 

respekten för de mänskliga rättigheterna och den humanitära 
rätten, i hela Sudan inklusive darfur.

•  Att valprocesser utformas och genomförs så att de respekteras 
av alla parter och att risker för våld eller nya väpnade konflikter 
förebyggs i hela Sudan inklusive darfur.

•  Ökad kapacitet, effektivitet och transparens hos södra Sudans 
regering och myndigheter.

•  existerande utvecklingspotential utnyttjas för att bryta cirklar 
av marginalisering och konflikt.

•  de fattigas perspektiv och behov integreras.
•  Förbättrad harmonisering och vidareutvecklat samarbete 

 mellan multilaterala, bilaterala och civila samhällsorganisa-
tioner samt de statliga sektorprogrammen.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökat fokus från alla parter på behovet av att Comprehensive 

Peace Agreement genomförs i sin helhet och inom angivna 
 tidsramar. Parternas egenansvar ska vara utgångspunkt och 
betonas. Sverige ska särskilt betona vikten av att de allmänna 
valen 2009 blir fria, rättvisa och inkluderande.

•  Behovet av en fredlig och demokratisk utveckling i hela Sudan 
samt att alla parter, till dess att fred har uppnåtts, upprätthåller 
respekten för den internationella humanitära rätten, inklusive 
säkert tillträde för humanitära aktörer och skydd av särskilt 
 utsatta grupper, inte minst i darfurregionen.

•  Ökad respekt för kvinnors och flickors rättigheter och därmed 
ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 
Säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
måste tillämpas på ett adekvat sätt, med särskild betoning på 
huvudprinciperna om kvinnors och flickors fulla åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna respektive representation samt 
kvinnors deltagande i beslutsfattande organ liksom i freds- och 
återuppbyggnadsprocesser.

•  Ökat fokus på millenniemålen i såväl den nationella budgeten 
som budgeten för Sydsudan samt bland givare liksom ett ökat 
fokus på de åtgärder som behövs för att dessa mål ska kunna 
uppnås.

Inför folkomröstningen om Sydsudans självständighet 
i januari 2011 rådde utbredd oro bland både inhem
ska och internationella bedömare över huruvida 
denna skulle kunna hållas fredlig och ordnad. I ett 
bredare perspektiv, som inbegriper i vilken utsträck
ning valet och folkomröstningen varit fria och rätt
visa, samt i vilken mån kvinnors och marginaliserade 
gruppers deltagande kan främjas, bedömer Sida att 
de uppnådda resultaten trots allt bidragit till fredsbyg
gande och demokratisering i Sydsudan. Sverige har 
varit den näst största bidragsgivaren till en fond inom 
FN:s utvecklingsfond (UNDP) som stärkt myndighe
ter, civilsamhälle och medierna inför folkomröst

4. Utvecklingssamarbetet
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ningen. Internationella observatörer konstaterade att 
denna varit välorganiserad och effektivt genomförd 
av de välutbildade valförrättarna.

De ambitiösa sektormålen inom det första området 
bedöms i en strikt tolkning fortfarande vara relativt 
avlägsna, då de bredare demokratiska reformerna 
inte genomförts enligt avtalet. Med långsiktigt stöd 
från Sverige är nu Radio Miraya, som är FNmissio
nens radiostation och drivs av Fondation Hirondelle, 
tillgänglig för 60 procent av Sydsudans befolkning 
med ett mångsidigt utbud som är relevant utifrån 
informationsbehovet för en fredlig och demokratisk 
utveckling. FN:s kvinnoorganisation (UN Women) har 
stärkt kvinnors inflytande och kapacitet att medverka 
i de processer för att reformera konstitutionen, som 
ska ske i både Sudan och Sydsudan. Sverige är en av 
bidragsgivarna till Capacity Building Trust Fund 
(CBTF) som infört ett nytt lönesystem ”South Sudan 
Electronic Payroll System” i alla ministerier och del
statsadministrationer. Systemets transparens och inte
gritet medför att så kallade ”ghost workers”, det vill 
säga falska och duplicerade namn, kan identifieras 
och tas bort från avlöningslistorna.

Viktiga processer pågår nu för övergången från 
den period som inleddes under Comprehensive Peace 
Agreement (CPA), där ambitionen var att säkra 
grundläggande hälsoservice samtidigt som stommen 
till ett nationellt hälsosystem skulle utvecklas. Planer 
och strategier är nu på plats och bedöms av Sida vara 
både relevanta och väl förankrade, med tydligt fokus 
på stärkt mödra och barnhälsa.

De svenska insatserna har bidragit till att uppnå 
sektormålen genom att primärhälsovården kunnat 
upprätthållas och expanderas genom en fond för bas
service (BSF). BSF övergår nu i en sektorstödmeka
nism, Health Pooled Fund (HPF) med flera givare, 
geografiskt fokus och långsiktig målsättning att bygga 
upp ett nationellt hälsosystem. En insats genom FN:s 
befolkningsorganisation (UNFPA) har stärkt mödra
hälsovården genom att leverera nödvändig utrustning 
till landets största förlossningskliniker och med teknisk 
rådgivning i arbetet med sektorplanen och SRHR
strategin. 

Det svenska stödet via de givargemensamma fon
derna i Sudan och Sydsudan, SNMDTF och MDTF
SS, har bidragit till att tillgången till öppenvård har 
ökat med över 30 procent, 109 kliniker har byggts och 
1 900 vårdpersonal inklusive barnmorskor har utbil
dats. I Sydsudan har läkemedel till ett värde av mer 
än 200 miljoner kronor inköpts och distribuerats till 
mer än 1 200 hälsovårdsinrättningar i alla tio delsta
ter. Bland annat har 530 000 konsultationer genom

förts vid BSFIAstödda hälsokliniker och 33 000 barn 
under 1 år har vaccinerats. 

Likaså har en halv miljon barn (49 procent flickor) 
kunnat börja i grundskola, cirka 500 skolor har kon
struerats, samt 11 000 lärare utbildats. En miljon 
människor har fått tillgång till rent vatten och 400 
nya vattenfaciliteter har installerats.

Dialog i strategigenomförandet
I genomförandet av samarbetsstrategin har den 
biståndsrelaterade dialogen fokuserats på ökad 
respekt för kvinnors rättigheter. I Sydsudan spelar 
Ministry of  Gender, Children and Welfare en viktig 
roll och flera givare visar numera intresse för frågan. 
Sverige spelar fortfarande en ledande roll och har till
fört ett mervärde till givarkollektivets utvecklingsdia
log. Ett betydelsefullt exempel på detta är att Sverige 
inom ramen för EU:s gemensamma programmering i 
Sydsudan har fått ansvar för jämställdhet som en 
integrationsfråga.

exempel på insats. sudan och sydsudan, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

40 201112 
–201212

40 Programstöd 24

Insats: Fond för basala samhällstjänster i Sydsudan 2010-12,  
(Basic Services Fund-Interim Arrangement, BSF-IA, 2010–2012)
Mål: Att öka befolkningens tillgång till ett basutbud av tjänster inom 
primärutbildning, primärhälsovård samt vatten och sanitet på ett 
hållbart vis.
Samarbetspartner: dFId

Exempel på insats, resultat
 ■ Närmare 530 000 konsultationer har genomförts 

vid BSFIA stödda hälsokliniker. Detta innebär att 
programmet uppnått 70 procent av målsättningen 
(760 000) för hela året redan vid  andra kvartalet 
och målsättningen förväntas därmed att överträffas 
vid utgången av avtalsperioden.

 ■ 33 000 barn under ett år har vaccinerats, vilket 
innebär att 80  procent av målsättningen är upp
nådd. Även denna målsättning förväntas vara nådd 
vid avtalsperiodens slut.

 ■ Antal förlossningar som genomförts med stöd av 
utbildad  personal under 2012 uppgår hittills till 
1 179, vilket endast utgör 24 procent av det upp
satta målet. Förväntningen är att mål sättningen 
inte kommer att kunna nås under året. 

 ■ Målsättningen för antal mödrahälsovårdskontroller 
har överstigit förväntade resultat vid andra kvar
talsuppföljningen.

4. Utvecklingssamarbetet
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Sida bedömer att det övergripande insatsmålet med 
stor sannolik het kommer att uppnås, möjligen med 
undantag för målsättningen att öka antalet förloss
ningar. De två viktigaste orsakerna till detta är bristen 
på utbildad personal samt en kulturellt betingad skep
sis mot att föda barn på klinik. En positiv trend för 
förbättrad mödrahälsa är att antalet mödravårdskon
troller har ökat, att möjligheten finns och att  blivande 
mödrar använder sig av den. 

För att förbättra resultaten för födslar som genom
förs av utbildad personal behövs både ett fortsatt 
omfattande stöd för att utbilda personal men också 
insatser på bynivå, för att påverka kvinnor och mäns 
inställning till barnafödande med stöd av utbildad 
personal. Det framgår även av rapporteringen att 
BSFIA inte haft tillräckligt fokus på sexuell och repro
duktiv hälsa och rättigheter men att man under åter
stående implementeringsperiod kommer försöka 
åtgärda det, vilket Sida kommer att följa upp. 

Sida bedömer att medel används väl. En extern 
översyn med syftet att lära av erfarenheterna av fon
den som en mekanism för  finansiering av basala sam
hällstjänster i en postkonfliktsituation bedömer att 
verksamheten genomförts kostnadseffektivt. Aktivite
terna har genomförts på ett effektivt sätt och de upp
nådda  resultaten står i proportion till bidraget.

Västbanken och Gaza
•  Strategiperiod: 2008–2011 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 288 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att främja fredsbyggande och fredsprocessen samt att främja ett 
demokratiskt palestinskt statsbyggande.

Sektormål
•  en förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet; stärkta freds- 

och försoningsprocesser baserade på folkrätten; ökat förtro-
ende och samarbetstillfällen mellan israeler och palestinier och 
ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen.

•  ett väl fungerande palestinskt rättsväsende; ökad respekt för  
de mänskliga rättigheterna; och en effektiv och demokratisk 
 förvaltning på lokal och central nivå.

•  Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infrastrukturutveck-
ling, där miljö- och klimatfrågor beaktas med särskilt fokus på 
tillvaratagande av vattenresurser.

•  Bättre förutsättningar för utveckling av det privata näringslivet.
•  Ökat palestinskt deltagande i internationell handel.

Övergripande dialogfrågor
•  Fattiga människors situation samt mänskliga rättigheter. 

 Särskilt kvinnor, barn samt utsatta grupper bör uppmärk-
sammas.

•  Motverkande av korruption.
•  Motverkande av en permanent uppdelning av de palestinska 

 områdena.

Att fredsprocessen har stagnerat och försoningen ute
blivit begränsar resultaten. Sidas portföljanalys visar 
dock att stödet till ett demokratiskt palestinskt stats
byggande varit grundläggande för en framtida freds
process. Stödet till palestinska förhandlingsenheten 
har ökat dess kapacitet och bidragit till en ökad syn
lighet och tydlighet av de palestinska positionerna. 

Ockupationen utgör fortsatt det största hindret för 
ett palestinskt statsbyggande. Situationen vad gäller 
mänskliga rättigheter uppvisar stora brister, rättssä
kerheten är svag och kränkningar begås av både 
Israel och den Palestinska myndigheten och de facto 
regeringen i Gaza. Den negativa utvecklingen påver
kar inte minst kvinnors situation. Ett rättsväsende 
baserat på sharia har i praktiken etablerats i Gaza, 
även om dessa lagar tillämpas selektivt. Sidas bedöm
ning är att de svenska insatserna har bidragit till 
framsteg inom den palestinska rättssektorn. Sverige 
stöder FN:s utvecklingsprogram (UNDP):s projekt för 
att effektivisera justitieministerns kansli. Årsrapporten 
för 2011 redovisar att ministeriet bidragit till utkasten 
till 28 nya lagförslag, däribland en lag mot våld mot 
kvinnor, en lag mot korruption och en lag för hälso 
och sjukvårdsförsäkring.

Information om stöd till rättshjälp har genom så 
kallade ”Legal Aid Clinics” nått ut till 3 700 motta
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gare på Västbanken. Av dessa har 1 500 personer fått 
stöd och 1 200 fått rättshjälp med ombud tack vare 
klinikerna. Sida arbetar även i program med palestin
ska och israeliska organisationer för att bevaka pales
tiniernas rättigheter i de ockuperade områdena. I den 
del av Västbanken där israeliska myndighter svarar 
för säkerheten (område C) och palestinska myndighe
ten inte kan verka fullt ut, är detta stöd synnerligen 
nödvändigt. 

Palestinagrupperna Sverige bidrar till grundläg
gande samhällsservice med sitt stöd till primärvårds
insatser Palestinian Medical Relief  Services (PMRS) 
och mentalvårdstjänster Gaza Community Mental 
Health Program (GCMHP) på Västbanken. Program
met som syftar till att minska nivån av våld i skolan 
har bland annat lett till en betydande minskning av 
studenters hyperaktivitet och emotionella problem. 
GCMHP har konsoliderat ett samarbete med under
visningsministeriet vilket innebär att organisationen 
nu arbetar integrerat med ministeriet med utbildning 
av lärare och tjänstemän i mental hälsovård. Dubbelt 
så många vuxna kvinnor och män har fått tillgång till 
PMRS:s 22 vårdcentraler i hela det palestinska områ
det under verksamhetsåret. Det är ett viktigt resultat 
framförallt eftersom det når kvinnor i utsatta områ
den som landsbygd och område C. I Gaza har mer 
än 8 000 mottagare fått information genom klini
kerna, drygt 2 000 personer har fått juridisk rådgiv
ning och 275 individer (av vilka 88 procent kvinnor) 
har fått rättshjälp.

Infrastruktursektorn uppvisar en positiv utveckling 
som på projektnivå nått resultat och tillfredsställande 
koordinering. Fokus har legat på vattenrening och 
avloppshantering i norra Gaza, där behoven är 
omfattande. En pumpstation inom vattenrenings
projektet med den palestinska vattenmyndigheten har 
färdigställts. Sverige har som ordförande i sektor
arbetsgruppen för miljö haft möjlighet att påverka 
områdets profil och lyfta viktiga policyfrågor: bland 
annat har en handlingsplan till miljöstrategi fastställts. 
Stödet till kulturorganisationerna för restaurering av 
palestinska, historiskt värdefulla miljöer har bidragit 
till att stärka det palestinska samhällsbyggandet och 
skapat betydande antal arbetstillfällen i områden med 
hög arbetslöshet. Totalt har cirka 71 604 arbetsdagar 
genererats under programmets avtalstid.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogen med den palestinska myndigheten för att 
förstärka resultaten inom de olika sektorerna har 
inkluderat; mänskliga rättigheter, kvinnors aktiva del i 
det ekonomiska och politiska livet samt uppdelningen 

av de palestinska områdena. Antikorruption diskute
ras löpande med samarbetsparterna. En nationell 
plan och ett lagrum för antikorruption har tagits 
fram av den palestinska myndigheten.

exempel på insats. västbanken och gaza, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

30,1 200801 
–201212

25,4 Projektstöd 100

Insats: Palestine International Business Forum (PIBF).
Mål: Insatsens huvudsakliga mål under perioden 2008–2011: Privata 
sektorns ansträngningar medför uthållig ekonomisk tillväxt vilket 
utgör grunden för politisk och social stabilitet i Mellanöstern. 
därefter har en sju månaders förlängning beslutats med målet att  
få en ny organisation på plats samt en handlingsplan för att komma 
 tillrätta med tidigare svagheter i projektupplägget.
Samarbetspartner: nIR avtalspart

Exempel på insats, resultat
PIBF har varit ett unikt dialogforum mellan palesti
nier och israeler som det emellertid varit svårt att 
mäta effekterna av. Brister har funnits i konflikt
känslighet, integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
samt i presentationen av tydliga, mätbara resultat. 

PIBF har arbetat fram en jämställdhetspolicy för 
sin planering samt för dialogen med parter. Även ett 
förhållningssätt till miljö och klimat har tagits fram 
för det interna arbetet och arbetet med samarbets
partners.

Zimbabwe
•  Strategiperiod: 2011–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 219 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
en demokratisk utveckling kännetecknad av respekt för de 
 mänskliga rättigheterna.

Sektormål
•  Uppbyggnad av transparenta demokratiska institutioner, fria, 

oberoende medier och institutioner som verkar för ökad respekt 
för de mänskliga rättigheterna.

•  ett växande demokratiskt, livskraftigt och pluralistiskt civilt 
samhälle i vilket människor organiserar sig fritt i politisk eller 
annan verksamhet, inklusive verkar för ökad respekt för de 
mänskliga rättigheterna.

•  Ökad tillgång till grundläggande social service för utsatta 
 grupper och individer.

Övergripande dialogfrågor
•  genomförande av global Political Agreement (gPA).
•  Centrala frågor under gPA såsom demokratiskt styre, 

 mänskliga rättigheter, ett oberoende rättsväsende samt  
en sund ekonomisk politik.
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De politiska och ekonomiska förutsättningarna har 
under de senaste tre åren förbättrats tack vare bildan
det av enhetsregeringen i februari 2009. Den plane
rade författningsreformen är här central. Stillestånd 
råder just nu i reformprocessen, vilket skapar oro 
kring den folkomröstning som är ett av målen för det 
svenska stödet. Ändå bedöms måluppfyllelsen inom 
området demokrati och mänskliga rättigheter delvis 
vara god. Viktigast är här Sidas stöd till landets val
kommission. Tillsammans med stödet till en organisa
tion för uppföljning (JOMIC) av de tre regeringsparti
ernas överenskommelse Global Political Agreement 
(GPA) och stödet till 40 urbana kommuner, har insat
serna resulterat i öppnare och mer effektiva institutio
ner. Stödet till författningsreformen har bidragit till 
folkligt deltagande i processen och till att ett prelimi
närt grundlagsutkast tagits fram.

Få förändringar har skett under året rörande fria 
och oberoende medier. Två nya nationella radio
stationer, som bedöms i viss mån vara tillgängliga  
för politisk opposition (mot ZANUPF) har öppnats. 
De är dock inte politiskt oberoende. Målet att stärka 
fria oberoende medier har inte kunnat uppfyllas på 
grund av fortsatt motstånd från regering och myndig
heter (ZANUPFledda). Sveriges initiativ att sätta 
upp fonder för stöd till det civila samhället inom 
 kultur och ungdom har bidragit till att utveckla kapa
citeten hos demokratiaktörer med lokalt ägarskap. 
Målet är att skapa arenor och utrymmen för innova
tion och tillväxt inom landets kultursektor. Tillsam
mans med övriga stöd till ickestatliga organisationer 
stärker detta livskraften och pluralismen i det redan 
existerande civila samhället. 

Vad gäller tillgången på grundläggande social 
 service innebar den djupa ekonomiska och sociala 
krisen 2007–2009 ett stort bakslag. Antalet barn i 
 skolan minskade, barnadödligheten och undernä
ringen ökade, tillgången till rent vatten minskade.  
Det är för tidigt att avgöra om de svenskstödda insat
serna bidragit till att vända de nedåtgående siffrorna 
på makronivå. Positiv effekt har rapporterats rörande 
utsatta barns tillgång till skydd och social service 
såsom undervisning och hälsovård. 

Sidas stöd till Unicefs undervisningsfond har under 
2012 finansierat sex miljoner skolböcker för gymna
sieskolan (secondary school) över hela landet, inklu
sive 3 200 böcker med blindskrift och 200 000 på 
minoritetsspråk. Med denna insats har målet nåtts att 
förse varje skolelev i grundskola och gymnasium med 
minst en bok. Tidigare hade skolorna i genomsnitt en 
bok per tio elever. 

Resultaten indikerar även positiva effekter avse
ende social service för tusentals människor med hiv 
och aids. Sidastödda insatser såsom Expanded Sup
port Programme (ESP), Zimbabwe Aids Network och 
Globala fonden har bidragit till den kraftigt minskade 
hivprevalensen i landet, från 25 till 14 procent sedan 
slutet på 1990talet. Dessa har medverkat till att till
gången till bromsmediciner och testning ökat kraftigt, 
att hälsosystemen decentraliserats och blivit effekti
vare och till en omfattande beteendeförändring hos 
allmänheten.

Dialog i strategigenomförandet
Den närmast unika politiska sammansättningen i  
den zimbabwiska regeringen omöjliggör en öppen 
och effektiv dialog med regeringens alla delar. Resul
tatet av den dialog som förts med delar av den zim
babwiska regeringen är stärkt kunskap hos motparten 
om biståndet och om givarnas position i olika frågor. 
Även stegen mot ett program för skuldlättnad kan ses 
som ett resultat av dialogen. 

Biståndsportföljens tydliga inriktning mot genom
förandet av Global Political Agreement (GPA) skapar 
tillfällen för direkt dialog med företrädare för reger
ingen, till exempel inom ramen för konstitutions
projektet.

Inom ramen för givarkoordineringen, där Sverige 
nu är ordförande, förs regelbunden dialog med 
finansministern om genomförandet av GPA. Dialog 
kring frågor om de sociala rättigheterna förs med 
såväl regeringsföreträdare som det civila samhället 
inom ramen för insatserna inom de sociala sekto
rerna. Vad gäller dialogen angående framtida all
männa val har organisationerna i det civila samhället 
indelat sig själva i tematiska kluster med en ledande 
organisation som ansvarar för dialogen med bistånds
givarna. Detta har resulterat i att samordningen blivit 
effektivare liksom hanteringen av biståndet inom 
området.
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exempel på insats. Zimbabwe, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

98,1 200705 
–201206

98,1 Samfinansie-
ring/poolfi-
nansiering

15

Insats: det utvidgade stödprogrammet för Hiv och Aids (expanded 
Support Programme, eSP).
Mål: eSP var ett program för stöd till landets nationella strategi för 
bekämpning av hiv och aids. Programmet administrerades av Fn:s 
globala utvecklingsprogram (UndP) och national Aids Council och 
implementerades i 16 distrikt (resterande distrikt hanterades under 
the global Fund). Programmet avslutades i juni 2012. Målen var:  
1) Minskad incidens av hiv genom främjande av attityd- och beteende-
förändringar; 2) Stärkt service för behandling och vård; 3) Förbät-
trad samordning, planering och uppföljning av hiv/aids-program.
Samarbetspartner: UndP

Exempel på insats, resultat
Programmet har nått målen för utbildning av lokala 
ledare och stödpersoner för att främja beteendeför
ändring. Stödpersonernas möten på bynivå hade 
sammanlagt under åren drygt 13 miljoner deltagare 
mot programmets uppsatta mål på 6 miljoner. Aktivi
teterna har lett till ökad acceptans av stöd och råd, 
testning och användning av kondom samt också till 
positiva förändringar rörande lokalsamhällets kun
skap och beteende. Det nationella preventionspro
grammet, som ESP varit en av de största bidragsgi
varna till, har bidragit till att hivprevalensen gått ner 
kraftigt i landet. När den var som högst 1997 låg den 
på 26,5 procent jämfört med 14,3  procent 2009. 
 Preliminära resultat indikerar att hivprevalensen föll 
ytterligare 2010.

Antalet individer som genomgick behandling i de 
16 distrikt som programmen fokuserade på hade ökat 
från cirka 5 266 år 2007 till cirka 80 000 i december 
2011, vilket motsvarar programmets slutliga mål. 
ESP finansierade totalt 26 procent av den totala 
utdelningen av bromsmediciner i landet 2007–2012. 
Det totala antalet sjukvårdsinrättningar som tillhan
dahåller bromsmediciner ökade från 150 år 2007 till 
590 december 2011. År 2012 finns det kvalitets
säkrade laboratorium i alla 16 ESPdistrikt mot 
endast 9 vid programmets inledning. Sådan kvalitets
säkrad laboratorieutrustning är nödvändig för upp
följning och utdelning av bromsmediciner. Över 500 
människor inom sjukvården har inom ramen för pro
grammet blivit utbildade i distribution av bromsmedi
ciner. ESP har också bidragit till mindre omsättning 
av sjukvårdspersonal. 

ESP har fungerat som en viktig plattform för natio
nell sam ordning, utvärdering och institutionellt stöd 

till viktiga instanser såsom National Aids Council. 
Rådet har efter ESP:s avslutning bland annat utfor
mat en nationell strategisk hiv/aidsplan 2011–2015 
inklusive en finansieringsplan. I och med regelbunden 
långsiktig  givarfinansiering genom ESP har National 
Aids Council och andra partners kunnat stärka sin 
trovärdighet när det gäller att förse  befolkningen med 
utlovad förstärkt service. ESP avslutades i juni 2012 
och de uppsatta målen har uppnåtts i hög grad. Sidas 
bedömning är att ökningen av tillgången till broms
mediciner och testning, det stärkta, decentraliserade 
hälsosystemet och andra presenterade resultat av ESP, 
är trovärdiga och är starkt bidragande  orsaker till den 
minskade dödligheten i aidsrelaterade sjukdomar och 
den minskade incidensen av nysmittade. Sidas 
bedömning är också att programmet mot bakgrund 
av den goda måluppfyllelsen varit kostnadseffektivt. 
Tillsammans med Globala fonden har ESP varit 
huvudfinansiär av den verksamhet som lett till en 
nödvändig attityd och beteendeförändring i landet. 
Dessa uppnådda resultat bedöms stå i proportion till 
bidraget.

4.3 reformsamarbete i Östeuropa

Verksamheten har under året styrts av nio strategier: 
 Albanien, Bosnien Hercegovina, georgien, Kosovo, 
 Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet samt Ukraina.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 969 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 970 respektive 
976 miljoner kronor. Sida har vidare genomfört en 
halvtidsöversyn av samarbetsstrategin med Ukraina. 

Under 2012 har antalet beslutade insatser varit 
något färre än under 2010 och 2011 i enlighet med 
Sidas mål att minska antalet insatser och öka volym 
och avtalslängd. Flera av strategierna inom reform
samarbetet löper även mot sitt slut under 2013, vilket 
också bidragit till att antalet nya insatsbeslut minskat 
under 2012. Att minska antalet insatser har varit en 
förutsättning för att klara ambitionshöjningen vad 
gäller bland annat uppföljning och stärkt intern styr
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ning och kontroll. Större komplexa insatser har dock 
ofta en längre beredningsfas och det kan vara svårare 
att planera och styra tidpunkt för avtal och utbetal
ning. Utbetalningarna har i stort sett skett enligt plan, 
men en beredning i Turkiet försenades på grund av 
en intern omorganisation hos den turkiska samarbets
partnern. Utbetalningarna till Turkiet kom därför att 
avvika med mer än 10 procent från beslutat strategi
belopp.

Albanien
•  Strategiperiod: 2009–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 79 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
en stärkt demokratisk stat, långsiktigt hållbar utveckling samt 
 förbättrade förutsättningar att uppnå eU-medlemskap.

Sektormål
•  Ökad effektivitet, öppenhet och transparens i den albanska 

 förvaltningen.
•  Ökad möjlighet för Albaniens medborgare att delta i och påverka 

reformprocessen och eU-närmandet.
•  Att det civila samhället i ökad utsträckning har tillgång till ett 

rättssäkert och effektivt polisväsende som står under civil 
 kontroll och insyn.

•  Ökat kvinnligt deltagande i politik och förvaltning.
•  Minskad sårbarhet inom energiområdet och effektiv användning 

av förnybara energikällor.
•  Ökad albansk kapacitet på nationell och lokal nivå för att hantera 

naturresursfrågor hållbart och på lång sikt.
•  Ökad och bättre samverkan mellan det civila samhället och 

staten inom miljö och klimatfrågor.
•  Ökad kapacitet för hållbar användning av landets vatten-

resurser.

Övergripande dialogfrågor
•  det civila samhället ska ha möjlighet att följa upp regeringens 

reformåtagande.
•  Svenskfinansierade insatser ska ha en tydlig profil avseende 

transparens och jämställdhet, samt betona det nationella 
 ägarskapet.

•  Verka för att de nationella strukturerna för jämställdhetsfrågor 
får en ökad kapacitet och status.

10 oktober 2012 presenterade EUkommissionen en 
ny framstegsrapport för Albanien. Albanien rekom
menderades en villkorad kandidatlandsstatus. Fort

satta reformer inom rättsområdet och parlamenta
riska och administrativa reformer samt ett väl 
genomfört val år 2013 är avgörande för om EUkom
missionen ska rekommendera en förhandlingsstart.

Sida bedömer att genomförandet av samarbetsstra
tegin för Albanien 2009–2012 i huvudsak skett enligt 
plan. Den största riskfaktorn för att strategimålen inte 
ska uppnås är den politisering som tidvis omöjliggör 
samarbete mellan regering och opposition och däri
genom försenar och försvårar reformarbetet.

Inom sektorn demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter har framsteg skett inom lagstift
ningsområdet. På central nivå har målet för sektorn 
kring ökad effektivitet, öppenhet och transparens i 
förvaltningen delvis uppnåtts genom reformer inom 
strategiska organ som exempelvis skattemyndigheten 
och statistikbyrån. 

Det svenska stödet till skattemyndigheten och sta
tistikbyrån har bidragit till ökad professionalitet, 
transparens och öppenhet gentemot allmänheten. 
Statistikbyrån har till exempel lanserat en helt ny 
webbplats, där beslutsfattare, medierna och allmänhet 
har möjlighet att ta del av och arbeta med ny relevant 
statistik.

Det civila samhället är fortfarande svagt och har 
svårt att påverka beslutsfattare. Sida bedömer dock 
att organisationer och medierna stärkts i sin roll att 
granska och kräva ansvar och att det nära och lång
siktiga stödet genom svenska organisationer varit 
avgörande för att bygga kapacitet och främja nätver
kande.

Det svenska stödet till reformen inom den albanska 
närpolisen är ett första steg mot rättssäkert och effek
tivt polisväsende som står under civil kontroll och 
insyn. Det finns fortfarande stora utmaningar vad 
gäller att öka kvinnligt deltagande i politik och för
valtning. Kvinnor är underrepresenterade som kandi
dater till offentliga ämbeten och i statsförvaltningen. 
Projektet Women in Governance som genomfördes 
av Organisationen för säkerhet och Samarbete i Europa 
med svenskt stöd, har bidragit till att fler kvinnor kan
diderat och invalts till kommunfullmäktige 2011.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 7. insatser inom reformsamarbete i Östeuropa, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 108 100 90 26 402 21 575 23 286

Antal insatser med kostnader 282 255 230 29 308 33 228 31 043

Antal avslutade insatser 111 90 98 6 822 5 115 5 356
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Inom sektorn mänskliga rättigheter har Sidas sam
arbete med Civil Rights Defenders (CRD) ingått avtal 
om ett nytt projekt, som följer direkt på det tidigare 
treåriga stödet.

CRD har samarbetat med albanska organisationer 
sedan 2002 inom två huvudområden; antidiskrimi
nering och tillgång till rättslig prövning. Genom 
CRD:s partners har bland annat följande resultat 
uppnåtts under året: 

Albanska Helsingforskommittén (AHC) har bidragit 
till ett ökat ansvarstagande från den offentliga förvalt
ningen och efterlevnad av mänskliga rättigheter genom 
att övervaka rättsväsende, fängelser och val. (AHC 
representerar offer för kränkningar av mänskliga rät
tigheter inför Europadomstolen och bevakar hur dom
stolens beslut hanteras i det albanska rättsväsendet.) 

Genom samarbetet med Tirana Legal Aid Society 
(TLAS) har fler än 3 500 medlemmar av de romska 
och egyptiska folkgrupperna i Albanien fått bättre till
gång till rättslig prövning. En expertgrupp från TLAS 
har utarbetat stadgar till kommissionären för rättshjälp. 

I februari 2012 beslutade det albanska parlamentet 
att avkriminalisera förtal och ärekränkning. Albanian 
Media Institute drev denna fråga inom ramen för 
CRD:s program. Programmet bidrog också till allian
sen mot diskriminering av homo, bi och transperso
ner i Albanien (Aleanca) till att öka medvetenhet om 
homo, bi och transpersoner i Albanien. 

Sektorn naturresurser och miljö är ett område där 
det krävs omfattande ansträngningar och stora inves
teringar. Anpassning till pågående klimatförändringar 
befinner sig i sin linda. Landets relativt svaga miljö
ministerium får låg tilldelning av statsbudgeten. Flera av 
reformerna har försenats eller periodvis helt avstannat. 

Decentraliseringen som genomfördes 2008 av 
ägande och/eller nyttjanderätten för mer än hälften 
av landets skogs och betesmark ska förhoppningsvis 
leda till minskad sårbarhet inom energiområdet, effek
tivare användning av förnybara energikällor och ökad 
albansk kapacitet att hantera och förvalta naturresurser. 

Den omfattande decentraliseringsreformen har lett 
till nya roller, befogenheter och ansvarsutkrävande för 
de aktörer som medverkar. Svenskt stöd har bland 
annat givits till förbättrad markanvändning för 40 000 
hushåll eller 775 000 hektar av byskogar (vilket mot
svarar cirka hälften av landets skogsareal) i 251 kom
muner. Detta har bidragit till reducerad erosion i 
bergsområden och därmed reducerat sedimente
ringen av vattenkraftsdammar. Insatsen har överträf
fat målet som var 660 000 hektar och 218 kommuner. 
Sammantaget har detta ökat möjligheterna att säkra 
vedenergin för landsbygden och landets elproduktion.

Dialog i strategigenomförandet
I dialogen prioriterar Sverige frågor om nationellt 
ägarskap och jämställdhet. Att Sverige konsekvent 
driver dessa frågor både i samtal med den albanska 
regeringen, andra givare och inom projekten har ska
pat stor trovärdighet och fått genomslag. Sveriges 
fokus på det nationella ägarskapet kompletteras även 
med direktstöd till några albanska institutioner, där 
bland annat nationella upphandlingssystem används.

exempel på insats. albanien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

25,2 201203 
–201603

1,7 Projektstöd 95

Insats: Stöd till Albaniens närpolisreform
Mål: Stärka den albanska polisens förmåga att tillhandahålla 
 trygghet och säkerhet och vara service-inriktade (”i allmänhetens 
tjänst”). Öka förtroendet för polisen och stärka individers och 
 närsamhällens vilja att samarbeta med polisen för att minska 
 brottsligheten.
Samarbetspartner: Albanian State Police/SIPU Int

Exempel på insats, resultat
 ■ Projektet har etablerat effektiva arbetsstrukturer 

med partners, från inrikesministeriet och den 
albanska polisen till det civila samhället och even
tuella genomförare av aktiviteter.

 ■ Studier har genomförts för att bedöma nivån på 
allmänhetens och det civila samhällets förtroende 
för polisen. Fokus har legat på polisens arbete med 
våld i nära relationer och partnerskap med samhäl
len och särskilt ungdomar. 

 ■ En kommunikationsstrategi har utvecklats i samar
bete med den albanska polisen. 

Även om denna insats började i maj 2012 så har den 
inledande fasen använts maximalt för att utforma det 
fortsatta genomförandet och stärka de albanska myn
digheternas ägarskap. Det finns inga nya större iden
tifierade risker. Det största problemet som påverkar 
 projektet är att undertecknandet av insatsavtalet för
senats från den albanska sidan, delvis beroende på 
plötsliga förändringar i personal på högsta nivå i inri
kesministeriet. Sveriges dialog med inrikes departe
mentet har varit intensiv, på både minister och 
tjänste mannanivå, och avtalet undertecknas i januari 
2013. Eftersom insatsen påbörjades nyligen och inte 
gått in i implementeringsfasen förrän under den 
senare delen av 2012, är det fortfarande för tidigt att 
bedöma programmets kostnadseffektivitet utifrån 
levererade resultat. En bedömning av kostnadseffekti

4. Utvecklingssamarbetet
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vitet, baserad på upplägget av programmet, visar 
dock att insatsen på ett kostnads effektivt sätt skapar 
förutsättningar för en hållbar förändring av den 
albanska statspolisens sätt att arbeta med närpolis
frågor genom en bred ansats och ett stort ägandeskap 
hos den albanska statspolisen.

Bosnien och Hercegovina
•  Strategiperiod: 2011–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 186 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling samt förbättrade 
förutsättningar för eU-medlemskap.

Sektormål
•  en offentlig förvaltning på central och lokal nivå med en 

 förbättrad förmåga att möta både eU-integrationens krav och 
medborgarnas rättigheter till god samhällsservice samt 
 framväxten av ett mer pluralistiskt samhälle med starka 
demokratiska  aktörer.

•  ett konkurrenskraftigt näringsliv med fokus på små och 
 medelstora företag.

•  Förbättrad avloppsrening och avfallshantering.

Övergripande dialogfrågor
•  eU närmandet utgör den viktigaste delen av den bilaterala 

 dialogen mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina.
•  Andra viktiga dialogfrågor är jämställdhet och kvinnors 

 del tagande i samhällslivet/politiken samt behovet av att stärka 
hållbarheten i det civila samhället.

Utvecklingen mot det övergripande målet om EU
anslutning går trögt på grund av politisk oenighet 
mellan ledande partier i de två delarna av landet 
Republika Srpska (RS) och Federationen Bosnien och 
Hercegovina (FBiH). Det finns till exempel ingen 
godkänd utvecklingsstrategi för landet, det saknas 
politiskt stöd för att bygga de nationella institutioner 
som behövs för EUanslutning och det brister i sam
arbetet mellan institutioner i de två delarna av landet. 
Det rådande politiska dödläget och oförmågan att 
komma med konstruktiva kompromisser försvårar 
anpassningen till EU och hämmar möjligheterna att 
uppnå utvecklingseffekter i önskvärd takt.

Inom området demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet går det långsamt framåt med refor
men av BosnienHercegovinas offentliga förvaltning.1 
Reformen av rättsväsendet, som stöds av Sverige och 
ett flertal andra givare,2 har gått framåt, men resulta
ten är begränsade. Orsaken är olika synsätt mellan 
Republika Srpska och Federationen på statliga myn

1 Stödet avser Public Administration Reform, PAR, genom en givargemensam 
fond till ett koordinerngskontor och till en rad aktiviteter.

2 eU, USA, norge, Storbritannien, nederländerna, Schweiz och Turkiet.

digheters roll, samt bristande politisk vilja att ta itu 
med krigsförbrytelser, ekonomisk brottslighet och kor
ruption. Positiva tendenser finns dock i och med infö
randet av den nationella strategin för krigsförbrytelser. 

Inom statliga, kantonala och kommunala institutio
ner har effektiviteten förbättrats och kunskap och 
kompetens ökat genom flera program som finansieras 
av Sida.3 Antalet personer som saknas sedan kriget 
har minskat4 genom International Centre for Missing 
Persons (ICMP) som får stöd av Sverige. Vidare har 
det civila samhällets röst och kapacitet stärkts genom 
Sidas stöd till flera organisationer inom det civila 
samhället.

Betydande svenskt stöd går till civila samhällsorga
nisationer för arbete med mänskliga rättigheter. Arbe
tet genomförs framförallt i samarbete med Civil 
Rights Defenders och Kvinna till Kvinna (KtK). Till
sammans når de fler än 20 lokala organisationer som 
arbetar med rättsligt och socialt stöd, samt utbildning 
och påverkansarbete riktat till grupper som utsätts för 
diskriminering och övergrepp. 

Civil Rights Defenders bidrog till att det Bosniska 
Journalistförbundet kunde erbjuda gratis juridisk råd
givning till journalister som hotats eller utsatts för 
angrepp. Under 2011 fick 81 journalister rättshjälp 
för förtal, ärekränkning, olaglig uppsägning, mobb
ning och fysiska angrepp. 

I kommuner där KtK arbetar är andelen förtroen
devalda kvinnor statistiskt högre än i andra kommu
ner. Fem kvinnliga vice borgmästare valdes in vid 
kommunalvalen 2012, delvis som ett resultat av den 
lobbying som genomförts av organisationer som fått 
stöd av KtK. I dessa kommuner har våld i hemmet 
börjat rapporteras i tidigare skeden, ett ökat antal 
kvinnor har sökt juridisk hjälp och alltfler har börjat 
använda kvinnojourmottagningar. 

Sverige bidrar med organisationsstöd till Center for 
Investigative Reporting, som arbetar med att avslöja 
maktmissbruk och korruption. Centret producerade 
under 2011 25 artiklar som dokumenterat olika fall 
av korruption. Dessa artiklar publicerades i medierna 
över 350 gånger under året.

Inom ramen för Sveriges och andra givares stöd till 
Governance Accountability Project har kommunala 
servicecenter inrättats i 72 kommuner, vilket lett till 
att väntetiden för många tjänster halverats. Effektivi
teten i de kommunala tjänsterna har generellt ökat 
med 70 procent. Invånarnas uppskattning av kom

3 Kundtillfredsställelsen med kommunala tjänster ökade kraftigt genom 
 governance Accountability Project.

4 ICMPs årsrapport redovisar på sida 19 och 20 en minskning av antalet 
 saknade personer från 23 813 2010 till 23 314 2011.
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munförvaltningens tjänster ökade med 87 procent, 
och kapaciteten hos de deltagande kommunerna för
bättrades med 95 procent jämfört med den bedöm
ning som gjordes i början av projektet.

Efter en återhämtning 2010/11 föll Bosnien och 
Hercegovinas ekonomi tillbaka i recession. Under för
sta halvåret år 2012 minskade produktionen i basnä
ringarna och arbetslösheten nådde i mitten av året 
drygt 26 procent. Det svenska samarbetet har bidragit 
till att ta fram goda exempel på hur små och medel
stora företag kan utveckla sin verksamhet och bli mer 
konkurrenskraftiga, öka sin omsättning och öka anta
let anställda. 

Inom ramen för Firmaprojektet1 har företaget 
Scontoprom, som ökat från 3 till 600 anställda de 
senaste 13 åren, fått rådgivning för att bygga ut en 
fabrik som kommer att sysselsätta ytterligare minst 
150 personer som ska producera trästolar för Ikea. 
Scontoprom producerar 3 000 stolklädslar per dag för 
Ikea till ett värde av cirka 6,6 miljoner kronor per år. 

Användningen av garantier har förbättrat tillgäng
ligheten till krediter.2 Den amerikanska biståndsmyn
digheten USAID och Sida har satt upp ett program 
med lånegarantier riktade till små och medelstora 
företag i Bosnien och Hercegovina. Programmet ger 
två liknande men separata garantier till Raiffeisen 
Bank och Volksbank som genererat ett värde av 
20 miljoner dollar till småföretagare från varje bank. 
Raifeissen och Volksbank kan använda dessa garan
tier för utlåning till små och medelstora företag upp 
till ett värde av 20 miljoner dollar vardera.

Sida har stöttat institutioner som säkrat kvaliteten 
av och ökat möjligheterna att utveckla exporten av 
jordbruksprodukter. Inom projektet Improving Trade 
of  Animals and Products (ITAP) har vaccinering av 
får och getter resulterat i immunitet mot maltafeber. 
Sjukdomen har varit ett stort problem som hotat att 
slå ut hela boskaps, get och fårbesättningen. Projek
tet har resulterat i förbättrade förutsättningar för 
inhemsk och internationell handel. Det har också 
bidragit till bättre levnads och socioekonomiska för
hållanden på landsbygden, samt förbättrat männis
kors och djurs hälsa. 

Sida stöder via Styrelsen för ackreditering och kon
troll, Swedac, ett projekt för förbättrade standarder i 
livsmedel. Målsättningen är att skapa förutsättningar 
för ekonomisk utveckling genom anpassning till de 
kvalitetskrav som EU och Världshandelsorganisatio

1 FIRMA betyder Fostering Interventions for Rapid Market Advancement.
2 Sida/US development Credit Authority-krediter har getts till sju företag  

inom skogs-, metall-, matvaru- och energisektorn. det har skapat 50 nya  
och  säkrat 240 befintliga arbetstillfällen..

nen (WTO) fastställt. Projektet har hittills utbildat 19 
lärare som i sin tur utbildar personal inom livsmedels
industrin och livsmedelskontrollerande myndigheter3. 
Inom ramen för projektet har även tre laboratorier 
ackrediterats, och ytterligare fyra har ansökt om ack
reditering. Det innebär att laboratorierna kan kvali
tetsgodkänna animaliska produkter för export till 
bland annat EU. 

Sida har även finansierat ett projekt med att ta 
fram en strategi för hur exporten av produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung ska uppfylla 
EU:s krav. Strategin har beslutats av regeringen.4

Enligt EU:s framstegsrapport har förbättringarna 
inom avfallssektorn varit små. Bosnien och Hercegovina 
har antagit en plan för avfallshantering och planerar 
att genomföra sin miljöskyddsstrategi för 2008–2018. 

Investeringarna inom avfallshanteringen är fortfa
rande otillräckliga. Det svenska stödet till att genom
föra miljöskyddsstrategin har lett till att kommunala 
avfallshanteringsplaner upprättats i 13 kommuner, vil
ket nu resulterar i reform av avfallsföretag, bättre 
avfallsinsamling och högre medvetande om miljöfrå
gor i kommuner. 

En verktygslåda för kommunal avfallshantering har 
tagits fram. Den består av mallar som hjälper kom
munerna att ta fram avfallshanteringsplaner, samla in 
data och rapportera om miljöförbättringar, samt ta 
fram finansiella kalkyler för att bolagisera och effekti
visera kommunala bolag. Planen är att leverera verk
tyget till alla landets 141 kommuner. 6 000 nya hus
håll omfattas av avfallshämtningstjänster under den 
rapporterade perioden.

Miljöministerierna i både Republika Srpska och 
Federationen Bosnien och Hercegovina har startat en 
informationskampanj riktad till allmänheten i syfte att 
minska nedskräpningen och öka miljömedvetenheten. 
Kampanjen innehåller information om avfallshante
ring, konsekvenser av olämplig avfallshantering och 
avfallsförbränning, negativ hälsopåverkan, samt argu
ment till varför man ska betala för avfallsinsamling. 
Kampanjen omfattar produktion av informationsma
terial som affischer, broschyrer och Internetapplika
tioner. Utbildning av och information till beslutsfat
tare, kommunala tjänstemän, journalister, barn, och 
branschföreträdare ingår också.

3 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroana-
lys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver 
hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmed-
elsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

4 Sida finansierade framtagandet av strategin.

4. Utvecklingssamarbetet
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4. Utvecklingssamarbetet

Dialog i strategigenomförandet
Dialogen har fokuserat på två frågor 1) kvinnors del
tagande i det offentliga livet och i politiken, samt 2) 
behov av större öppenhet i samhället, särskilt att öka 
civila samhällets tillgång till information. När det gäl
ler kvinnors deltagande har dialogen och påverkans
arbetet bland annat skett genom artiklar skrivna av 
den svenska ambassadören i flera ledande tidningar. 
Innehållet i artiklarna bestod bland annat av uppma
ningar till kvinnor att, inför lokalvalen som genomför
des hösten 2012, öka sitt engagemang i politiken. 
Sverige engagerade sig också i ett möte med givar
samfundet för att samordna arbetet med jämställd
hetsfrågor. Dialog om miljö och tillväxtfrågor har 
framförallt förts via EUdelegationen, men med svaga 
resultat hittills.

exempel på insats. bosnien och Hercegovina, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

31 201012 
–201406

25,8 Projektstöd 100

Insats: Improving Trade of Animals and Products, ITAP 
Mål: ITAP syftar till att stödja ekonomisk tillväxt och handel genom 
att undanröja hinder för export av djur och animaliska produkter. 
Målen för projektet är: a) att stärka kapaciteten hos det statliga 
 kontoret för veterinärfrågor i åtgärder för att undertrycka animal-
iska infektionssjukdomar, b) inrätta en permanent mekanismer för 
att tidigt upptäcka, övervaka, kontrollera och bekämpa infektioner 
hos djur c) konstruktion av anläggningar för gränskontroll av anima-
liska livsmedel d) förbättra djurs och människors hälsa genom 
 undertryckande av djurs infektionssjukdomar.
Samarbetspartner: Ministry of Foreign Trade and external Relations 
och State Veterinary Office

Exempel på insats, resultat
Statens Veterinärkontor (SVO) i Bosnien och Herce
govina har analyserat de åtgärder som vidtagits för att 
få kontroll på Maltafeberepidemin. Resultatet visar 
att epidemin nu är nästan utrotad genom den mass
vaccinering som genomförts. Förekomsten av maltafe
ber hos nötkreatur och människor har minskat rejält: 
994 smittade människor 2008, 458 under 2009, 168 
under 2010 och 72 under 2011, vilket motsvarar en 
minskning med över 93 procent 2008–2011. Kam
panjer för att öka allmänhetens medvetenhet har 
resulterade i en enorm minskning av antalet fall av 
maltafeber hos djur och människor.

Immunisering av boskap, får och getter, och ”utrot
ning” av maltafeber hos små idisslare, har höjt stan
darden i köttproduktion. Det har även förbättrat 
människors hälsa och skyddet för djurägare, samt 
ökat möjligheterna för handel. De bosniska institutio

nerna har förbättrat sin kompetens att samla in upp
gifter och förbättra sin veterinärtjänst, vilket lett till 
att Bosnien fått tillgång till internationella marknader. 
Det har i sin tur förbättrat den ekonomiska situatio
nen. Cyperns regering har ett ”delegerat samarbete” 
med Sida, där Statens Veterinärkontor (SVO), bygger 
ut kontrollstationer vid landets gränsstationer för att 
underlätta export av kött och animaliska produkter.

Sida bedömer insatsen som kostnadseffektiv med 
låga kostnader per vaccinering samt rimliga kostna
der för tekniskt stöd till den Bosniska organisationen 
som ansvarar för djurskydd. Målen har uppnåtts 
inom uppställda tids och budgetramar.1

Georgien
•  Strategiperiod: 2010–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 113 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att landet utvecklas mot en demokratisk och ansvarstagande stat 
som närmar sig eU.

Sektormål
•  Stärkta demokratiska strukturer och system med fokus på 

 mänskliga rättigheter och jämställdhet.
•  Förbättrade förutsättningar för fria och rättvisa val.
•  Bättre levnadsstandard för landets internflyktingar.
•  Förbättrad vattenförsörjning samt avlopps- och avfalls-

hantering i valda urbana områden.
•  Stärkt kapacitet hos relevanta institutioner på central och lokal 

nivå för att reglera och planera vatten- och avfallshantering på 
ett effektivt och hållbart sätt.

•  Att georgien sluter ett brett och ambitiöst frihandelsavtal  
med eU.

•  Att georgien har kapacitet att genomföra en anpassning till eU:s 
handelsrelaterade regelverk inom minst ett område.

Övergripande dialogfrågor
•  ett ökat ägarskap och förståelse för behov av strategiskt 

 planering och stärkt biståndssamordning i syfte att nå  
uthålliga resultat.

•  Jämställdhet och ökad förståelse för jämställdhetsfrågor,  
samt deras betydelse för tillväxt och stabilitet.

Enligt internationella observatörer bedömds valet i 
oktober i stort sett att ha gått riktigt till, med tydliga för
bättringar jämfört med tidigare val. Reformviljan har 
hittills varit stor inom den georgiska regeringen och för
hoppningen är att den viljan ska omfatta även den nya 
regering som väntas efter oppositionens seger i valen.

Svenskt stöd har bidragit till den positiva utveck
lingen bland annat genom samarbete med National 

1 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroana-
lys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver 
hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmed-
elsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.
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Democratic Institute (NDI). Med stödet till valkom
missionen, politiska partier, civila samhällsorganisa
tioner och medierna har NDI bidragit till att öka för
troende för valprocessen. Projektet har också bidragit 
till att skapa en nationell valdatabas som ökar trans
parens och information kring valen. 

Utvecklingen av kapacitet inom politiska partier 
och medierna visar sig bland annat i att politiker och 
medierna nu i större utsträckning använder sig av de 
opinionsundersökningar som NDI publicerar. 

Sidas partner Eurasia Partnership Foundation (EPF) 
har fortsatt att agera plattform för möten mellan civila 
samhället och staten inom ett antal områden och har 
också på flera plan lyckats påverka lagstiftningen.

Vad gäller reform inom offentlig förvaltning ses 
Georgien som ett föregångsland. Genom stöd till 
reformer inom offentlig finansiell styrning har Sverige 
bidragit till att bygga kapacitet inom till exempel finans
ministeriet, ministeriets utbildningscenter (Finance 
Academy), Riksrevisionen och Upphandlingsmyndig
heten. Detta har bland annat lett till att de offentliga 
finansiella systemen har blivit mer transparenta. 

Under våren 2012 antogs en ny nationell hand
lingsplan för internflyktingar. Bostäder är fortsatt i 
fokus, men nu ges även internflyktingars försörjnings
möjligheter mer utrymme. Bland resultaten från ett 
samarbete som Sverige bedrivit tillsammans med 
Danish Refugee Council, kan nämnas att fyra så kall
lade ”reception Centres” avsevärt förbättrat ansvarigt 
ministeriums tillgänglighet för landets internflyk
tingar. På ett år har dessa regionala center tagit emot 
23 600 individer. Finansiellt stöd till 40 småföretag 
har skapat 93 nya arbetstillfällen. Cirka 950 personer 
har fått stöd för restaurering av privata bostäder eller 
byggande av nya bostäder.

När det gäller jämställdhet har ett finansiellt incita
ment införts för de politiska partier som inkluderar 
minst två kvinnliga kandidater per tio manliga i sina 
partilistor. Det nya parlamentet kommer att ha ökat 
andelen kvinnor från sex till tio procent. Intresset för 
jämställdhetsfrågor har generellt varit lågt både hos 
regeringen och hos många samarbetspartners. Den 
rapport som parlamentet i våras skulle ha presenterat 
om genomförandet av den nationella handlingspla
nen för jämställdhet har ännu inte inkommit.

Inom miljösektorn har arbetet gått trögt och miljö
ministeriets ställning gentemot andra ministerier har 
varit svag. I januari antog regeringen dock ett Natio
nal Environmental Action Programme för 2012–
2016. Det är ett viktigt steg för att öka prioriteringen 
av miljö och klimatfrågorna och deras koppling till 
ekonomisk utveckling. 

4. Utvecklingssamarbetet

Regeringens eget fokus har tidigare legat på dricks
vattenförsörjning där också framsteg har skett. Det 
svenska stödet har inriktats alltmer på det mer efter
satta området avlopps och avfallshantering. Efter 
påtryckningar från bland annat Sida har Georgiens 
regering ökat både de finansiella resurserna och per
sonalen för avlopps och avfallshantering. 

Projektet Clean up Georgia som Sverige stöder, har 
fått befolkningen att ställa krav på en ren miljö och 
att stödja kraven på minskade luft, vatten och jord
föroreningar. Inom ramen för projektet har också den 
totala mängden avfall kartlagts och visar bland annat 
att illegala soptippar har minskat med 21 procent. 
Drygt 90 hektar flodstränder har rensats och 146 
kubikmeter avfall har samlats in.

Marknadsutveckling är den sektor som har tillkom
mit senast inom strategin. Det svenska stödet utgörs 
av institutionsbyggande för säkra livsmedel och kon
kurrenspolitik. Stödet förutses pågå under flera år för 
att lyfta de nya myndigheterna mot EU:s krav. Stödet 
har redan visat sig vara relevant för att Georgien ska 
ha kunnat inleda Deep and Comprehensive Free 
Trade Agreementförhandlingar (DCFTA) med EU. 

Dialog i strategigenomförandet
Med många förseningar inom projekten har det tagit 
tid att skapa intresse och engagemang för dialogfrå
gorna. Dialogen har trots detta bidragit till att reger
ingen nu planerar att utarbeta en strategi/vision 
inom avfallsområdet i samarbete med Naturvårdsver
ket. Biståndskoordinering är fortfarande svag. 

På jämställdhetsområdet har dialog genomförts på 
olika nivåer, men intresset från den georgiska reger
ingen har varit svalt. Med svenskt stöd leder FN dialo
gen för att stärka jämställdhetsmekanismer inom den 
nya regeringen och parlamentet. Sverige har under 
rapporteringsperioden åtagit sig rollen som ansvarig 
för givarkoordinering inom jämställdhetsområdet.

exempel på insats. georgien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

6,13 201008 
–201302

4,57 Projektstöd 74

Insats: Clean up georgia.
Mål: Öka medvetenheten om nödvändigheten av bättre avfalls-
hantering och introducera moderna metoder för att minska avfallet 
och öka återvinningen.
Samarbetspartner: greens Movement of georgia/Friends of earth 
georgia.
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4. Utvecklingssamarbetet

Exempel på insats, resultat 
 ■ Städkampanjer som bidragit till minskat avfall på 

otillåtna platser (illegala soptippar). 1 521 hektar 
har städats upp av frivilliga och 2 700 m3 avfall har 
samlats in. Drygt 75 000 personer deltog i 
 projektets kampanjer. 

 ■ Den totala mängden avfall har kartlagts och visar 
bland annat att illegala soptippar har minskat med 
21 procent. Drygt 90 hektar flodstränder har ren
sats och 146 m3 avfall har samlats in.

 ■ För att minska mängden växthusgaser har träd 
planterats på de städade områdena. Drygt tio hek
tar har återställts av partnerorganisationer och fem 
hektar har återställts av lokalbefolkningen. 

 ■ Över stora delar av landet har projektet sett en 
ökad medverkan från allmänheten i att förbättra 
avfallshanteringen. 57 regionala workshops har 
genomförts och 30 journalister har fått utbildning i 
avfallshanteringsfrågor. Manualer med moderna 
metoder för avfallshantering har tagits fram och 
distribuerats i alla regioner. 

 ■ Sida bedömer att projektet varit framgångsrikt i att 
öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av 
modern avfallshantering. Enligt projektrapporte
ringen har projektet fått befolkningen att ställa krav 
på en ren miljö och att stödja kraven på minskade 
luft, vatten och jordföroreningar. Detta har bland 
annat visat sig genom att initiativ har tagits för att 
städa nedskräpade områden och trädplantering på 
ett mer systematiskt sätt.

Sida bedömer att pengarna har varit väl använda, det 
vill säga in satsen är genomförd med en god kostnads
effektivitet. Målen har uppnåtts inom uppställda tids 
och budgetramar. Systemrevision på organisationen 
har inte gjorts, men kommer att göras under 2013. 
Sida bedömer att värdet med denna relativt lilla 
investering är hög då det finns få organisationer som 
systematiskt arbetar med miljömedvetande hos 
befolkningen.

Kosovo
•  Strategiperiod: 2009–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 84 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkt eU-närmande, ökad stabilitet och ekonomisk tillväxt. 
 Samarbetet är inriktat på följande områden: miljö och klimat, 
 utbildning samt demokrati och mänskliga rättigheter.

Sektormål
•  Ökad kapacitet att hantera långsiktiga ekologiska och klimat-

relaterade problem i enlighet med eU:s normer.
•  Förstärkt kapacitet för genomförande av miljöplaner på 

 nationell och lokal nivå.
•  Ökad produktivitet inom skogsbruket och ökad kapacitet för 

hållbart utnyttjande av skogsresurser.
•  Kosovo uppnår ökad kapacitet för planering, genomförande och 

uppföljning av sektorplanen för utbildningsområdet.
•  Fler kvinnor och män blir yrkesverksamma inom det område 

inom vilket de erhållit yrkesutbildning.
•  Kosovos förvaltning stärks genom att aktuella institutioner 

 arbetar demokratiskt, effektivt och enligt eU:s normer.
•  Stärka det civila samhällets förmåga att delta mer aktivt i 

 samhällsutvecklingen.

Övergripande dialogfrågor
•  den svenska regeringens tematiska prioriteringar ska utgöra 

utgångspunkt för dialogen.

I oktober 2012 presenterades EUkommissionens för
studie inför förhandlingar av ett stabiliserings och 
associeringsavtal. I förstudien konstaterades att 
Kosovo är redo för förhandlingar om man uppfyller 
ett antal kortsiktiga åtgärder. Regeringen sade sig 
redo att göra detta mycket snart. Därmed skulle en 
förhandlingsstart vara möjlig under 2013. 

Sida bedömer att genomförandet av samarbetsstra
tegin för Kosovo 2009–2012 fortskrider i huvudsak 
enligt plan och att arbetet för att nå strategimålen 
fortgår, dock med vissa förseningar. Inom samtliga 
sektorer finns stora utmaningar, men framsteg har 
gjorts. 

Det är Sidas bedömning att miljöministeriet har 
ökat sin kapacitet att hantera de stora utmaningarna 
inom miljö och klimat, men saknar resurser att fullt ut 
möta dem. Anpassningen till europeiska standarder 
har påbörjats men mycket återstår. 

Sverige har gett stöd till Kosovos nationella miljö
strategi, men trots att förslaget låg färdigt 2011 har 
strategin ännu inte antagits av regeringen. Kommu
nala miljöstrategier har med svenskt stöd utarbetats. 
Sida bedömer att stödet resulterat i stärkt kapacitet 
att planera och genomföra miljöplaner såväl på lokal 
som på nationell nivå. 

Skogssektorn står inför ett antal utmaningar, där 
de mest angelägna frågorna är olaglig skogsavverk
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ning och svaga institutioner. Samtidigt utgör skogen 
en stor outnyttjad potential, 46 procent av landets yta 
täcks av skog. Insikten om skogens värde är ännu inte 
fullt utvecklad. 

Det är Sidas bedömning att såväl produktiviteten 
som kapaciteten för hållbart utnyttjande av skogsre
surser har ökat sedan strategistarten 2009. Framsteg 
har gjorts rörande genomförandet av den, med 
svenskt stöd framtagna, nationella skogsbruksstrate
gin. Trots stora utmaningar har kapaciteten och pro
duktiviteten i sektorn ökat. 

Sverige har ett samarbete med en nederländsk 
organisation, Netherland Development Cooperation 
(SNV), som syftar till att stärka hållbart privat och 
decentraliserat skogsbruk. Förvaltningsplaner för 
skogsområden har utarbetats och avverkning sker i 
högre utsträckning enligt utarbetade planer.

Ett sektorprogram för skog som Sverige stöder har 
bland annat resulterat i att det första årliga sektormö
tet anordnades av ministeriet för jordbruk, skogsbruk 
och landsbygdsutveckling i april 2012. Med detta 
samarbete har prioriterade projekt identifierats och 
ministeriet har tagit fram planer för att genomföra 
dessa. Tre pilotkommuner har tagit fram tioåriga 
skogsbruksplaner för skogsrehabilitering och åter
plantering. 16 lokala avdelningar av organisationen 
för privata skogsägare har startats och 640 skogs
ägare, inklusive ett antal kvinnliga, är nu medlemmar. 
Ett regionalt nätverk (Reford) har samlat privata 
skogsägare från Albanien, Kosovo och Makedonien.

Det politiska och rättsliga ramverket inom utbild
ningssektorn finns på plats, liksom berörda institutio
ner. Kosovo måste dock öka investeringarna inom 
utbildning och forskning för att uppfylla sina skyldighe
ter i ett kommande stabiliserings och associeringsavtal. 

Utbildningsministeriets kapacitet har ökat, men är 
fortsatt svag. Svenskt stöd har främst syftat till att öka 
kapaciteten för planering, genomförande och uppfölj
ning av sektorplanen. Sverige och EU har stött minis
teriet att organisera ett första årligt sektormöte där 
resultat och framtida utmaningar diskuterades. 

Med hjälp av det svenska stödet är nu Internatio
nal Business College in Mitrovica (IBCM) etablerat 
som en EUanpassad högre utbildningsinstitution 
som utbildar professionella yrkeskvinnor/män och 
entreprenörer. Elevantalet ökar stadigt (i maj 2012 
var 189 elever inskrivna). Att stödja inrättandet av en 
ny läroanstalt och att säkerställa dess kvalitet är en 
relativt långsiktig process. Det tar tid innan eleverna 
examineras och blir yrkesverksamma.

Inom demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 
rättigheter finns stora utmaningar. Kapaciteten inom 

den offentliga förvaltningen är fortsatt svag. Endast 
begränsade framsteg har gjorts vad gäller reformer. 
Vissa lagar och förordningar har antagits, men svag
heten ligger i genomförandet. 

Svenskt stöd till systemet för fastighetsskatt har gett 
goda resultat. Kommunernas skatteintäkter har ökat 
med 81 procent. Utvecklingen av statistikproduktion 
går framåt, delvis som ett resultat av svenskt stöd 
genom Statistiska Centralbyrån (SCB). Sverige har 
även bidragit till arbetet med Kosovos folkräkning, 
resultaten redovisades i september 2012. Civila sam
hället är etablerat men dess kapacitet och resurser att 
bevaka och föra dialog med den offentliga makten 
brister. Genom nätverk stärker civila samhället sina 
positioner. 

Kosovo’s Women’s Network har ökat från 68 till 86 
medlemsorganisationer på cirka ett år. Med svenskt 
stöd har nätverket utvecklat en strategisk plan. Star
kare samarbete mellan lokala kvinnoorganisationer 
och statliga/kommunala institutioner har utvecklats.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogarbetet har fokuserat på öppenhet, ansvarsta
gande och vikten av fler satsningar på miljö och jäm
ställdhet. Sverige har varit aktivt i dialogen om 
biståndseffektivitet och givarkoordinering. Framförallt 
inom de sistnämnda områdena har framsteg gjorts.

exempel på insats. kosovo, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

30,1 201201 
–201507

10 Projektstöd 40

Insats: International Business College in Mitrovica (IBCM)
Mål: Att öka anställningsbarheten och/eller egenföretagande i 
 regionen. Att skapa en hållbar, högre yrkesinriktad skola med 
yrkeskvinnor/män redo att arbeta i multietniska team. Att förse 
 studenter med en eU anpassad läroplan för ökad kunskap om eU 
 integrering och företagande med eU.1

Samarbetspartner: Spark.

1 Project document “International Business College of Mitrovica (IBCM) 
– from establishment to sustainability”, SPARK 3 February 2012, sid 6.

Exempel på insats, resultat 
 ■ Skolan har utarbetat en EUanpassad läroplan, 

lärare har rekryterats och utbildats och antalet stu
denter har stadigt ökat (i maj 2012 var 189 elever 
inskrivna).

 ■ Genom att organisera ett förberedande år samt 
genom stipendier har möjligheter till studier på 
IBCM ökat för ungdomar med sämre grundförut
sättningar.
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 ■ Undervisningen omfattar en obligatorisk praktikpe
riod. Dessutom erbjuder ett karriärcentrum hjälp i 
att söka arbete och hur man startar eller expande
rar ett företag. 

 ■ Den första årskullen utexaminerades i mars 2012.

Resultat kan än så länge främst rapporteras som pre
stationer och härrör från Sveriges första fas av stöd till 
IBCM. Stödet är nu utvidgat till en andra fas.

Sida bedömer att projektet gör goda framsteg. Att 
etablera en högskola med hög undervisningskvalitet 
tar tid och projektet har hittills levererat enligt förvän
tan och i enlighet med projektplanen. Genom ett 
nära samarbete med Tietgen College i Danmark, 
säkerställs en kvalitativ och EUanpassad utbildning. 
Skolan genomgår också en pågående internationell 
ackrediteringsprocess. Projektet är försenat, i hög 
grad beroende på det mycket känsliga geopolitiska 
läget men också på grund av byggförseningar. 

Kosovoregeringens delfinansiering av byggnatio
nen är säkrad och fler givare (inklusive EUkommissi
onen) förbereder stöd. På grund av den politiska situ
ationen i Mitrovicaregionen bedömer Sida stödet till 
IBCM som ett högriskprojekt. En försämring av 
säkerhetsläget skulle riskera att projektet försenas eller 
avbryts. Projektet genomförs i Mitrovica och påverkas 
starkt av den politiskt spända situationen som råder i 
norra Kosovo, ett område som karaktäriseras av poli
tiska och etniska spänningar, hög arbetslöshet och 
eftersatt socioekonomisk utveckling. 

Ännu är de fyra kommunerna i norra Kosovo inte 
inordnade i Kosovos förvaltning och samhällsliv. 
Detta utgör en huvudfråga för den kommande EU
ledda högnivådialogen mellan Pristina och Belgrad. 
Den genomförande organisationen, Spark, har god 
kompetens i konfliktkänsligt projektgenomförande 
och har utvecklat en riskanalys och säkerhetsåtgärder. 

Projektet är relativt dyrt och kostnaden per elev är 
hög, men Sida bedömer att det är motiverat att fort
sätta stödja projektet utifrån den givna situationen i 
norra Kosovo och projektets potential att leverera 
goda resultat.

Makedonien
•  Strategiperiod: 2010–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 17 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Fortsatt närmande till eU, stärkt demokrati samt rättvis och håll-
bar ekonomisk utveckling.

Sektormål
•  Jordbruket i Makedonien ska bli mer anpassat till eU:s 

regelverk, genom stöd till högre utbildning, till Farmers’ 
 Federation, det nationella systemet för lantbruksrådgivning, 
samt hållbar energianvändning på landsbygden och en starkare 
roll för kvinnorna i den ekonomiska utvecklingen.

•  Förbättrade möjligheter för enskilda medborgare att utöva sina 
mänskliga rättigheter, genom stöd som a) främjar jämställdhet, 
b) ökar landets institutionella kapacitet att efterleva mänskliga 
rättigheter, c) stöder eftersatta gruppers deltagande i den 
 ekonomiska och politiska utveckling, och d) stärker det civila 
samhället.

•  Makedoniens miljöpolicy och miljöförvaltningen ska ha en ökad 
anpassning till eU: s standard och regelverk. Stödet ska inriktas 
på a) lokal miljöplanering, b) samarbete inom kemikalieområ-
det, c) stöd till eU-anpassning, miljölagstiftning och därtill relat-
erad förhandlingskapacitet, d) stöd till den nationella strategin 
för hållbar utveckling, e) stöd till enskilda miljöorganisationer.

Övergripande dialogfrågor
•  I enlighet med utfasningsstrategin har Sveriges dialog med 

makedonska institutioner främst varit inriktad på reformer  
för att stärka närmandet till eU, samt insatser för att öka 
 möjligheten till hållbarhet för de organisationer som Sverige  
inte längre kommer att ge stöd.

Enligt EUkommissionens framstegsrapport 2012, 
har Makedonien gjort framsteg inom de flesta områ
den. Kommissionen har rekommenderat en förhand
lingsstart för Makedonien fyra år i rad, men Grek
land har blockerat förhandlingarna varje år på grund 
av en konflikt avseende namnet Makedonien, som 
enligt grekisk mening enbart ska användas för en 
region i norra Grekland. EU:s trovärdighet och 
Makedoniens EUperspektiv står på spel om proces
sen drar ut på tiden och inte ger resultat.

Det svenska stödet till Makedonien fasades ut 
under 2012. Enligt en utvärdering av samarbetet med 
Makedonien 2012, har Sidas portfölj varit relevant 
för EU:s integrationsprocess och med några få 
undantag har stödet använts effektivt.

Inom jordbrukssektorn har vissa framsteg gjorts. 
Vad gäller lagstiftning har dock förbättringar endast 
genomförts i en begränsad omfattning. Fortsatt har
monisering med EU:s regelverk krävs, och den insti
tutionella bristen på kapacitet är begränsad. Sidas 
portfölj inom jordbruksområdet har varit bred och 
ambitiös. Den har täckt viktiga institutionella utveck
lingsfrågor som organisering av lantbrukare, jord
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bruksrådgivning och universitetssamarbete för att 
utveckla kapaciteten att utforma jordbrukspolitiken. 
Samarbetet mellan Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) och St. Cyril and Methodius University in 
Skopje (Ukim) har ett tvåårigt masterprogram inom 
jordbruksekonomi installerats vid Ukim. Genom sam
arbetet mellan SLU och Ukim har den makedonska 
kapaciteten förstärkts avseende ekonomisk analys 
och policyutformning inom jordbruksområdet inför 
kommande EUförhandlingar.

Det svenska samarbetet med Federation of  Far
mers i Republiken Makedonien (FFRM) har bidragit 
till att organisationen nu är en erkänd socioekono
misk partner till Ministeriet för jordbruk, skogsbruk 
och vattenförvaltning och medlem i det rådgivande 
utskottet för jordbruket.1 FFRM är den enda lantbru
karorganisationen som har sina företrädare i alla del
sektorgrupper som organiseras av ministeriet. I sep
tember 2012 hade FFRM 51 organisationer och 90 
individer som medlemmar. Kvinnliga jordbrukare 
och unga jordbrukare ingår som delegater i styrelsen 
för FFRM.

Inom sektorn demokrati och mänskliga rättigheter 
påtalar EUrapporter att fortsatta ansträngningar bör 
göras vad gäller förvaltningsreformer, rättsstaten och 
mänskliga rättigheter, samt mediefrihet. Sverige har 
varit aktiv inom sektorn bland annat genom stöd till 
det civila samhället och genom stöd till vissa institu
tioner. Stöd har också givits till dialogen mellan 
etniska grupper. Enligt utvärderingen har det svenska 
stödet uppfattats som innovativt och visionärt och har 
hanterat frågor som andra givare sällan beaktar. 
Vidare gör Sida bedömningen att stödet genom ram
organisationerna, Kvinna till Kvinna (KtK), Civil 
Rights Defenders (CRD) och Olof  Palmes Internatio
nella Center (OPC) har bidragit till att stärka det 
civila samhället och även utvecklingen av demokrati 
och mänskliga rättigheter i länderna på västra Balkan. 

Vad gäller den tredje sektorn, miljö och hållbar 
samhällsbyggnad, bedömer EU i sin framstegsrapport 
för 2012 att vissa framsteg gjorts inom miljöområdet. 
Sida delar utvärderingens bedömning att den stora 
majoriteten av Sidas insatser inom miljösektorn har 
varit relevanta och att insatserna har varit utformade 
för att underlätta anslutningsprocessen till EU. Sida 
har genom Svenska Naturvårdsverket stöttat förbere
delser för EUförhandlingar inom miljö bland annat 
innefattande kapacitetsutveckling inom miljöministe
riet och andra intressenter. Världsbanken har med 
svenskt stöd tagit fram en makroekonomisk modell 

1 lag för jordbruk och landsbygdsutveckling.

för politisk analys av grön tillväxt som presenterats 
vid ett seminarium i Skopje i juli 2012. Arbetet pågår 
med att utveckla sektorsvisa modeller för energi, 
transporter, stadsbyggnad, vatten, sociala dimensio
ner, jordbruk och luftföroreningar. Sidas bedömning 
är att det svenska stödet har fört Makedonien något 
närmare att uppfylla EU:s kriterier. 

Dialog i strategigenomförandet
I enlighet med utfasningsstrategin har Sveriges dialog 
med makedonska institutioner främst varit inriktad 
på reformer för att stärka närmandet till EU och insat
ser för att öka möjligheten till hållbarhet för de orga
nisationer som Sverige inte längre kommer att ge stöd.

exempel på insats. makedonien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

7,3 200712-
201206 

(i PlUS)

7,3 Projektstöd 100

Insats: Stöd till det civila samhället genom Kvinna till Kvinna (KtK).
Mål: Stärka kvinnors position och få ökad respekt för kvinnors 
 rättigheter i samhället genom att stärka kvinnorörelsens möjlig-
heter att påverka och delta i viktiga samhälleliga processer: 
 kvinnors  deltagande i beslutsfattande, kvinnors organiserande, 
kvinnors mänskliga rättigheter, kvinnors arbete mot genderbaserat 
våld, kvinnors fysiska och psykiska hälsa, kvinnors deltagande i 
fredsprocesser.
Samarbetspartner: Kvinna till Kvinna

Exempel på insats, resultat
 ■ Som ett resultat av KtK:s arbete med att stärka 

partnerorganisationernas organisatoriska kapacitet 
och kunskap inom ovan  nämda områden, samt 
nätverkande mellan kvinnogrupper, har flera orga
nisationer utvecklats från att vara serviceleveran
törer till erkända organisationer som arbetar med 
påverkansarbete.

 ■ KtK:s partnerorganisationer har genom bland 
annat media kampanjer och utbildning för politiska 
partier arbetat aktivt för att uppnå ökat politiskt 
deltagande för kvinnor, särskilt på lokal nivå. Arbe
tet har varit en bidragande del till att antalet kvin
nor i parlamentet ökade från 18 procent 2002 till 
31 procent under 2011. Kvinnliga kommunfull
mäktigeledamöter har ökat från 8 procent till 
26,7 procent. 

 ■ KtK:s partnerorganisationer har genom påtryck
ningsarbete bidragit till implementering av den 
nationella handlingsplanen för jämställdhet genom 
att bland annat aktivt verka för att kommittéer för 
jämställdhet mellan kvinnor och män inom kommun
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fullmäktige etablerats, samt att jämställdhetssam
ordnare inom  respektive departement tillsatts. 

 ■ KtK har genom sitt arbete stärkt partnerorganisa
tionernas del tagande i fredsbyggande arbete. Flera 
organistioner deltar aktivt i det pågående regerings
ledda arbetet att utveckla en nationell handlingsplan 
för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolu
tion om kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325).

 ■ Partnerorganisationernas arbete för att öka medve
tenheten hos belutsfattare om genderbaserat våld 
har stärkts och intensi fierats. Bland annat har ett 
nätverk av kvinnoorganisationer  etablerats för att 
ge en starkare och mer enad röst för att stoppa våld 
mot kvinnor. 

Sida gör bedömningen att Kvinna till Kvinnas pro
gram i Makedonien bidragit till att stärka kvinnorö
relsen i landet. Partnerorganisationerna har genom 
kapacitetsstöd utvecklats till mer erkända och 
 professionella lobbyorganisationer. Stödet har även 
bidragit till förbättrade villkor för kvinnor i Makedo
nien framförallt när det gäller deras möjligheter till 
påverkan, tillgång till hälsovård och skydd mot våld. 
Sidas bedömning är att Kvinna till Kvinna har 
utvecklat och förbättrat sina metoder, kapacitet och 
resultatfokus under program perioden. Programmet 
bedöms dock ha kunnat genomföras mer  kostnads 
effektivt. Det framhålls i den externa utvärderingen 
år 2010 att samma resultat skulle ha kunnat uppnås 
med lägre kostnader genom att ha lokal personal 
istället för utsända på de lokala  kontoret.

Moldavien
•  Strategiperiod: 2011–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 115 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att Moldavien är väl integrerat med eU, inklusive unionens 
 värdegrunder.

Sektormål
•  Moldaviens förvaltning är mer effektiv i att planera och genom-

föra reformer.
•  Moldavien har ett mer oberoende civilt samhälle som i ökande 

utsträckning kompletterar och balanserar andra aktörer inom 
offentlig och privat sektor.

•  en ökad andel kvinnor innehar ledande positioner inom olika 
samhällssektorer och kvinnors rättigheter har stärkts.

•  Moldavien har effektiviserat sin energianvändning.
•  Moldaviska myndigheter utformar och tillämpar eU-anpassad 

lagstiftning och regleringar inom energiområdet.
•  Moldavien har förbättrat sin kommunala miljöinfrastruktur.
•  Moldavien har eU-anpassat fler delar av sitt handelsrelaterade 

regelverk.
•  Små- och medelstora företag samt mikroföretag har ökat sin 

konkurrenskraft.

Övergripande dialogfrågor
•  eU-integration.
•  Anti-korruption.

Ett stort antal reformer har beslutats inom flera sam
hällssektorer, men genomförandet är ibland inkonsek
vent och långsamt. Detta beror delvis på den splitt
ring som finns inom regeringsalliansen, delvis på 
fortsatt bristande resurser och kapacitet. Om inte syn
liga resultat uppnås inom rimlig tid finns risk för väl
jarnas sviktande tilltro till regeringen och därmed att 
närmandet till Europa förlorar legitimitet. Den 
svenska strategins tyngdpunkt på stöd till strukturer 
och effektiva system för att hantera reformer är såle
des fortsatt relevant. 

Utvecklingen inom Demokrati, Mänskliga rättighe
ter och Jämställdhet visar flera positiva resultat. För
handlingar om ett fördjupat frihandelsavtal med EU 
inleddes i april 2012 och ambitionen är att förhand
lingarna om associationsavtal med EU ska vara avslu
tade innan hösten 2013. Det svenska stödet har gjort 
det möjligt för Moldavien att genomföra förhandling
arna på ett effektivt och välplanerat sätt. 

Svenskt stöd har varit betydelsefullt för de pågå
ende reformerna inom den centrala förvaltningen där 
ett system för strategisk planering som involverar 
regering, ministerier, parlament och civila samhället 
nu etablerats. Grunderna har därmed lagts för tydli
gare och mer transparenta beslutsprocesser och högre 
effektivitet, vilket synliggjordes bland annat när den 
nya nationella utvecklingsstrategin, ”Moldova 2020” 
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binerat med dialogarbete tillsammans med Världban
ken, har resulterat i en samsyn bland moldaviska 
intressenter om nödvändiga åtgärder samt utfästelser 
från Världbanken om stöd upp till 20 miljoner US 
dollar för investeringar. Ett fyraårigt investeringspro
gram som sjösatts i samarbete med European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD) och 
EU resulterade efter enbart tre månader i 56 beslu
tade och 15 avslutade projekt för energieffektivisering 
i bostäder.

Inom sektorn Marknadsutveckling har en förenk
ling av regelverket för att starta företag påbörjats och 
tillgången till krediter för företagen ökat. I Världs
banksgruppens rapport Doing Business 2012 förbätt
rade Moldavien sin ranking med 18 positioner under 
året, näst bästa landet i världen vad gäller antalet 
uppflyttade steg i rankingen. Svenskt stöd har bidragit 
till att en rad statliga inspektionsfunktioner av företag 
kommer att avskaffas, från tidigare 64 till 33. Detta 
innebär en fortsatt förenkling av regelverket och där
med stimulering av privat företagsamhet. 

Ett samarbete mellan Världsbanken och Jordbruks
ministeriet får svenskt stöd för investerings och råd
givningstjänster för att öka jordbruksproduktionen. 
Detta har bland annat lett till att skördeutfallet hos 
dem som fått rådgivning ligger avsevärt högre än det 
nationella genomsnittet, till exempel upp till 25 pro
cent högre för spannmål och drygt dubbel så högt för 
potatis. Markkonsolidering (små icke bärkraftiga jord
bruksarealer läggs samman till större enheter) har lett 
till högre inkomster för jordbrukarna genom möjlig
heter till produktion av salugrödor och högre produk
tivitet.

Dialog i strategigenomförandet
I samband med utarbetandet av dialogplanen 2011 
gjordes en uttolkning av dialogfrågorna med ambitio
nen att ge dialogen mer konkret form. Baserat på en 
analys valde Sverige att fokusera dialogarbetet på frå
gan om kapacitetsutveckling. Risken att kortsiktiga 
konsultinsatser undergräver landets egna administra
tiva kapacitet har systematiskt framhållits i dialogen 
inom alla sektorer. Inför planeringen av budget för 
energisektorn drev Sverige denna fråga tillsammans 
med EUdelegationen, vilket ledde till en rejäl ökning 
av antalet anställda i sektorn i Ekonomiministeriets 
budgetförslag för 2012. Sverige har i sin roll som 
samordnare inom området Jämställdhet vitaliserat 
givargruppen kring detta tema. 

Sverige bidrog tillsammans med FN:s kvinnoorga
nisation UN Women till att den moldaviska reger
ingen (som ett av endast 24 länder) rapporterade om 
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utvecklades och senare antogs under början av 2012. 
Processen för decentralisering har föregåtts av 

omfattande studier av de utmaningar som följer när 
ett starkt centralstyrt system ska förändras. Sverige 
har varit en av huvudfinansiärerna av studierna, och 
varit aktivt pådrivande för att den nu antagna strate
gin för decentralisering integrerar mänskliga rättighe
ter och jämställdhet. Inom området Jämställdhet är 
framstegen mot strategimålet ännu inte lika påtagliga. 
Den antidiskrimineringslagstiftning som Moldavien 
antagit är ett viktigt steg. Att denna lagstiftning helt 
saknar homo, bi och transpersonsperspektivet kan 
dock ses som ett nederlag. 

Under 2010 inrättades med svenskt stöd den så 
kallade National Participation Council (NPC) som 
innebär att ett trettiotal Civila samhällsorganisationer 
(CSO) i regelbundna möten med regeringen aktivt 
bidrar med och får gehör för synpunkter i samband 
med att nya lagar eller strategier utformas. NPC 
genomför därutöver kontinuerlig bevakning av hur 
lagstiftningen om transparent beslutsfattande efterlevs 
av regeringen och ger genom sin webbsida allmänhe
ten information om planerad ny lagstiftning och vilka 
möjlighet som finns att inkomma med synpunkter.

Det civila samhället i Moldavien är starkt beroende 
av stöd från externa givare och blir därmed styrda av 
givarnas önskemål. Svenskt stöd genom åren har där
för inriktats mot att stärka organisationernas kapaci
tet att transparent och effektivt hantera medel, liksom 
att identifiera, utforma och genomföra sina egna pri
oriterade program. Ett nytt svenskt basstöd till East 
Europe Foundation (EEF) är därför en betydelsefull 
signal till övriga givarsamhället att det nu finns förut
sättningar för att tillåta civilsamhällsorganisationer att 
självständigt prioritera verksamhetsområden.

Inom sektorn Hållbar samhällsbyggnad har avgö
rande steg tagits mot en nationell energistrategi och 
därmed ett ramverk för strategisk prioritering av 
reformer och investeringar i infrastruktur. Sveriges 
bidrag är dels att leda policydialogen i sin egenskap 
av ”lead donor”, dels som finansiär av flera strate
giska insatser för ökad kapacitet att självständigt 
genomföra reformer hos centrala myndigheter. Detta 
inkluderar stöd till en nystartad myndighet för energi
effektivisering, som allt mer övertagit ansvar för ener
gipolitikens genomförande medan ansvariga departe
ment fokuserar på policy och styrning. 

Energimyndighetens arbete för ett transparent och 
resultatfokuserat rankingsystem för att prioritera 
energiinvesteringar med offentliga medel är ett exem
pel. Analyser finansierade av Sverige av reform och 
investeringsbehov i Chisinaus fjärrvärmebolag, kom
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arbetet inom jämställdhetsområdet inför High Level 
Forum i Busan 2011. Sverige har också fört en aktiv 
dialog om jämställdhet med kvinnliga parlamentsle
damöter och politiker på lokal nivå och med kvinn
liga företagsledare. Ett synligt resultat av detta är att 
en förening för kvinnliga borgmästare har etablerats 
och nu får anpassad utbildning inom ramen för det 
svenska stödet till civila samhället.

exempel på insats. moldavien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

10 200812 
–201312

10 Projektstöd 100

Insats: Fond för energieffektivisering för att i samarbete med 
 european Bank for Reconstruction and development (eBRd) stödja 
energieffektivisering hos små och medelstora företag. Insatsen 
subventionerar kostnaden för enskilda företag att anlita energi-
revisorer för att utforma förslag till investeringar i energibesparing 
eller förnybar energiproduktion. Kostnader för opinionsbildning till 
företag och journalister bekostas också i syfte att öka investerings-
viljan inom området. 
Mål: Ökad medvetenhet bland små och medelstora företag om 
 möjligheterna till minskade energikostnader; Stöd till moldaviska 
företag att genomföra energibesparingar.
Samarbetspartner: european Bank for Reconstruction and develop-
ment (eBRd)

Exempel på insats, resultat
 ■ Fortsatt stabil trend av framgångsrikt avslutad tek

nisk och ekonomisk rådgivning från energirevisorer 
till små och medelstora företag (från 17 avslut år 
2010 till 25 avslut år 2011 och 25 år 2012). En 
femtedel av företagarna som hittills fått stöd är 
kvinnor. Sida bedömer att relevansen och hållbar
heten i projekten är god, vilket styrks av EBRD:s 
interna utvärdering där två tredjedelar av företa
gen som anlitat energirevisorer bedöms som 
antingen ”framgångsrika” eller ”mycket fram
gångsrika” samt att 70 procent av företagen mins
kat klimatpåverkande utsläpp.

 ■ Genomförda projekt med företag används systema
tiskt som  exempel i aktiviteter för att öka kunska
pen hos andra småföretagare och ekonomijourna
lister om ekonomiska och miljömässiga vinster 
genom investeringar i förnybar energi och energi
effektivisering. Ett tjugotal mediainslag om företa
gare som fått stöd av insatsen har publicerats och 
efterfrågan på energirevisioner har ökat. Konkur
renskraften hos små och medelstora företag som 
har deltagit i projektet har ökat genom lägre ener
gikostnader. Omsättningen hos företagen har ökat 
med i genomsnitt 25 procent. Närmare hälften av 
företagen har attraherat externt kapital för nyinves

teringar. Bara 13 procent av företagen har nyan
ställt, vilket kan bero på en ökad automatisering av 
produktionen i samband med investeringar i ener
gieffektivisering.

Sida konstaterar att insatsens resultat är i linje med 
uppsatta mål och bedömer att dessa uppnåtts på ett 
kostnadseffektivt sätt, mot bakgrund av att den 
genomsnittliga givarfinansieringen till en  enskild före
tagare är 68 000 kronor, motsvarande cirka 60 pro
cent av totalkostnaden. Resterande kostnader betalas 
av företagen och huvuddelen av projektets aktiviteter 
sker med hjälp av lokala experter som upphandlas i 
konkurrens. Projektet är av pilotkaraktär och når en 
begränsad andel av landets totalt cirka 50 000 småfö
retagare. Sverige har noterat en ökad efterfrågan på 
kunskap om energieffektiviserande åtgärder i spåren 
av de senaste årens kraftiga ökning av energitarif
ferna, men mer genomgripande resultat på mark
nadsnivå förutsätter ett långsiktigt stöd där fram
gångsrika  exempel används systematiskt i 
informationsarbetet. Därför har Sida beslutat om för
nyat stöd till EBRD med 10 miljoner kronor för en 
liknande insats under perioden 2012–2015. Sverige 
samarbetar också med EBRD för att främja mark
nadsbaserade incitament för investeringar i förnybara 
resurser genom ett fastprissystem (feedin tariffs).

Serbien
•  Strategiperiod: 2009–2012
•  Utbetalt belopp 2012: 115 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att stärka demokratin och främja hållbar utveckling på ett sätt som 
förbättrar utsikterna för medlemskap i europeiska Unionen.

Sektormål
•  en effektiv och demokratisk statlig förvaltning i medborgarnas 

tjänst, på både central och lokal nivå.
•  Ökad respekt för och efterlevnad av mänskliga rättigheter samt 

jämställdhet.
•  en förstärkt demokratisk och transparent säkerhetssektor.
•  Förbättrad miljö vad avser vatten och avlopp samt avfall.

Övergripande dialogfrågor
•  eU-integration.
•  Jämställdhet och kvinnors ökande deltagande i den 

 demokratiska utvecklingen.
•  Hållbar utveckling.

President och parlamentsvalen i Serbien, och den 
efterföljande regeringsbildningen, har påverkat förut
sättningarna för samarbete med landet under större 
delen av 2012. Den djupa ekonomiska kris landet 
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genomlever har tvingat regeringen till budgetnedskär
ningar och nedläggning av myndigheter, vilket i vissa 
fall haft en direkt inverkan på Sidastödd verksamhet 
och allmänt sett skapar osäkerhet kring den fortsatta 
utvecklingen. Reformtakten stannade i många fall 
upp och det är först mot årets slut som regering och 
parlament åter blivit beslutsföra. En anpassning av 
utvecklingssamarbetet till dessa nya förutsättningar 
pågår. 

I februari fick Serbien status som kandidatland till 
EU. Sidas bedömning är att Serbien har gjort goda 
framsteg mot EUanslutning och att de redan uppfyllt 
stora delar av kraven för att inleda anslutningsför
handlingar. Svenska insatser planeras för att bereda 
vägen genom mekanismen för EU:s förmedlemskaps
stöd, Instrument for PreAccession Assistance (IPA).

Det serbiska inrikesministeriet har under de senaste 
åren gjort stora framsteg och takten för reformer har 
ökat. Flera viktiga strategier och lagar har antagits, 
kapaciteten har ökat, personalen utbildats samt 
ansträngningarna ökat för att förbättra relationen 
med allmänheten och civilsamhället. En undersök
ning under 2012 visar att allmänhetens förtroende  
för polisen ökat kraftigt och att det görs betydande 
ansträngningar för att förbättra allmänhetens 
 säkerhet.

Vad gäller förvaltningsreformen gör Serbiens 
regering bedömningen att dess handlingsplan har 
genomförts till cirka 60 procent (målet är 80 procent 
2011). Den svenska insatsen för att ta fram och 
genomföra handlingsplanen lyckades, trots många 
utmaningar, genomföra samtliga planerade aktiviteter 
under ordinarie tidsram. Det svenskstödda program
met har totalt producerat fyra så kallade funktionella 
analyser avseende fyra ministerier som stöd för refor
mer. Att endast en av dessa analyser har börjat 
genomföras visar på den serbiska förvaltningens bris
tande genomförandekapacitet. Programmet har lidit 
av valprocess, regeringsombildningar, budgetnedskär
ningar och osäkerhet kring de politiska prioritering
arna under det gångna året och Sverige gör bedöm
ningen att målen inte kan uppnås under innevarande 
förlängda strategiperiod. Sida gör dock bedömningen 
att det svenska samarbetet inom sektorn demokratisk 
samhällsstyrning är fortsatt relevant för serbiskt EU
medlemskap. 

Den nya regeringens engagemang för att förbättra 
villkoren för speciellt utsatta grupper och att förstärka 
frågans status i samhället är otillräcklig. En talande 
bild av tillståndet inom detta område är det faktum 
att Prideparaden ställts in två år i rad. Sida stöder 
fortsatt det civila samhället och särskilda program för 

att säkerställa de mänskliga rättigheterna genom sam
arbete med Olof  Palme International Center (OPIC) 
och Civil Rights Defenders (CRD) och Kvinna till 
Kvinna (KtK). OPIC ser i sitt program för 2012–
2015 ett aktivt civilsamhälle som den huvudsakliga 
aktören för demokratisk utveckling. CRD fokuserar, i 
sitt fyraåriga program 2012–2016, på att stärka 
människor så att de kan kräva sina mänskliga rättig
heter samt att utkräva ansvar från staten på detta 
området. 

Det övergripande målet för KtK:s program för 
2012–2014 är ökad respekt för kvinnors rättigheter, 
vilket KtK vill uppnå genom arbete inom tre speci
fika verksamhetsområden: 1) utvecklingen av en stark 
och hållbar kvinnorörelse, 2) ökat kvinnligt politiskt 
deltagande och 3) intensifierat arbete för fred och 
säkerhet inom kvinnorörelsen. Inom samtliga dessa 
program för stöd till det civila samhället finns kompo
nenter som syftar till att påverka staten och öka dess 
engagemang i romers situation. I stödet för integre
ring av romer, genomfört av Organisationen för 
Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), involveras 
romer i genomförandet. Detta bidrar till förbättrade 
attityder både inom gruppen och gentemot romer i 
samhället. Exempelvis har politikerna i Belgrad 
erkänt misstag i samband med avhysningar från ille
gala bosättningar, såsom Gazela och Belleville, och 
jobbar nu för att finna långsiktiga lösningar. Reger
ingen har ännu inte avsatt nödvändiga resurser för 
genomförandet av den nationella handlingsplanen för 
jämställdhet som löper fram till 2015. Det arbete som 
görs sker huvudsakligen med svenskt stöd. 

Sverige är det enda land som stöder jämställdhets
direktoratet Gender Equlity Directorate (GED). De 
viktigaste resultaten hittills är: 1) metod för att över
vaka representationen av kvinnor i kommunalt själv
styre; 2) en läroplan för jämställdhetskurser online för 
tjänstemän; 3) 10 stipendier har utdelats till tjänste
män som jobbar med lokala handlingsprogram för 
jämställdhet; 4) fem onlineklubbar för kvinnor på 
landsbygden har stöttats med ITutrustning och 
utbildning; 5) fyra stipendier har tilldelats kvinnor 
som arbetar för turism på landsbygden; 6) en PR
strategi har tagits fram för jämställdhetsutveckling 
samt att en mediakampanj har lanserats för att ge 
jämställdhetsfrågor större uppmärksamhet bland all
mänheten. 

Utmaningarna i miljösektorn är stora och den ser
biska regeringens prioriteringar inom området oklara, 
trots att frågorna står högt upp på agendan för EU
närmandet. Det svenska stödet till Serbiens nationella 
strategi för hållbar utveckling har gått långsamt fram 
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och därför är resultaten begränsade. Största anled
ningen är omstruktureringar inom regeringen till 
följd av regeringsbytet 2012. I avfallshanteringspro
jektet Duboko, som Sverige varit med och stöttat, 
bedömer Sida tillsammans med European Bank of  
Reconstruction and Development (EBRD) att det 
fortfarande finns stora frågetecken vad gäller projek
tets bärkraft och de inblandade aktörernas incitament 
att använda gjorda investeringar. Utvecklingen på 
kemikalieområdet som Sverige varit med och stöttat 
genom en insats, ges ett erkännande i EU:s framstegs
rapport. Det svenska stödet för att stärka miljöminis
teriets kapacitet till planering och koordinering ökar 
förutsättningarna att möta de ökade krav som EU:s 
förmedlemskapsstöd ställer, till exempel genom att 
utveckla en projektlista med kvalitativa beräkningar 
av behov och kostnader för miljöinfrastruktur i 
 Serbien.

Dialogen i strategigenomförandet
Sverige har ingen dialogplan men har nyligen tagit 
fram en kommunikationsstrategi med tillhörande 
handlingsplan. Sverige har fört dialog inom samtliga 
de områden som det svenska samarbetet inriktas på. I 
flera frågor har Sverige en ledande roll bland givarna, 
särskilt jämställdhetsfrågor, romers situation, miljöfrå
gor och i viss mån stödet för polisreform. Övergri
pande har det under större delen av 2012 handlat om 
att få klarhet i regeringens prioriteringar och att åter
uppta verksamheten i de Sidastödda programmen. 
Dialogen har bidragit till att lösa problem som har 
hindrat genomförandet.

exempel på insats. serbien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

31 200912 
–201612

8 Projektstöd 67

Insats: Rättshjälp i Serbien/givargemensam fond för rättssektor-
reform.
Mål: Övergripande mål för den givargemensamma fonden: Under-
lätta för det serbiska rättsväsendet i dess strävan att integreras i 
eU. Stärka samordningen av bistånd till Serbiens rättsväsende och 
särskilt stärka justitieministeriets kapacitet samt slutföra viktiga 
rättsliga analyser för moderniseringen av rättsväsendet.
Sida-specifika mål som bidrar till de övergripande målen för Multi-
donor Trust Fund MdTF: etablera ett hållbart rättshjälpssystem för 
Serbien. Analysera och förbättra processen för hantering av krimi-
nalfall. Försäkra att beslut om IT-investeringar i det serbiska 
rättssystemet görs strategiskt för att göra rättsväsendet effektivare 
samt reducera kostnaderna.
Samarbetspartner: Världsbanken

Exempel på insats, resultat
 ■ En arbetsgrupp har inrättats som har utarbetat för

slag till lag om rättshjälp som ska läggas fram i par
lamentet. Arbetsgruppen består av företrädare för 
justitieministeriet, domstolsväsendet, advokatsam
fundet och det civila samhället. De rapporterar till 
biträdande justitieministern. Lagstiftningsprocessen 
är organiserad på ett participativ sätt, med en 
offentlig debatt där företrädare för det civila sam
hället bjuds in att lämna synpunkter;

 ■ Experter har börjat arbetet med översynen av 
brottmålprocessen i Serbien i nära samarbete med 
justitieministeriet. Hittills har en översyn av det 
nuvarande och det nya rättsliga ramverket slutförts 
och 24 detaljerade nuvarande och nya processkar
tor på  engelska och serbiska och ett utkast till 
bedömningsrapport har utvecklats;

 ■ Reform Facilitation Unit (RFU) vid justitieministe
riet har bildats, två experter har anställts och inlett 
sitt arbete. RFU har totalt elva personer med 
ansvar för att bidra till att uppnå regeringens 
 reformmål. Den givargemensamma fonden för 
rättssektorreform (MDTF) finansierar de långsik
tiga konsulter och  juridiska experter som arbetar 
inom RFU. De ger expertråd,  rekommendationer 
och tekniskt bistånd till justitieministeriet  
och domstolsväsendet. Deras uppgifter består i tek
nisk och politisk dokumentation, bidrag till strate
gisk planering, underlättande av biståndssamord
ning samt projektering, genomförande och 
upphandling av alla externt levererade varor och 
tjänster som beskrivs i MDTF:s ramprogram;

 ■ En studieresa ordnades till Nederländerna för att 
visa justitieministeriet hur ett välfungerande system 
för rättshjälp kan fungera;

 ■ Diagnostisk rapport för ICTstrategin utvecklades 
och väntar nu på justitieministeriets godkännande.

Den givargemensamma fonden för rättssektorreform 
(MDTF) etablerades under 2009 med syfte att stärka 
biståndets effektivitet och givarsamordning i Serbiens 
rättsväsendet genom genomförande av ett samordnat 
arbetsprogram som  finansieras av samlade finansiella 
bidrag från Serbiens utvecklingspartners. Sverige är 
den största bidragsgivaren till MDTF bland nio 
givare (cirka 15 procent). I början administrerades 
MDTF enbart av Världsbanken. Men under perioden 
2010–2012 omvandlades till en så kallad hybrid, på 
begäran från Serbiens justitieministerium, för att ge 
dem mer självständighet i genomförandet av verk
samheten. Idag förvaltar Världsbanken totalt 
5,96 miljoner US dollar, medan den nationella mot
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parten hanterar cirka 2,7 miljoner US dollar.  Hittills 
har 55,6 procent av medlen för Bankgenomförda 
aktiviteter utnyttjats och 24 procent av de medel som 
avsatts för aktiviteter genomförda av den nationella 
motparten.

Projektet har förlängts två gånger på grund av de 
förseningar som orsakats av fondens omvandling till 
en hybrid, men även på  grund av den långsamma 
genomförandet av regeringskontrollerade aktiviteter. 
Skälen till detta återfinns främst i det avbrott som 
följde på den komplicerade och allmänt omdebatte
rade omvalsprocessen för domare och åklagare, 
utvecklandet av det nya domstolennätet samt de all
männa valen, våren 2012.

Eftersom detta är en givarsamordnad fond baserad 
på en sektoransats är det inte möjligt att göra bedöm
ningar av användningen av svenska medel enbart. 
Sida bedömer dock att pengarna har varit väl 
använda, det vill säga insatsen är genomförd med en 
god kostnadseffektivitet. De flesta mål har uppnåtts 
inom uppställda tids och budgetramar. Världsbanken 
anses vara lämpligt positionerade för att hantera det 
här programmet, på grund av dess långvariga erfa
renhet inom denna sektor i Serbien och deras man
dat. Det är också den nationella motpartens utryck
liga vilja att ha Världsbanken som partner. Stödet är 
främst i form av tekniskt bistånd till den planerade 
reformen. Det svarar väl mot de behov som finns 
inom det serbiska rättsväsendet och bör därför ha 
goda förutsättningar att nå sina mål. Svensk finansie
ring används för att upprätta ett kostnadseffektivt sys
tem för rättshjälp, i samråd med Serbiens finansmi
nisterium. Översynen av brottmålsprocessen 
förväntas också identifiera möjligheter till effektivare 
och mer kostnadseffektiv handläggning och tillhanda
hållande av juridisk rådgivning och representation. 
Investeringar i en ITstrategi förväntas maximera 
effektivitetvinster och minska de totala investerings
kostnaderna.

Turkiet 
•  Strategiperiod: 2010–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 60 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkt demokrati som förbättrar förutsättningarna för medlem-
skap i europeiska Unionen.

Sektormål
•  Stärkta möjligheter för Turkiet att genomföra sina åtaganden i 

anslutningsprocessen till eU.
•  Ökad respekt för och efterlevnad av mänskliga rättigheter och 

jämställdhet.
•  Ökad samhällsdebatt om demokrati, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet. enligt strategin åligger det Sida att fokusera på de 
två första sektormålen medan delmål tre åligger svenska gen-
eralkonsulatet i Istanbul (gK Istanbul) att omsätta i verklighet 
och rapportera kring.

Övergripande dialogfrågor
•  Fördjupad eU-integration.
•  Jämställdhet och kvinnors deltagande i utvecklingen av ett 

demokratiskt samhälle.
•  Yttrandefrihet.

Sida bidrar till strategins målsättning – att förbättra 
förutsättningar för ett turkiskt EUmedlemskap – 
genom välriktade insatser inom sektorn demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sektormål för 
samarbetet är 1) stärkta möjligheter för Turkiet att 
genomföra sina åtaganden i anslutningsprocessen till 
EU och 2) ökad respekt för och efterlevnad av mänsk
liga rättigheter och jämställdhet.

Inom sektorn demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet tar EU:s framstegsrapport för 2012 upp 
en lång lista på problem och utmaningar där bris
tande respekt för yttrandefrihet och domstolarnas 
brist på självständighet är bland de allvarligaste. Ett 
annat problemområde är det låga deltagandet av 
kvinnor inom det politiska livet, arbetsmarknaden 
och rättsväsendet.

Vad gäller Sveriges stöd till insatser för att bidra till 
sektormål 1, kan särskilt nämnas Raoul Wallenberg 
Institutets (RWI) samarbete med fyra av Turkiets stat
liga universitet samt justitieakademin. Insatsen syftar 
till att stärka kunnandet om och tillämpningen av 
mänskliga rättigheter i det turkiska rättssystemet. 
Detta sker bland annat genom att etablera en obliga
torisk och modern läroplan i mänskliga rättigheter för 
studenter inom juristutbildningarna på respektive 
universitet. Samarbetet har bidragit till att det under 
2012 har utarbetats utkast till nya kursplaner, där 
mänskliga rättigheter fått en framträdande roll.

Strategins andra målsättning berörs särskilt genom 
stöd till organisationer i det civila samhället. Insats av 
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särskild betydelse är det svenska stödet till organisa
tionen Women for Women´s Human RightsNew 
Ways (WWHR) som ger utbildningar i kvinnors rät
tigheter. Organisationen har 166 tränade utbildare 
som fungerar som viktiga förändringsaktörer inom 
kommuner och kvinnoorganisationer i landet. Under 
2012 genomgick 755 kvinnor från 20 provinser 
WWHR:s utbildningar. Mer än 60 procent av delta
garna rapporteras ha engagerat sig i en kvinnoorga
nisation och/eller blivit mer politiskt aktiva efter 
utbildningen.

Sammansättningen av den svenska insatsportföljen 
har under 2012 utökats med nya strategiskt viktiga 
institutionella partners som till exempel Familjeminis
teriet, Världsbanken, turkiska arbetsförmedlingen, 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) och justi
tieakademin. Arbetet med att bredda kontaktytorna i 
Turkiet har inneburit att Sverige i utökad utsträck
ning samarbetar med personer och aktörer som ligger 
nära svenska värderingar och målsättningar och där
för väljer att samarbeta med svenska aktörer.

Styrkan i samarbetet ligger i den nära kopplingen 
till den svenska utvidgningspolitiken i Turkiet. Stora 
pengar är inte nödvändigtvis en central faktor i sam
arbetet med Turkiet, eftersom turkiska medel kan 
mobiliseras (åtminstone till institutionssamarbeten). 
Förtroende, kunskap, tid och kontakter är vad som 
bidrar till utveckling i Turkiet. Det mångåriga samar
betet inom justitiesektorn har med svenskt stöd 
genom Domstolsverket bidragit till en ökad arbetsför
delning inom domstolarna för att förbättra rättssäker
heten och till utarbetandet av lagen för Ombudsman
nainstitutionen. Båda utgör förutsättningar för ett 
framtida EUmedlemskap. Inom jämställdhetsområ
det undertecknade Sverige ett avtal genom Världs
banken om stöd till ett program för ökad tillgång till 
arbetsmarknaden för kvinnor. 

Dialog i strategigenomförandet
Dialog är ett område som kan ge stor utdelning och 
Sida bedömer att den dialog som har bedrivits inom 
jämställdhetsområdet har bidragit till att belysa några 
av samarbetets centrala områden – ekonomiska effek
ter av ökat antal kvinnor i arbetslivet.

Den främsta risken för att strategimålet inte upp
nås är att målsättningen i sig – att förbättra förutsätt
ningarna för ett turkiskt EUmedlemskap – är för 
ambitiöst och ligger långt utanför Sidas möjligheter. 
Bistånd i Turkiet påverkar endast i liten utsträckning 
den politiska viljan att bli medlem i EU. Övriga risker 
för genomförandet berör registreringsfrågor och 
genomförandekapacitet hos implementerande part

ners. Turkiet är en komplicerad biståndsscen i så 
motto att landet inte ser sig som mottagare. 

Riskerna hanteras genom att de följs nära och han
teras löpande i dialog med relevanta partners. Som 
genomgående tema för genomförandet och riskhan
teringen är att samarbetet inte behöver innefatta stor 
volym – utan att det centrala är personalresurser för 
kontaktskapande, medling, coaching och stöd. Dialo
gen har dock inte varit tillräckligt resurssatt för att 
kunna sägas ha haft mätbar inverkan på uppnåelsen 
av sektormålen. EUnärmandet utgör en nyckel för 
de turkiska reformerna och för hur EU:s medel allo
keras. Arbetet med att planera och programmera för 
medlemskapsstödet leds av turkiska myndigheter med 
EUdelegationen och Europeiska Kommissionen som 
stöd. Eventuell biståndssamordning åligger de tur
kiska myndigheterna och inte EU.

exempel på insats. turkiet, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

34,4 2011 
–2015

7,7 Projektstöd 100

Insats: Kapacitetsbyggande inom mänskliga rättigheter i Turkiet
Mål: Att förbättra utbildningarna av mänskliga rättigheter (MR) vid 
fyra juridiska fakulteter i Turkiet genom 1) nya, förbättrade kur-
splaner för mänskliga rättigheter och moderna utbildningsmetoder 
samt 2) stödja nätverk och dialog mellan MR-aktörer i akademiska 
och yrkesmässiga institutioner. 
Samarbetspartner: Raol Wallenberg Institutet (RWI), turkiska univer-
sitet, Justice Academy

Exempel på insats, resultat
Efter drygt ett års implementering, bedöms det vara 
för tidigt att se resultat på effektnivå, då detta också 
innebär förändringar i tankesätt och strukturer. Akti
viteter inom årets arbetsplan har dock genomförts 
med följande resultat: 

 ■ I enlighet med delmål 1 har en styrkommitté för 
Istanbul University Human Rights Law Journal 
bildats som ett steg att stärka kursplanerna i 
mänskliga rättigheter samt att förbättra informa
tionsspridningen kring moderniseringen av kurs
planer. 

 ■ Aktörer från Justice Academy genomförde en stu
dieresa till Raoul Wallenberg Institutet i Lund, vil
ket banade väg för inkludering av Justice Academy 
i det pågående programmet. 

 ■ Ett stipendieprogram för studenter vid de turkiska 
partnerinstitutionerna startades. Resultatet hittills 
är att fem personer har antagits till Lunds universi
tets tvååriga masterprogram i mänskliga rättigheter 
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och påbörjat sina studier höstterminen 2012. 
 ■ Raoul Wallenberg Insitutet (RWI) utlyste ett forsk

ningspris för mänskliga rättigheter. Ansökningarna 
var dock mycket få. 

 ■ Nätverkande mellan turkiska mänskliga rättigheter
aktörer (främst akademiker) har, som en direkt följd 
av insatsen, ökat. Enskilda akademiker (vid en rad 
universitet i landet) med mänskliga rättigheter som 
specialisering, ingår i onlinebaserade nätverk, vilka 
startats av programmet. Detta skapar i sin tur för
utsättningar för ett breddat turkiskt kunnande och 
samarbete kring mänskliga rättigheterfrågor. 

 ■ Arbete med utveckling av nya kursplaner för 
utbildning om mänskliga rättigheter vid institutio
nerna har påbörjats. 

Sida bedömer att kvaliteten i genomförandet av pro
grammet är god och att metoder och personer bidrar 
till att uppnå målen för programmet. Hittillsvarande 
arbete går enligt plan och önskemål om att inkludera 
nya partners pekar på att insatsen ligger ’rätt’ i tid 
såväl som inriktning. Den turkiska viljan att systema
tiskt arbeta med förbättrad kunskap kring mänskliga 
rättigheter förefaller vara god. I och med att Justice 
Academy1 inkluderades i programmet kommer Turki
ets nyanställda domare och åklagare att få ta del av 
utbildningar inom mänskliga rättigheter. Detta ökar 
möjligheterna att uppnå målet samt stärker institutio
nens forskningskapacitet inom mänskliga rättighets
området. Programmet som sådant är i sin linda, men 
Sida bedömer att Raoul Wallenberg Institutet i det 
hittillsvarande arbetet använt pengarna på ett kost
nadseffektivt sätt. Resultat ifråga om förändrade kurs
planer inom mänskliga rättigheter och ökat nätver
kande mellan mänskliga rättighetsaktörer kan redan 
skönjas, liksom inkludering av ytterligare en för ända
målet central aktör (Justice Academy). Sida bedömer 
att dessa tidiga resultat ger goda skäl till förhopp
ningar om en fortsatt effektiv implementering, väl 
värd pengarna.

1 Justice Academy, som sorterar under justitieministeriet, utbildar alla Turkiets 
domare och åklagare innan de slussas ut i rättssystemet, samt handhar 
vidareutbildning av domarna och åklagarna i systemet.

Ukraina
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 201 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till 
den europeiska unionen och dess värdegrunder.

Sektormål
•  en mer effektiv och transparent offentlig förvaltning som 

 närmat sig europeisk standard och normer.
•  Ökad kapacitet hos ukrainska myndigheter att utforma och 

genomföra eU-anpassad lagstiftning och regelverk på miljö- 
och klimatområdet.

•  Minskade föroreningar i luft, mark och vatten samt högre 
 energieffektivitet.

Övergripande dialogfrågor
•  Uppföljning av resultat i förhållande till åtaganden gentemot  

eU och internationella konventioner inom respektive sektor.
•  Integrering av jämställdhet inom respektive sektor.
•  Hiv/aids.

När strategin 2008 formulerades till stöd för Ukrainas 
EUintegration förutsågs ett undertecknat associa
tionsavtal vid slutet av strategin 2013. Sedan 19 juli 
2012 finns en färdig avtalstext som har presenterats, 
men problem med rättsstat, selektiv rättsskipning och 
demokratiska värderingar står i vägen för underteck
nandet. EU:s framstegsrapport 2012 visar att reform
arbetet med EU:s regelverk som rättesnöre stagnerar 
och att EUagendan som drivkraft försvagas. Trenden 
för affärsklimat, mediefrihet och korruption är nega
tiv. Problem med budgetstöd minskar volymen för 
EU:s stöd för 2012. En förvaltningsreform som 
påbörjades 2011 har försenat genomförandet av stra
tegin. Sidas uppföljning för att hantera risker i en tur
bulent politisk miljö har varit noggrann och dialogen 
med den ansvariga ukrainska sidan tät. Lösningar har 
hittats när nyckelpersoner på mottagarsidan har bytts 
ut och oförutsedda behov uppstått. Kapacitetsbyg
gandet som Sverige stöder har oftast kunnat fortsätta. 
Det Sidastödda arbetet med budgetreformen är ett 
exempel på en insats som stärker kapaciteten för 
offentlig finansiell styrning – också som ett åtagande 
gentemot EU. En oberoende utvärdering ser en inte
grerad modell för strategisk verksamhetsplanering, 
kopplad till en budgetram på medellång sikt, som det 
viktigaste reformbidraget. Även om reformen av bud
getprocessen visar lovande resultat krävs politisk vilja 
för att föra processen vidare mot målet. 

I ett läge där förändringskraften alltmer finns utan
för den centrala administrationen har den svenska 
insatsportföljen justerats till att rymma fler insatser 
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riktade till den lokala nivån och det civila samhället. 
Det svenska stödet samlar organisationer som inom 
sitt arbete med mänskliga rättigheter, media, jäm
ställdhet, homo bi och transfrågor och miljö främjar 
Ukrainas EUintegration. Justeringen avser att öka 
efterfrågan på en demokratisk utveckling underifrån. 

Sidas stöd till civila samhällsorganisationer, som 
redovisas nedan, har lett till ett ökande antal av att de 
nu tillämpar en intern styrning och planering av 
europeiskt mått, gör revisioner till en rutin och arbe
tar aktivt med hållbarhet. Ett resultat av stödet till 
Europarådets handlingsplan i Ukraina är ett färdig
ställt koncept till lokalt självstyre, ett juridiskt och 
institutionellt ramverk färdigt för ett politiskt beslut. 
Ramverket har genomgått en jämställdhetsanalys.

Ukrainas demokratiska stagnation har påverkat 
även miljöfrågorna. Intresset för en övergång till grö
nare ekonomi i enlighet med EUintegrationstanken 
har avmattats och kostnaderna för övergången, sna
rare än fördelarna, har lyfts fram. En stötesten är 
regeringens ovilja att höja energitarifferna. Natur
vårdsverkets samarbete med miljöministeriet sker 
idag inom ett ramverk med resultatindikatorer för 
EU:s sektorbudgetsstöd. Den del av Naturvårdsver
kets arbete som avser en förenkling och effektivisering 
av tillståndssystemet, EU:s så kallade Integrated Pol
lution Prevention and Control Directive (IPPC)direk
tiv1, kom igång under 2011. Direktivet syftar till att 
minska utsläppen från främst större energi och indu
strianläggningar som behöver tillstånd från en natio
nell myndighet för att bedriva sin verksamhet. Det är 
ännu för tidigt att rapportera resultat. 

Utgångsläget för tillståndsgivning är ett svagt och 
splittrat system som kan utgöra en källa för korrup
tion. Målet att minska föroreningar i luft, mark och 
vatten samt att få högre energieffektivitet nås genom 
bilaterala investeringar eller genom det instrument 
som Sverige initierat under namnet Eastern Europe 
Energy Efficiency and Environment Partnership 
Fund (E5P). E5P samlar Ukrainas regering, tolv 
givare och internationella finansiella institutioner till 
investeringar i kommunal fjärrvärme, men också vat
ten och avlopp samt miljö och klimat, samt energief
fektivitet.

Portföljen har utökats med stöd till två civila sam
hällsorganisationer som arbetar med opinionsbild
ning och informationsspridning kring miljöfrågor. En 
utvärdering av projektstödet till hållbar utveckling på 
skolschemat visar hög relevans och kostnadseffektivi
tet. Under det treåriga programmet har 50 000–

1 Integrated Pollution Prevention and Control directive, IPPC.

55 000 elever och 2 389 lärare i 210 skolor från 8 
distrikt i Ukraina deltagit i verksamheten som bedrivs 
av en organisation för lärare. 

Dialog i stategigenomförandet
I insatser där det svenska stödet riktas till centralad
ministrationen följer Sida upp resultaten med hjälp av 
rapportering från EU, Europeiska utvecklingsbanken 
(EBRD) Världsbanken, OECD eller Europarådet, i 
enlighet med strategins intentioner. Detta har gett 
relevans åt dialogen som förstärkts av det konkreta 
samarbetet mellan dessa organisationer som bas för 
gemensamma positioner. Sidas ihärdighet vad gäller 
jämställdhet börjar ge resultat och frågan vinner 
långsamt acceptans i insatser där dialog har använts 
som verktyg. Ett exempel är partnerskapet med EBRD 
där en pilotmodell utvecklas för hur jämställdhet ska 
kunna integreras i kommunala investeringar i infra
struktur. Arbetet är komplext och fortsätter att invol
vera många aktörer, men EBRD äger i ökande grad 
frågan och ser den som en del av sin transitionsagenda. 

 Förutsättningarna för en dialog om hiv/aids har 
förändrats i och med att insatser inom området avslu
tats. Medan Sverige tillsammans med andra givares 
tidigare planerade påverkansarbete för att öka upp
märksamheten på prevention, är det nu Globala fon
den som är den största givaren och sätter agendan.

exempel på insats. Ukraina, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

32,3 2011 
–2016

11,3 Organisa-
tionsstöd

Upp till 1001

Insats: Organisationsstöd till civila samhället i Ukraina.
Mål: Ökade möjligheter för det civila samhällets aktörer att verka 
som förändringsaktörer för demokrati och mänskliga rättigheter.
Samarbetspartner: Fem organisationer i civila samhället

1 en organisation har Sida som enda givare idag (det vill säga 100%), hos 
resten är Sidas andel mindre.

Exempel på insats, resultat
 ■ Sidas interna instrument för organisationsstöd, 

utvecklat för Ukraina, är operationellt.
 ■ De fem strategiska organisationer som har fått stöd 

har  förbättrat sina interna system i linje med inter
nationella standards, vilket ger bättre möjligheter 
för dem att nå sina strategiska mål. 

Utvecklingen av civilsamhället i Ukraina är av histo
riska och politiska skäl en rörelse i startskedet. Orga
nisationerna behöver starka och demokratiska interna 



85

XXXXXXXXXXX

Sidas årsredovisning 2012

4. Utvecklingssamarbetet

system för att öka sitt inflytande i samspelet med 
myndigheter och fungera som ansvarsutkrävare och 
påtryckare. Från detta utgångsläge har Sidas stöd syf
tat till att få ett ökande antal organisationer att börja 
tillämpa en intern styrning och planering av europe
iskt mått, att göra revisioner till en rutin och att 
arbeta aktivt med hållbarhet för att mer effektivt nå 
sina utsatta strategiska mål.

För detta ändamål har Sida tagit fram interna rikt
linjer, samt mallar för bedömning och uppföljning av 
stödet. Sida erbjuder även konsultstöd för kapacitets
utveckling direkt till organisationerna, till exempel. 
utbildning för styrelsemedlemmar. Stödet samlar 
organisationer som främjar Ukrainas EUintegration 
inom arbetet med mänskliga rättigheter, media, jäm
ställdhet, samt miljö. Telekritika, är en mediaorgani
sation som fått stöd sedan slutet av 2011. Deras halv
årsrapport styrker att de har implementerat 
rekommendationer i den systemrevision som gjordes 
innan stödet gavs. Till exempel har de förbättrat sin 
plan för finansiell hållbarhet, de har formaliserat ruti
ner för finansiell uppföljning och projektuppföljning. 
De har även utvecklat sina regionala och internatio
nella samarbeten och nätverk. The International 
Center for Policy Studies (ICPS) är en “think tank” 
inom området EUintegration. Sida har ett avtal med 
ICPS sedan början av 2012. ICPS har haft svårighe
ter med interna förändringar, men har nu en ny chef, 
samt en aktiv styrelse. Senaste rapporten visar på 
framsteg vad gäller förbättringar i linje med rekom
mendationer från systemrevisionen. Organisationen 
Kharkiv HRPG, är en av de äldsta och mest aktiva 
organisationer för mänskliga rättigheter i Ukraina. 
Organisationen får projektstöd under en period och 
förbättrar sin verksamhet i linje med den systemrevi
sion som gjordes 2011. Aktiviteter pågår, men det 
finns ännu inga resultat att rapportera.

Inom området miljö stöder Sida Mama86, som 
anses som en av Ukrainas främsta miljöorganisatio
ner. Stödet startade under 2011 och årsrapporten 
2012 visar på tydliga förbättringar vad gäller införan
det av nya policies och rutiner för uppföljning.

Sida stöder även GURT1 som är en plattform och 
resurscenter för Ukrainska civila samhällsorganisatio
ner där de största givarna har samarbetat för att för
bättra möjligheterna för organisationer att söka stöd 
för intern utveckling. GURT:s halvårsrapport lyfter 
fram förbättringar att nå ut till Ukrainska civila sam
hällsorganisationer med sina tjänster. GURT har 
även under året startat ett system för studiecirklar 

1 gURT betyder “team–working together” på ukrainska.

(enligt svensk modell) för sina medlemmar. För att 
komplettera Sidas direkta stöd till civila samhället och 
nå fler civila samhällsorganisationer på gräsrotsnivå 
har Sida, i samarbete med amerikanska biståndsmyn
digheten USAID, ett stöd till Marketplace. Syftet med 
Marketplace är att erbjuda tjänster som stärker intern 
kapacitetsutveckling genom att föra samman lokala 
civila samhällsorganisationer som saknar erfarenhet 
med mer mogna ukrainska organisationer och företag 
som kan erbjuda kapacitetsutveckling. Då stödet är 
nytt finns ännu ingen rapportering. 

Sida bedömer att de organisationer som fått stöd 
(som beskrivits ovan) har tagit stora steg vad gäller 
närmandet till internationell standard. Detta har skett 
genom att Sida erbjudit systemrevisioner som har 
tagit fram rekommendationer till förbättringar. Alla 
aktuella organisationer har mottagit dessa rekom
mendationer på ett konstruktivt sätt och använt dem 
till att göra förbättringar inom organisationen, vilket 
har visat sig på årsmöten samt i deras nämnda rap
portering. Som exempel kan nämnas att GURT efter 
samarbete med Sida under 2011 har gjort en interna
tionell revision,2 vilket är mycket ovanligt för en 
ukrainsk civil samhällsorganisation, då lagen inte krä
ver detta. 

Vad gäller Sidas övergripande mål för stödet till 
Ukrainska civila samhällsorganisationer bedömer 
Sida att stödet har ökat deras möjlighet att vara för
ändringsaktörer i samhället då starkare organisationer 
tydligare kan genomföra sina strategiska mål, följa 
upp och redovisa dessa. Genom att uppnå internatio
nell standard stärks även organisationens status och 
röst både nationellt och i internationella samman
hang. Det finns en klar risk att arbeta med civila sam
hället då de ofta har svaga interna system som inte 
uppfyller internationell standard. Sida har tagit fram 
egna riktlinjer för hur Sverige stöder organisationer i 
Ukraina vilket är ett sätt att hantera dessa risker. 

Sida bedömer att medel är väl använda, det vill 
säga insatsen är genomförd med en god kostnadsef
fektivitet. Genom att ta ett samlat grepp om Sidas 
stöd till civila samhället och utveckla ett instrument 
som bidrar till långsiktigt hållbara organisationer 
anses kostnadseffektiviteten vara högre än vid enbart 
projektstöd. Sida är genom detta med och bidrar till 
en långsiktigt hållbar utveckling av civila samhället. 
Vad gäller enskilda stöd, till exempel Mama86, har 
målen uppnåtts inom uppställda tids och budgetra
mar. Sida bedömer värdet av det samlade stödet till 
det civila samhället i Ukraina som mycket hög. I ett 

2 PriceWaterCoopers gURT annual audit 2011.
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läge där reformsamarbete på central nivå har försvå
rats finns förändringskraften alltmer utanför den cen
trala administrationen.

4.4 selektivt samarbete

Verksamheten har under året styrts av sju strategier: 
 Botswana, Indien, Indonesien, Kina, namibia, Sydafrika  
samt Vietnam.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 383 miljoner kronor utbetalats till 
selektivt samarbete. Motsvarande siffror för 2011 och 
2010 är 297 respektive 349 miljoner kronor.

Målsättningen med aktörssamverkan är att stimu
lera framväxten av självbärande relationer mellan 
Sverige och de aktuella länderna. Antalet nya beslu
tade insatser under 2012 visar på en kraftig ökning 
från 2011 allt i enlighet med policyn för aktörssam
verkan som har som mål att öka antalet relationer 
mellan Sverige och de aktuella länderna. Efter en 
inledande period av oklarhet kring samarbetsformen 
aktörssamverkan kan konstateras att biståndsformen 
under 2012 rönt stort intresse i Sverige och de aktu
ella länderna. Efterfrågan på aktörssamverkans insat
ser ökade kraftigt i länder så som Indonesien, Bot
swana och Namibia, där efterfrågan i början på 
strategiperioden gick trögt. Antal beslutade insatser 
ligger högt då policyn för aktörssamverkan anger att 
målet är att stimulera och stärka framväxten av rela
tioner mellan aktörer i Sverige och de aktuella län
derna. Insatserna är i sin karaktär små, katalytiska 
och begränsade i tid så som beskrivet i policyn för 

aktörssamverkan. Aktörssamverkan skiljer sig därmed 
mot resten av verket på så vis att målsättningen är att 
öka antalet insatser, att insatserna är budgetmässigt 
mindre och med kort avtalslängd. 

Antalet insatser med utbetalningar har även ökat i 
förhållande till både 2010 och 2011, vilket kan förkla
ras av den ökade efterfrågan på aktörssamverkans 
insatser i samtliga av de sju selektiva samarbetslän
derna. Så som nämnts ovan ligger detta i linje med 
policyn för aktörssamverkan.

Antalet avslutade insatser sjönk under 2012 i jäm
förelse med 2011. Utfasningen av det mer traditio
nella samarbetet genomfördes i huvudsak under 2010 
och 2011 så som uttryckt i de respektive samarbets
strategierna, vilket medför att det är färre avslutade 
insatser under 2012 än framförallt 2010. Då det blev 
tydligt under 2012 att det bilaterala samarbetet med 
de sju selektiva samarbetsländerna ska avslutas i 
december 2013, gjordes ansträngningar att avsluta 
insatser för att på så sätt säkerställa en mindre pro
jektportfölj under det sista året för samarbetet med de 
sju aktuella länderna.

Botswana
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 48 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att vidareutveckla en långsiktig bilateral relation som bygger på 
ömsesidiga intressen.

Sektormål
•  Stärkt kapacitet att öka handel och till att öka ekonomisk 

 diversifiering.
•  Stärkt kapacitet att hantera och motverka miljö- och 

 klimatförändringar.
•  Stärka demokratiska institutioner och organisationer 

 representerande av det civila samhället.

Övergripande dialogfrågor
•  I samarbetsstrategin står det att Sveriges dialog ska bedrivas 

inom ramen för eU.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 8. insatser inom selektivt samarbete, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal intsatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 100 85 149 24 446 18 339 38 552

Antal insatser med kostnader 170 178 231 17 668 23 195 31 178

Antal avslutade insatser 84 66 52 5 163 3 751 2 842
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Botswana har sedan självständigheten 1966 haft en 
stark ekonomisk utveckling. Efter en kortvarig ned
gång av ekonomin 2009 är den ekonomiska tillväxten 
återigen positiv. Landet är dock beroende av sina 
gruvfyndigheter och bör diversifiera ekonomin. Den 
statliga sektorn dominerar och det finns ingen själv
klar kultur för eget företagande. Flera insatser hand
lar därför om att få igång företagande. Bland andra 
Exportrådet och Sveriges Geologiska Undersökning 
har spelat en viktig roll som facilitator.1 

I ett projekt samverkar Chamber Trade Sweden2 
med Women in Business Association (WIBA) där 
kvinnors företagande står i fokus. Detta botswanska 
kvinnonätverk har fått ökad kunskap i planering och 
ekonomi, samt tagit fram en tydligare struktur för sin 
organisation. Vidare har nätverket genom sitt samar
bete med den botswanska Handelskammaren fått 
möjlighet att bli en dialogpartner till regeringen, en 
dialog som vanligtvis domineras av män. 

Dessutom har ett flertal parter träffats genom semi
narier för samarbeten inom ekonomisk utveckling. 
Dessa har inte utmynnat i konkreta resultat under 
året, men bedöms av Sida som lovande. Bland annat 
planerar den ideella svenska föreningen Global Busi
ness Labs tillsammans med Botswanas universitet en 
inkubator där botswanska småföretagare ska få stöd 
till sina affärsidéer.

Botswana har ett känsligt ekosystem och är sårbart 
för klimatförändringar3 och Botswanas regering ser 
behov av åtgärder. I den svenska samarbetsstrategin 
läggs fokus på klimatförändringar och förbättrad för
valtning av vattenresurser.

Svenska parter samverkar med Botswanas 
meteoro logitjänst4 och vattendirektoratet på departe
mentet för mineraler, energi och vattenfrågor5 inom 
områdena prognostisering, klimatdata och effektiv 
vattenresursförvaltning (se mer under insatsexempel). 

Ett annat exempel på samarbetet är samverkan 
mellan svenska Krinova Science Park och den statliga 
botswanska innovationshubben för att stimulera ny 
miljöteknik. Målet är ett fungerande centrum för ren 
teknikutveckling. Kvinnor med liten inkomst har 
genom projektet fått stöd att starta och tjäna pengar 
på sophantering.

1 Inom ramen för aktörssamverkan har Sida använt sig av exportrådet, 
 Sveriges geologiska Undersökning, Sweco samt Handelskammaren som 
facilitatorer som haft en samordnande roll för att stimulera befintliga och 
skapa nya samarbeten. exportrådet har fungerat som facilitator i Botswana 
sedan 2010 och har en budget på 10 miljoner kronor för tre år.

2 en icke-vinstdrivande organisation skapad av Sveriges Handelskamrar.
3 Olika studier lyfte fram detta inför den aktuella samarbetsstrategin. 
4 Sorterar under miljö- och turismdepartementet (Ministry of environment, 

Wildlife and Tourism).
5 Ministry of minerals, energy and water resources.

Ytterligare ett exempel inom miljöområdet är 
arbetet med förnybar energi såsom sol och biogas i 
byn Sekhutlane. Modellen är en del av ett samarbete 
mellan den svenska partnern Sustainable Business 
Mälardalen och ett flertal aktörer i Botswana. Model
len, kombinerad med nya affärsidéer, ses som en 
pilotmodell som förtjänar att spridas. 

Sida bedömer att arbetet med aktörssamverkan i 
 Botswana har varit framgångsrikt.6 Ett stort antal 
svenska och botswanska aktörer har visat intresse för 
samarbete inom olika sektorer. Detta visar sig också 
genom en hög andel botswansk finansiering av projekten. 

Antalet projektförslag som inkommit under 2012 
har ökat jämfört med tidigare år.7 Sammanlagt finns 
nu 32 pågående insatser.8 Större projekt handlar om 
att skapa mötesplatser för aktörer eller stöd till nätverk 
för aktörer. Mindre insatser berör småföretagande 
med fokus på unga och kvinnor. Sida anser att målet 
”stärkt kapacitet” kan ses inom såväl projekt som 
landnivå och bedömer därför att insatserna bidrar till 
att stärka handel och ekonomisk diversifiering.

Kostnadsdelningen är en viktig komponent för lång
siktigheten i projekten inom aktörssamverkan. Sida bedö
mer att då den botswanska partnern investerar i projek
tet indikerar det att utsikterna för hållbarhet är goda. 

Botswana har sedan självständigheten 1966 varit 
en demokrati med flerpartisystem, återkommande 
fria val och ett grundlagsstadgat skydd av de medbor
gerliga fri och rättigheterna.

Den institutionella grunden möjliggör projekt som 
syftar till att stärka demokratin i landet. Inom detta 
område ryms exempelvis projektet mellan svenska 
och botswanska Lantmäteriet som arbetar för en rätt
vis fördelning av mark. 

I ett annat projekt samverkar stiftelsen Spinalis med 
hälsoministeriet för bättre sjukvård och rehabilitering 
av ryggmärgskadade. Tack vare det fleråriga samar
betet har en avdelning för ryggmärgskadade inrättats 
på Princess Marina Hospital i Gaborone. Kunskapen 
hos såväl läkare som sjuksköterskor har stärkts och 
patienterna får idag en vård som tidigare inte fanns 
tillgänglig. Vidare har den nationella sjukvårdsbudge
ten idag en särskild budgetpost för ändamålet.

Tydliga tecken finns på förändrade attityder kring 
funktionshinder på hög beslutsnivå i landet. Som en 
spinoff  effekt av Spinalis arbete har en delegation 
med regeringsrepresentanter besökt Sverige för att få 
kunskap om hur Sverige arbetar med vård och reha

6 Att parterna ser en ömsesidig nytta uttrycks av många parter vid möten och 
samtal. 

7 Av de 12 planeringsbidrag som genomförts det senaste året, har 8 lett till 
avtalade Cooperation grants och två till projektförslag som inväntar beredning.

8 exklusive de insatser som genomförs genom Kulturrådet samt demoMiljö.

4. Utvecklingssamarbetet
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bilitering av funktionshindrade.
Svenskt stöd går till Southern Afrikan AIDS Trust 

(SAT) och deras arbete i Botswana med det övergri
pande målet att stärka kapaciteten hos civila samhäl
lets aktörer avseende hiv och aids. Fyra nätverk och 
deras medlemsorganisationer har genom SAT:s stöd 
förbättrat ekonomisk förvaltning och effektivitet. 

Dessutom har över två tusen människor på lands
bygden fått ökad tillgång till vård, medicin och stöd. 
En av organisationerna, Kuru Family of  Organisa
tions (KFO), arbetar med sanfolket i Kalahariöknen 
för att stärka deras rättigheter och för en ekonomisk 
utveckling i området. Det innebär också ett brett 
arbete inom hälsosektorn framför allt med hiv och 
aids, tuberkolos och alkoholism. Exempelvis har 
KFO genom sin verksamhet bidragit till att antalet 
personer som testat sig för hiv ökat från 42 till 984 
under rapporteringsperioden 2011/12.

Dialog i strategigenomförandet
I samarbetsstrategin anges att Sveriges dialog ska bedrivas 
bilateralt samt genom Sveriges medlemskap i EU. Den 
bilaterala dialogen koncentreras till de årliga högnivå
mötena mellan Sverige och Botswana, där Sverige före
träds av ambassaden i Pretoria. Möten äger också rum 
kontinuerligt med Botswanas representation i Stockholm.

Dialogen inriktar sig bland annat på uppföljning av 
resultat, de tematiska prioriteringarna samt den lång
siktiga hållbarheten i aktörernas relationer. Sverige 
har genom sin långvariga relation till landet mycket 
goda kontakter, vilket bidragit till den positiva utveck
lingen av aktörssamverkan, som av Sida ses som det 
mest påtagliga resultatet av dialogen.

exempel på insats. botswana, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

4,4 201110 
–201406

2,2 Projektstöd 48,9

Insats: Kapacitetsutveckling av Botswanas vattendirektorat 
 (department for Water Affairs (dWA)1 gällande vattenresurs-
förvaltning). 
Mål: Att bygga kapacitet inom Botswanas vattendirektorat, som har 
ansvaret för långsiktig strategisk planering av vattenresurser, samt 
skapa en ökad förståelse för hur vattenhantering relaterar till 
 internationella processer kring hållbar utveckling och fattigdoms-
bekämpning. Insatsen syftar även till att etablera kontakter mellan 
representater för ansvariga och förvaltande institutioner inom 
 Botswanas vattensektor och motsvarande institutioner i Sverige  
för samarbeten på längre sikt.
Samarbetspartner: Stockholm International Water Institute (SIWI), 
 Ministry of Minerals, energy and Water resources

1 del av departementet för mineraler, energi och vattenfrågor.

Exempel på insats, resultat
 ■ Kunskapen har ökat hos botswanska intressenter 

och  institutioner kring integrerad förvaltning av 
vattenresurser1 via kurser och kunskapsöverföring.

 ■ Kunskapen hos botswanska ämbetsmän vid 
Department for  Water Affairs (DWA) har ökat 
kring styrning och ledning vid 
 organisationsförändringar.

 ■ Stockholm International Water Institute och DWA 
har tillsammans inrättat en gemensam process för 
fortsatt genomförande och utveckling av kunskaps
utbyte inom projektet. 

Insatsen är anpassad till den organisationsförändring 
som nu sker inom Botswanas vattensektor för att 
stärka vattendirektoratets  kapacitet. Sida bedömer att 
resultaten hittills anknyter till projektets plan. Ännu 
går det inte att bedöma om kapaciteten för vattenre
sursförvaltning har ökat eftersom projektet nyligen 
påbörjats. Sida kan i dagsläget inte avgöra om det 
huvudsakliga målet  kommer att uppnås, men baserat 
på tidigare erfarenheter från  samarbete mellan Sve
rige och Botswana inom vattensektorn bedömer Sida 
att möjligheterna för måluppfyllelse är goda.

Då genomförandet nyligen startat är det ännu inte 
möjligt att göra några djupare analyser av utveck
lingsinsatsens kostnads effektivitet. Två kurser har 
genomförts med flera delmoment. Genomförandet 
hittills har dock varit enligt plan och indikerar god 
kostnadseffektivitet.

Indien
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 61 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
en socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Sektormål
•  Ökad medvetenhet om och kapacitet för att skydda miljön och 

förebygga och hantera klimatförändringar.
•  Strategin anger inget sektormål men uppger att stöd till 

 aktörssamverkan kan förekomma inom andra områden där 
Sverige och Indien har ömsesidigt intresse för att stärka och 
stimulera varaktiga relationer. Hälsa nämns som ett område av 
särskilt intresse.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökad kunskap om och förståelse för möjligheten till en 

miljömässig hållbar ekonomisk tillväxt.
•  Klimatförändringens konsekvenser för försörjningsmöjligheter 

och hälsa.

1 Integrated Water Resource Management (IWRM).
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Sida bedömer att det svenska stödet bidragit till fram
växten av ett stort antal relationer mellan en rad olika 
aktörer, främst inom fokusområdena i strategin, miljö 
och klimat samt hälsa. Under det senaste året har 
aktörssamverkan tagit ordentlig fart med flera nya 
samarbeten. Under 2012 har 19 nya samarbeten 
inletts, att jämföra med 5 under samma period förra 
året. Samtidigt som förutsättningarna för aktörsam
verkan är goda vill Sida understryka att kostnadsdel
ning utgör en utmaning och att det finns tveksamhet 
kring hållbarheten i samarbetena. Sidas bedömning 
är att en stor andel samarbeten är resultat av aktivt 
arbete från ambassaden och/eller andra svenska 
intressenter.

Medvetenheten om betydelsen av förbättrad 
avfallshantering och övergång till förnyelsebara ener
gikällor har ökat i Indien, och fokus i Sidas miljöport
följ ligger också på dessa områden. Sidas bedömning 
är att Sverige genom det så kallade miljökontoret på 
ambassaden, under ledning av miljöattachén, har 
spelat en viktig roll i att utveckla kontakter med rele
vanta indiska och svenska aktörer, öka intresset och 
kunskapen i Indien om svenskt kunnande och teknik 
samt främjat samarbeten inom dessa och andra 
områden. Enligt Sidas bedömning så har miljökonto
ret och biståndssektionen inom ambassaden komplet
terat varandra väl. Hållbar stadsplanering är ett 
område som tillkommit det senaste året och ett sam
verkansavtal är under slutförhandling. Sidas bedöm
ning är att detta indikerar ett gediget intresse från 
indisk sida. Se mer nedan om miljökontoret under 
det särskilda insatsexemplet. 

Inom miljöområdet handlar det även om mer lång
siktigt resultat som kommer av reformer, beteendeför
ändringar och utveckling av teknik. Det riktade stödet 
till miljöorganisationerna Center för vetenskap och 
miljö (CSE)1 och Toxics Link, som bland annat arbe
tar med att minska användningen av miljögifter, utgör 
ett bra komplement till aktörssamverkan. Organisa
tionernas verksamhet har bidragit till genomslag på 
policynivå. 

CSE har i år bland annat lyft frågan om vatten och 
sanitet i urbana miljöer och lyckats påverka skrivning
arna i Indiens kommande nationella femårsplan.

Toxic Link:s forskning och opinionsbildning om 
giftiga ämnen och farligt avfall har bidragit till att 
stärka den nationella lagstiftningen om plastavfall och 
påverkat att beslut fattats om att fasa ut användningen 
av kvicksilver inom sjukvården i Punjab.

Inom hälsoområdet genomförs flera samarbeten 

1 Centre for Science and environment (CSe).

mellan Indien och Sverige inom områden som är sär
skilt prioriterade av Indien, till exempel folkhälsa, 
mödra och barnhälsovård, ickesmittsamma sjukdo
mar samt antibiotikaresistens. 

Sida ser ett indiskt intresse och efterfrågan på 
svenskt kunnande och expertis, samt ett svenskt 
intresse för samarbete från företag, myndigheter, 
institutioner och universitet. Sidas bedömning är att 
hälsoprojekten bidrar till att förbättra hälsosituatio
nen genom att utveckla kompetens, stärka institutio
ners kapacitet att genomföra reformer samt förbättra 
kvaliteten på hälsotjänster. Ett exempel på detta är 
samarbetet mellan Karolinska Institutet, Barnmor
skeförbundet samt indiska institutioner vilket bland 
annat resulterat i förbättrad kvalitet inom förloss
ningsvården.

Dialog i strategigenomförandet
Dialogen avseende en miljömässigt hållbar utveckling 
samt klimatfrågans betydelse sker dels indirekt via 
stödet till de nationella miljöorganisationerna, dels 
via samförståndsavtalen mellan Indien och Sverige 
inom områdena miljö och förnyelsebara energikällor. 
Sidas bedömning är att det svenska samarbetet bidra
git till att den indiska regeringens femårsplan, 2013–
2017 innehåller en särskild satsning på investeringar i 
förnyelsebara energikällor.

exempel på insats. indien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

5,19 200912 
–201207

4,98 Personal 
från 

 givarlandet

100

Insats: Specialattaché för miljö-, klimat- och energifrågor.
Mål: Främja skapandet av långsiktigt hållbara samarbeten mellan 
svenska och indiska offentliga och privata aktörer inom områdena 
miljö, klimat och energi. Ökat intresse och kunskap hos indiska 
 aktörer om svensk teknik och svenskt kunnande. Bidra till arbetet 
med biståndsfinansierad aktörssamverkan inom miljö- och 
 klimatområdet.
Samarbetspartner: Miljöattaché

Exempel på insats, resultat
 ■ En plattform under ledning av miljöattachén för 

koordinering av miljö, klimat och energirelaterade 
frågor har bildats och  kontakter med relevanta aktö
rer på den svenska och indiska sidan har etablerats.

 ■ Ett flertal samarbeten med potential att bli långsiktigt 
hållbara har skapats mellan indiska och svenska aktö
rer, såväl företag som myndigheter och kommuner 

 ■ Ökad kunskap och intresse hos indiska aktörer om 
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svenskt  kunnande och svensk teknik inom miljö och 
energiområdet, vilket bland annat manifesteras 
genom ett ökat intresse för 
 aktörssamverkansprojekt. 

 ■ Samarbete inom hållbar stadsplanering har inletts 
både på  nationell och lokal nivå. Långt fram
skridna förhandlingar om ett samförståndsavtal 
pågår mellan den svenska och den indiska reger
ingen inom området.

Det så kallade miljökontoret är inhyst i ambassad
kansliets lokaler, under ledning av miljöattachén, och 
har under två år funnits på försök. Miljöattachétjäns
ten har nu permanentats. 

Sida bedömer att pengarna har varit väl använda 
och att insatsen uppvisar god kostnadseffektivitet. Insat
sens aktiviteter har genomförts och planerade resultat 
har uppnåtts inom uppsatta tids och budgetramar.

Indonesien
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 35 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Förbättrad samhällsstyrning och ökad respekt för mänskliga 
 rättigheter, en miljömässigt hållbar utveckling samt en ekonomisk 
tillväxt som kommer fler tillgodo.

Sektormål
•  Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att driva reform-

processer för ökad demokrati och mänskliga rättigheter samt 
stärkt kapacitet hos civilsamhällets aktörer som verkar för 
 fördjupad demokrati och ökad respekt för de mänskliga 
 rättigheterna.

•  Stärkt kapacitet hos indonesiska samhällsaktörer att hantera 
och motverka miljöproblem samt förebygga och hantera klimat-
förändringar.

•  Stärkta förutsättningar för internationell handel och ett gott 
näringslivsklimat.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökad efterlevnad av mänskliga rättigheter i Indonesien.
•  Hur miljö- och klimatfrågor påverkar utveckling och fattiga 

människors levnadsvillkor samt vad som kan göras för att 
 förebygga och minska negativa effekter av klimatförändringar 
och miljöproblem.

•  erfarenhetsutbyte gällande uppbyggnad och utveckling av 
 handelsrelaterade institutioner och strukturer.

•  Hur Sverige och Indonesien gemensamt kan bidra till ökad 
 aktörssamverkan.

Aktörssamverkan har bedrivits aktivt under tre år vil
ket enligt Sidas bedömning är en kort tid. Antalet 
relationer av ömsesidigt intresse har ökat markant 
under det senaste året: i december 2012 pågick 27 
aktörssamverkansprojekt jämfört med 7 aktörssam
verkansprojekt i december 2011. Sida konstaterar att 

ett långsiktigt tidsperspektiv, aktiv marknadsföring 
och klustertänkande, det vill säga att samla aktörer, 
instrument och platser runt ett koncept (till exempel 
Eco Airport, vatten och Symbio City), har givit goda 
resultat. Efterfrågan på hållbar miljöutveckling är 
stor, och Sida bedömer att Sverige har komparativa 
fördelar. 

Indonesien är idag världens befolkningsmässigt 
tredje största demokrati, och är som enda land i The 
Association of  Southeast Asian Nations (ASEAN)1 
rankad ”Free” av Freedom House 2012. Trots detta 
återstår flera större utmaningar, bland annat korrup
tion och ett svagt rättsväsende. 

Vad gäller mänskliga rättigheter (MR) har stora 
framsteg gjorts men även här återstår problem. Rätts
övergrepp går i flera fall ostraffade. Religiösa minori
tetsgrupper, ursprungsbefolkningar och homo, bi 
och transpersoner (hbt) är särskilt utsatta. Press
friheten varierar bland landets regioner, och de 
senaste åren har Indonesien tappat flera placeringar i 
Reporters without borders´ ranking av pressfrihet, 
främst på grund av den osäkra situationen på Papua 
och Västpapua. 

Samarbetet vad gäller mänskliga rättigheter ligger i 
linje med uppsatta mål och Sida bedömer att den 
svenska portföljen bidrar till utvecklingen av sektor
målet. Raoul Wallenberg Institutets (RWI) samarbete 
med Justitie och mänskliga rättigheter departemen
tet2 har gett påtagliga resultat i ministeriets reform
agenda, där även kommittéerna för genomförande av 
handlingsplanen och utvalda modellfängelser är del
tagande parter.

Resultaten avser såväl konkreta förbättringar som 
förändringar i regelverket i form av lagstiftning. Som 
exempel kan, avseende komponenten MR i fängelser, 
bland annat rapporteras att det nya förslaget till kri
minalvårdslag inkluderar regler för lägsta standard 
för behandling av fångar, att modellfängelser utarbe
tat handlingsplaner för att genomföra detta i prakti
ken, och att reglerna i ökad grad efterlevs. Ministeri
ets ökade engagemang och involvering i 
genomförandet av programmet borgar för att det 
finns ett intresse av att driva frågorna vidare.

Den indonesiska ekonomin är stark. Under finans
krisen 2009 hade landet den tredje största tillväxten i 
världen, efter Kina och Indien, och tillväxten har 
fortsatt att i snitt ligga på över sex procent. 

Samarbetet inom sektorn internationell handel och 

1 ASeAn är en samarbetsorganisation för tio länder i Sydostasien, ASeAn:s 
huvudsakliga syfte är att öka den ekonomiska tillväxten och främja social och 
kulturell utveckling samt att verka för fred och stabilitet i regionen.

2 Ministry of law and Human Rights.

4. Utvecklingssamarbetet
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näringsliv är något mer begränsad jämfört med 
övriga sektorer och bidraget till sektorns utveckling 
mot målet är lägre. I oktober fattade Sida beslut om 
ett större samarbete som bland annat avser företags 
samhällsansvar (Corporate Social Responsability 
(CSR), utveckling av små och medelstora företag 
samt handelsutbyte inom utvalda sektorer. Det är för 
tidigt att redovisa några resultat av detta.

Sida bedömer att störst intresse för samarbete har, 
från den indonesiska sidan, gällt miljö och klimat
området där Sverige har komparativa fördelar. Sida 
bedömer att Indonesien har satt en ambitiös klimat
agenda med långtgående mål, bland annat för mins
kade utsläpp av växthusgaser.

Efterfrågan på internationell expertis är stor, och 
den konkreta karaktären av samarbetet och kunskaps
utbytet med Sverige vad gäller miljö och klimat
frågor har enligt Sidas mening uppskattats. 

Med hjälp av den facilitator som upphandlades 
2012 har ett nytt samarbetsspår som gäller skog och 
klimat, med fokus på industri och forskning, initierats. 
Ännu kan inga resultat redovisas. 

Inom det prioriterade området för hållbara städer 
och transporter har samarbeten påbörjats inom ett 
flertal områden under det breda svenska SymbioCity
konceptet,1 det vill säga hållbar stadsförvaltning med 
fokus på grönt byggande, avfallshantering, vattenre
sursfrågor samt gröna flygtransporter. Syftet är att 
råda bot på att fattiga i synnerhet drabbas av dålig 
miljö. Konceptet bygger på principen om brett folk
ligt deltagande, framförallt ska fattiga människor 
involveras. Samtliga av dessa områden är högpriorite
rade i Indonesien, som har en intensiv urbanisering 
och ett ambitiöst program för ett utbyggt luftfartsnät
verk i landet som har 17 000 öar. 

Dialog i strategigenomförandet
Sida bedömer att den dialog som förts under senaste 
året har lett till flera resultat genom sin koppling till 
konkreta utvecklingsinsatser. Inom området mänsk
liga rättigheter har Raoul Wallenberg Institutet (RWI) 
bjudits in att delta i analys och förslag gällande den 
övergripande kriminalvårdslagen (2011), samt de rikt
linjer som ska gälla för kriminalvård av ungdomar 
(2012 och framåt). 

Kopplingen till den politiska bilaterala MRdialo
gen har varit konstruktiv och genom det konkreta 
samarbetet ges dynamik åt policyfrågorna. Vidare 

1 Främst Borås-Palu Symbiocity samarbete 2012–2013, Probolinggo-Helsing-
borg Symbiocitysamarbete 2012–2013, internationella kursprogrammet (ITP) 
om lokal miljöförvaltning 2012–2013 samt programmet för kommunsamarbe-
ten som koordineras av internationella centret för lokal demokrati ICld 2012–
2013.

har dialogen med den indonesiska planeringsmyndig
heten lett till en förståelse och uppskattning av aktörs
samverkan som samarbetsform och effektiv modell 
för samarbete som bygger på de indonesiska parter
nas intressen och behov. Med begränsade resurser 
har intressanta kontakter kunnat etableras och platt
formar för utbyte skapats, även om det ännu inte går 
att se några konkreta resultat på just detta område.

exempel på insats. indonesien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

2,0 201102 
–201206

2,0 Sektor-
budgetstöd

10

Insats: Stöd till Indonesiens klimatförändringsfond (Indonesian 
 Climate Change Trust Fund, ICCTF). 
Mål: Att bidra till att Indonesien utvecklar en så kallad kol-snål 
ekonomi och att landet är bättre rustat att stå emot klimatförändrin-
gar samt att stärka den indonesiska regeringens ledarskap och 
kapaci tet beträffande hantering av klimatförändringar och samord-
ning av klimatinitiativ och klimatfinansiering.
Samarbetspartner: UndP och Indonesiens planeringsministerium 
(Bappenas)

Tre genomförda pilotprojekt: 
 ■ ”Sustainable Peatland Management” ett forsk

ningsprojekt inklusive ett pilotprojekt på ön Kali
mantan. Bland resultat kan nämnas utarbetande av 
riktlinjer och teknologi för att få till stånd ökad 
 lagring av kol i torvmarker, samt insamling av 
forskningsdata inom ämnet.

 ■ ”Energy Conservation and CO2 Emission in Steel 
and Pulp and  Paper Industries” som har resulterat 
i riktlinjer för berörda  industrier, upprättande av en 
databas för utsläpp samt etablerandet av ett team 
för att sprida informationen vidare inom industrin. 

 ■ “Public Education Program on Climate Change 
Issues ” som bland annat har resulterat i moduler 
för att integrera klimatfrågor i skolundervisningen.

Sida bedömer att alla tre projekten har potential att 
vidareutvecklas och expanderas. 

 ■ En ny och förenklad trustfundmodell är beslutad av 
den indonesiska regeringen med ICCTF som 
utgångspunkt för flexiblare hantering av internatio
nell klimatfinansiering, något som Sida bedömer är 
centralt för en effektiv hantering av denna i Indo
nesien mycket komplexa fråga. Vidare har en 
nationell fondförvaltare för ICCTF valts ut som 
kommer att ersätta den internationella förvaltare 
(UNDP) som hittills haft ansvaret, vilket är positivt 
då det visar på ett ökat indonesiskt ägarskap.

4. Utvecklingssamarbetet
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 ■ Effektiv dialogplattform för klimat mellan Sverige 
och Indonesien, liksom en plattform för dialog med 
övriga betydligt större givare på klimatområdet. 
Förhoppningen inför stödet till den  indonesiska 
 klimatfonden ICCTF har infriats, vilken var att 
 Sverige skulle få möjlighet att aktivt delta i strate
gisk policydialog med Indonesien kring bland 
annat koordinering av klimat finansiering. Det är 
något som enligt Sidas bedömning inte skulle ha 
varit möjligt om det bilaterala klimatsamarbetet 
begränsats till enbart aktörssamverkansprojekt.

ICCTF etablerades av planeringsministeriet Bap
penas, som har höga ambitioner vad gäller dess funk
tion att spela en central roll i den indonesiska klimat
kontexten. Erfarenheten av ICCTF som  central aktör 
har dock ur denna aspekt inte levt upp till ambitio
nen. Bappenas har haft svårt att få med de centrala 
intressenterna, det vill säga linjeministerierna med 
Skogsministeriet i spetsen. ICCTF är snarare en av 
många aktörer i den indonesiska förvaltningen, och 
har inte riktigt lyckats spela den planerade framträ
dande rollen inom koordinering och policyformule
ring.

Det är dock Sidas bedömning att måluppfyllelsen 
för utvecklings insatsen såsom den utformats hittills är 
god. De rapporterade resultaten motsvarar väl för
väntade resultat, förutom vad som nämns ovan 
 angående brister i samordnings och policyformule
ringsarbetet. Programmet följer överenskommen plan 
och budget, om än med viss tidsförskjutning, och 
bedöms vara på rätt väg att nå de över gripande 
målen. Sida bedömer därmed även att pengarna varit 
 rimligt väl använda, om än inte helt optimalt. Det vill 
säga utvecklings insatsen är hittills genomförd med en 
medelgod  kostnadseffektivitet. Detta styrks av den 
externa utvärdering som gjordes 2012 som visar att 
ICCTF hittills uppnått institutionella mål, att den 
utvecklade fondmodellen och det tydliga nationella 
ägarskapet och förvaltningen är ett mycket gott resul
tat. Dock noterade utvärderingen vissa effektivitets
brister avseende ICCTF:s projekthantering, vilket för
anlett en förlängning av genomförandeperioden. 
Oaktat detta drog utvärderingen slutsatsen att det 
finns god potential för att en hög utväxling av investe
rade medel kommer att uppnås.

Kina
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 51 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga 
 rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Sektormål
•  Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna i 

Kina med särskild fokus på de medborgerliga och politiska 
 rättigheterna.

•  Stärkt kapacitet i det kinesiska samhället för en miljömässigt 
hållbar utveckling samt för anpassning av samhället till 
 effekterna av klimatförändringarna och en minskning av klimat-
påverkande utsläpp.

•  Processmål: Aktörssamverkan ska utgöra merparten mätt i 
ekonomiska termer av samarbetet. Strategin anger att stöd till 
aktörssamverkan kan förekomma också inom ämnesområden 
utöver strategins huvudsektorer, som efterfrågas och där 
 svenska och kinesiska aktörer har ett ömsesidigt intresse.

Övergripande dialogfrågor
•  Hur Sverige och Kina gemensamt kan bidra ytterligare till ökad 

aktörssamverkan och ökat ägarskap i syfte att nå det över-
gripande målet för samarbetet.

•  Miljö- och klimatdialogen ska föras med flera kinesiska parter. 
dialogen ska även föras med andra länder inom framför allt 
 China Council for International Cooperation on environment and 
development (CCICed).

•  Synergier mellan dialogen inom sektorn demokrati och män-
skliga rättigheter och Sveriges bilaterala MR-konsultationer 
med Kina ska särskilt uppmärksammas och eftersträvas.

Det övergripande processmålet för Strategin för selek
tivt samarbete med Kina 2009–2013 är att merpar
ten av samarbetet vid strategiperiodens slut ska bedri
vas i form av aktörssamverkan. Andelen insatser inom 
aktörssamverkan har under perioden successivt ökat 
och utgör nu cirka 63 procent av den totala volymen i 
svenska kronor (23 av 29 insatser). Sida bedömer där
med att processmålet uppnåtts.

Oberoende bedömare pekar på att utvecklingen 
inom sektorn demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter under flera år gått i negativ 
riktning. Ökade restriktioner omgärdar såväl civila 
samhället som försvarare av mänskliga rättigheter och 
medier, inklusive sociala medier. Sammanlagt pågår 6 
insatser inom sektorn, varav två är aktörssamverkan. 

Raoul Wallenberginstitutet (RWI) har fått stöd från 
Sida för verksamhet i Kina sedan 1996. RWI:s pro
gram för kapacitetsutveckling inom mänskliga rättighe
ter har trots den negativa utvecklingen i landet kunnat 
fortsätta med positiva resultat. En extern utvärdering 
som genomfördes våren 2012 beskriver programmet 
som ett exempel på en insats inom området mänsk
liga rättigheter som kan visa ett mätbart genomslag. 
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Bland resultaten nämns att programmet varit 
instrumentellt för att etablera utbildning i mänskliga 
rättigheter vid ett antal framstående kinesiska univer
sitet, lagt en grund för utbildning i mänskliga rättig
heter av kinesiska åklagare och etablerat en förståelse 
för Sveriges engagemang när det gäller främjande av 
mänskliga rättigheter bland de kinesiska samarbets
parterna. Det visar enligt Sidas bedömning att stödet 
bidragit till strategimålet, men också att tidsperspekti
vet för sådan påverkan är mycket lång. 

Kulturrådets projektutlysningar, där Sida avsatt 
finansiering bland annat för Kina, har resulterat i att 
nya aktörer inlett samarbeten inom sektorn under 
året. Dessa nyligen inledda samarbeten uppvisar 
ännu inte några konkreta resultat. Strategin anger att 
synergier ska skapas med MRkonsultationerna mel
lan Kina och Sverige, men inga konsultationer har 
genomförts bilateralt sedan 2007.

Sida bedömer att genomförda insatser bidrar till 
målet inom området miljö och klimat. Avseende det 
selektiva samarbetet inom sektorn miljö och klimat 
ser Sida tydliga synergier med svensk bilateral dialog 
om miljö och klimat och främjande av svensk miljö
teknik och miljökunnande (se nedan under dialog).

Vid sidan av de dialognära insatserna ser Sida ett 
starkt intresse hos kinesiska aktörer för aktörssamver
kan inom miljö och klimatområdet. Ett exempel är 
här samarbetet mellan Naturvårdsverket och det 
kinesiska miljöministeriet som ökat Kinas kapacitet 
att begränsa utsläpp av dioxiner och att skydda 
grundvattnet.

Ett annat exempel på resultat är de 125 kinesiska 
ringmärkare som utbildats med fokus på hur ring
märkning kan användas för miljöövervakning. Infor
mation som erhålls genom ringmärkning av fåglar 
blir alltmer betydelsefull för att följa miljö och 
klimat förändringar, spridning av sjukdomar och 
 förbättrad kinesisk kapacitet kan få stor betydelse 
 globalt.

Inom övriga områden som efterfrågas och där 
svenska och kinesiska aktörer har ett ömsesidigt 
intresse finns 6 insatser, samtliga aktörssamverkan. 
Samarbeten inom området företagssamhällsansvar 
(Corporate Social Responsibility, CSR) och antibioti
karesistens är kopplade till samförståndsavtal mellan 
Sverige och Kina. 

Samtliga insatser inom ramen för strategin har  
en aktivitetsperiod som slutar i december 2013 eller 
 tidigare.

Dialog i strategigenomförandet
Strategin anger att synergier ska skapas med konsul
tationerna om mänskliga rättigheter mellan Kina och 
Sverige, men inga konsultationer har genomförts bila
teralt sedan 2007. 

Avseende det selektiva samarbetet inom sektorn 
miljö och klimat ser Sida tydliga synergier med svensk 
bilateral dialog om miljö och klimat och främjande av 
svensk miljöteknik och miljökunnande. Som exempel 
på hur dialogen bidragit till utvecklingen mot sektor
målet kan nämnas att Sverige genom dialog med 
Kina bidrog till att frågan om ett kolsnålt samhälle 
trots att klimatförändringar ännu var ett känsligt 
ämne i Kina introducerades i högnivårådet China 
Council for International Cooperation on Environ
ment and Development (CCICED) 2007. Två år 
senare gjorde den kinesiska regeringen officiella åta
ganden om att åstadkomma en kolsnål ekonomi.

Sida ser att samförståndsavtalen mellan Sverige 
och Kina inom miljö, hälsa och företagens sociala 
ansvar har inneburit möjligheter att föra dialog om 
ökad aktörssamverkan och samarbete i form av pro
jekt med ömsesidigt ägarskap och kostnadsdelning.

exempel på insats. kina, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

10 201010 
–201212

4 Samfinans-
iering/pool-
finansiering

10

Insats: China Council for International Cooperation of environment 
and development (CCICed).
Mål: Att ge rekommendationer till den kinesiska regeringen samt 
 utgöra en plattform för det internationella samarbetet mellan  
Kina och det internationella samfundet när det gäller miljö- och 
 utvecklingspolitik.
Samarbetspartner: Kinesiska miljöministeriet

Exempel på insats, resultat
Sida har stöttat CCICED sedan 2002. Hösten 2011 
publicerades en studie av de resultat som CCICED 
uppnått under 20 år. Rapporten pekar på många 
exempel där en fråga introducerats i CCICED, och 
några år senare inkorporerats i femårsplaner och 
andra policy dokument från den kinesiska regeringen. 
Exempelvis startade  diskussioner om kolsnål ekonomi 
i CCICED 2007 och två år senare gjorde den kine
siska regeringen officiella åtaganden om att åstad
komma en kolsnål ekonomi. År 2008 introducerade 
CCICED konceptet grön ekonomi, vilket inkluderats 
i den 12:e femårsplanen som antogs 2010.

Även om många faktorer kan påverka vilka idéer 
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och riktlinjer  kinesiska regeringen väljer att anta, gör 
sammanställningen det troligt att dialog och utred
ningsarbete i CCICED:s arbetsgrupper påverkar 
kinesisk politik på miljöområdet, samt bidrar till att 
miljö integreras i ekonomisk politik. Sida bedömer att 
pengarna har varit väl använda och insatsen har 
genomförts med god kostnadseffektivitet. Kinas glo
bala betydelse för miljö och klimat är stor och Sverige 
kan med ett förhållandevis litet bidrag vara med och 
påverka hur Kina arbetar med utformning av arbets
sätt och åtgärder. En positiv bieffekt är också att Sve
rige genom en representant i CCICED och möjlighe
ten att bidra med experter till arbetsgrupper, har en 
platt form för dialog med Kina.

Namibia
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 25 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att vidareutveckla en långsiktig bilateral relation som bygger på 
ömsesidiga intressen.

Sektormål
ett av processmålen är att andelen stöd som inriktas mot aktörs-
samverkan vid halvtidsöversynen ska utgöra merparten av den 
 årliga landallokeringen.
•  Stärkt kapacitet att öka handel och till ökad ekonomisk 

 diversifiering.
•  Stärkt kapacitet att hantera och motverka miljö- och klimat-

förändringar.
•  ett stärkt civilsamhälle inom områdena demokrati, jämställdhet 

och mänskliga rättigheter.

Övergripande dialogfrågor
Att ta hänsyn till eU:s samarbete med namibia och Sverige ska vara 
en aktör i dessa sammanhang. Parisdeklarationen, handlings-
planen från Accra och eU:s uppförandekod för arbetsfördelning 
och komplementaritet ska så långt möjligt vara vägledande i det 
selektiva samarbetet.

Aktörssamverkan utgör idag 90 procent av den totala 
volymen i svenska kronor, vilket innebär att 28 av 31 
insatser är aktörssamverkan. Ett processmål är att 
andelen stöd som inriktas mot aktörssamverkan vid 
halvtidsöversynen ska utgöra merparten av den årliga 
landallokeringen. Sida bedömer därmed målet att det 
selektiva samarbetet ska domineras av aktörssamver
kan är uppfyllt. 

Gruvindustrin står för hälften av Namibias export
inkomster, men inkomsterna har minskat till följd av 
den ekonomiska krisen. Arbetslösheten är hög, när
mare hälften av befolkningen står utan arbete. Stärkt 
handelskapacitet, ökad handel och ekonomisk diversi
fiering är förutsättningar för att Namibias ekono

miska integration regionalt och globalt ska fördjupas, 
och därmed öka den ekonomiska tillväxten och 
minska fattigdomen i landet. 

Sida bedömer att det svenska stödet bidragit till att 
på sikt möjliggöra stärkt handel och diversifiering av 
ekonomin, men att det i nuläget inte går att fastställa 
i vilken utsträckning. 

De volymmässigt största insatserna inom det selek
tiva samarbetet är det mellan Lantmäteriet och Sveri
ges Geologiska Undersökning (SGU) och deras res
pektive namibiska motsvarigheter. Samarbetet har 
bland annat lett till att privata svenska aktörer inom 
gruvindustrin inlett samarbeten med namibiska aktö
rer. Lantmäteriet arbetar för att förbättra styrning, 
förvaltning och kapacitet inom lantmäteriet i Nami
bia. Ett första steg har tagits för en harmonisering av 
olika system hos Namibiska Land och återbosätt
ningsministeriet.1 

Bland övriga aktörer inom sektorn märks Världsna
turfonden (WWF) i Namibia som arbetar inom eko
turism, och det Svenska Standardiseringsinstitutet 
(SIS). Tillsammans med namibiska standardiserings
institutet och Global Compact Namibian Network 
(GCNN) arbetar de för att skapa en plattform för stöd 
till små och medelstora företag i deras arbete med 
företags samhällsansvar (corporate social responsibi
lity, CSR). 

Namibia är ett av världens torraste länder. Klimat
förändringar riskerar att öka påfrestningen på Nami
bias miljö med brist på vatten, ökad markförstörelse 
och torka. Projektportföljen innefattar projekt inom 
bioenergi, biogas, styrning och förvaltning av vatten
resurser, avfallshantering, klimat och livsmedelsindu
stri. Sidas bedömning är att det är för tidigt att se 
några konkreta resultat av arbetet men att processen 
har inletts. 

Tre pilotprojekt har hittills beviljats stöd genom 
programmet DemoMiljö, som administreras av Till
växtverket. Stödet syftar till att genom svensk miljö
teknik söka lösningar som är anpassade till afrikanska 
förhållanden. Två planeringsbidrag avseende gårds
baserad biogas samt kapacitetsbyggnad inom vatten
sektorn har lett till större samarbeten.

Den politiska situationen är i huvudsak stabil med 
regeringspartiet SWAPO:s ohotade dominans. Det 
civila samhället och medierna har en viktig roll att fylla 
som förslagsställare och granskare gentemot maktha
vare men endast ett fåtal organisationer, om än rela
tivt starka, är verksamma. Enligt antikorruptionsor

1 Ministry of lands and Resettlement.
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ganisationen Transparency International:s lista1 intar 
Namibia en femteplats i Afrika bland de minst kor
ruptionsbenägna länderna.

Sida bedömer att den svenska portföljen bidrar till 
en positiv utveckling på området demokrati, jäm
ställdhet och mänskliga rättigheter, exempelvis genom 
ett direktstöd till civila samhällsorganisationen Legal 
Assisstance Center (LAC) som arbetar med bevak
ningen av Namibias åtaganden vad gäller mänskliga 
rättigheter och deltagande av medborgarna. LAC har 
varit värd för 26 Workshops under året och därige
nom nått ut till 1 237 människor (731 kvinnor och 
507 män)

Sida bedömer att även stödet till aktörssamverkan 
bidragit positivt inom detta målområde. Ett exempel 
på sådan aktörssamverkan är ett samarbete mellan 
Sveriges Radio (SR) och dess namibiska motsvarig
het2. Det kommunala samarbetsprogrammet har, 
enligt Sidas bedömning, rönt ett stort intresse bland 
de namibiska kommunerna. Sju kommunala samar
beten genomförs för närvarande. Samarbetena är 
efterfrågestyrda utifrån de svenska och namibiska 
kommunernas prioriteringar och kan inledningsvis 
stimulera utbyte av idéer och erfarenheter, för att 
sedan vidareutvecklas till fördjupade samarbeten 
inom specifika frågor som exempelvis lokal ekono
misk utveckling genom ekoturism.

Även insatsen ”förbättrad styrning och förvaltning 
av landfrågor” (se ovan under sektorn ekonomisk 
utveckling samt nedan under insatsexempel) berör 
demokrati och mänskliga rättigheter. Ägande av mark 
och fastigheter är en demokratifråga, samtidigt som 
ägandet av mark är en möjlighet för fattiga männ
iskor att förbättra sina levnadsvillkor.

Dialog i strategigenomförandet
Inom arbetsgruppen SverigeNamibia har länderna 
enats om en generell bred ansats med ökat fokus på 
främjande och handelsfrågor. Utöver en fortsatt dia
log om gemensamma satsningar inom främjandefrå
gor, såsom ökad handel, är fortsatta dialogfrågor 
utfasningen av biståndet och möjligheter för fortsatt 
samarbete efter 2013, samt frågan om ekonomiska 
partnerskap (EPA) mellan EU och ACPländerna3. 
Sida bedömer att dialogen har inneburit en ökad för
ståelse hos namibiska intressenter för hur aktörssam
verkan kan bidra till landets fortsatta utveckling då 
biståndet fasas ut.

1 Index som bygger på ”upplevd” korruption (corruption perception index).
2 namibian Broadcasting Corporation, nBC.
3 African, Carribbean and Pacific States (ACP) samt economic Partnership 

Agreements (ePA).

exempel på insats. namibia, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

9,4 201111 
–201406

5,6 Projektstöd 50

Insats: Förbättrad styrning och förvaltning av landfrågor (mark och 
fastigheter) i namibia
Mål: Förbättrad styrning, förvaltning och kapacitetsuppbyggnad 
inom lantmäteri i namibia.
Samarbetspartner: Svenska lantmäteriet som samarbetar med 
 Ministry of land and Resettlement (land- och återbosättnings-
ministeriet)

Exempel på insats, resultat
 ■ En förstudie har genomförts avseende framtida 

behov av  geodetisk infrastruktur i Namibia och 
rekommendationer har tagits fram för vilken 
 aktuell teknologi som ska implementeras för att 
täcka användarbehovet hos namibiska myndig
heter,  kommuner, och privatpersoner. Rekommen
dationerna är nu  under övervägande hos nami
biska land och återbosättnings ministeriet inför 
beslut.

 ■ Utvecklade affärsplaner för de namibiska 
lantmäterimyndig heterna4 har tagits fram inom 
ramen för projektet. Ett första steg har tagits för att 
harmonisera olika system hos Namibiska Land 
och återbosättningsministeriet.

 ■ Namibiska Land och återbosättningsministeriet 
har utifrån de organisationsförbättringar som före
slagits inom projektet konstaterat att det förekom
mer kapacitet och kompetensbrist inom IT och 
ska därför rekrytera IT experter för det fortsatta 
förändringsarbetet.

Lantmäterifunktionen och den namibiska landrefor
men är under ständig utveckling och omfattas av 
Vision 2030.5 Sida konstaterar ett fortsatt behov av 
internationella experter i utvecklingsarbetet  utifrån 
erfarenheterna från det pågående projektet. Förut
sättningarna för ett långsiktigt samarbete bedöms av 
Sida som goda, inte minst då Namibia idag finansie
rar hälften av projektets kostnader. Det långsiktiga 
samarbetet är emellertid beroende av hur Lant
mäteriet kan finansiera sina kostnader efter 2013. 
Sida bedömer  utvecklingsinsatsen och dess genomför
ande som kostnadseffektiv utifrån hittills uppnådda 
resultat, som är i enlighet med plan.

4 directorate of Survey and Mapping (dSM), directorate of deeds Registry 
(ddR).

5 namibias långsiktiga utvecklingsvision, vilken operationaliseras via femåriga 
utvecklingsplaner (ndP).
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En projektledare från Lantmäteriet i Sverige är 
 stationerad i Windhoek och leder och koordinerar 
arbetet på plats. Det bidrar till att risker för insatsens 
genomförande uppmärksammas i ett tidigt skede så 
att åtgärder vidtas snabbt. Vidare bidrar kostnads
delningen, där Namibia genom land och återbosätt
ningsministeriet  svarar för halva projektkostnaden, till 
ett tydligt ägarskap. Sida bedömer att genomförandet 
skett kostnadseffektivt i termer av ett effektivt hus
hållande med insatta medel. Största risken i projektet 
är att genomförandet drar ut på tiden. Sida konstate
rar att viss  personal hos samarbetspartnern bytt 
arbete och att rekryteringen av ny personal dragit ut 
på tiden. Trots det är Sidas bedömning att det i nulä
get inte har påverkat kostnadseffektiviteten negativt. 
Det finns dock risk att projekttiden blir för kort, då 
samtliga aktiviteter ska ha genomförts vid strategi
periodens slut 2013, för att de resultat som satts upp 
ska uppnås.

Sydafrika
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 84 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att ytterligare stärka, bredda och fördjupa samarbetet på alla  
plan. Mer specifikt syftar samarbetet med Sydafrika till att, med 
utgångs punkt i Sveriges politik för global utveckling och målet för 
svenskt utvecklingssamarbete, genom ekonomisk tillväxt bidra till 
att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 
levnadsvillkor.

Sektormål
•  det övergripande processmålet i strategin är att merparten av 

samarbetet ska utgöras av aktörssamverkan.
•  Att stärka och bredda det nationella arbetet med att förhindra 

uppkomsten och spridningen av hiv och aids.

Övergripande dialogfrågor
•  Tonvikt läggs på dialog med nationella aktörer om bland annat 

brist på jämställdhet och mänskliga rättigheter, inklusive 
 människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

•  Kravet på ett nationellt långsiktigt åtagande och ett hållbart sätt 
att bemöta aidsepidemins långsiktiga effekter ska också lyftas 
fram.

•  Sverige ska även, i dialog med både nationella och internationella 
partners, stödja Sydafrika så att nationella, bilaterala och multi-
laterala insatser är väl samstämda.

Sida bedömer att intresset för aktörssamverkan som 
samarbetsform har ökat under strategiperioden och 
bidragit till att stärka relationerna mellan Sverige och 
Sydafrika. Uppskattningsvis kommer mellan 50 och 
60 procent av allokerade medel för 2012 att gå till 
insatser inom aktörssamverkan, vilket gör det till den 
dominerande samarbetsformen inom landportföljen.

Områden för samverkan mellan aktörer har bland 
annat varit lokalt självstyre, klimat, ekonomisk utveck
ling/företagande och forskning. Sett till antalet insat
ser blir dock fördelningen mellan riktade biståndsin
satser till civila samhällsorganisationer och aktörs
samverkan än tydligare där det senare överstiger 
70 procent av samtliga Sidahanterade insatser.Sida 
bedömer därmed att aktörssamverkan har blivit ett 
populärt instrument. Samtidigt bör det understrykas 
att aktörssamverkan är en arbetsintensiv samarbets
form. 

Sida har inför utfasningen i december 2013 påbör
jat en kartläggning av resultaten av avslutade insatser 
inom aktörssamverkan. Uppföljningens syfte är att 
utröna hur parterna har upplevt aktörssamverkan och 
om erhållet stöd har lett fram till självbärande och 
långsiktiga relationer. Vad gäller kostnadsdelning 
eftersträvas alltid att projektparten bidrar med hälften 
av sökta medel. Ibland har detta visat sig svårt, i syn
nerhet när insatserna inbegriper aktörer från civila 
samhället.

Avseende hiv och aids konstaterar Sida på ett över
gripande plan att hivspridningen i Sydafrika har 
mattats av och att behandling och förebyggande 
åtgärder förbättrats betydligt. Sverige har spelat en 
avgörande roll i utformningen av Sydafrikas natio
nella strategiplan för att bekämpa hiv, sexuellt över
förbara infektioner och tuberkulos. 

Det riktade stödet till att begränsa spridningen av 
hiv och aids bedöms av Sida vara strategiskt och 
framgångsrikt. För att säkerställa ett effektivare 
utnyttjande av Sydafrikas egna resurser koncentreras 
det svenska stödet till strategisk kapacitetsutveckling 
och fortsatt stöd till rättighetsfokuserade ”watch
dog”organisationer. 

Sida ger stöd till organisationer som arbetar med 
den mest utsatta befolkningen samt till kapacitetsut
veckling hos staten och civilsamhället. Sydafrikanska 
Aidsstiftelsen (AIDS Foundation of  South Africa, 
AFSA) arbetar med nio enskilda och 21 gräsrotsorga
nisationer för att förbättra servicen på lokal nivå och 
därigenom bidra till uppfyllelse av millenniemålen. 
Sida bedömer att insatsen resulterat i förbättrade tjäns
ter på lokal nivå inom området. Se mer under insats
exempel nedan.

Ett program för att minska sårbarheten och effek
terna av aids i transportsektorn har bland annat lett 
till att en policy för vägtransportindustrin, som inklu
derar en policy för hiv och aids, har genomförts. Per
sonal vid kliniker har utbildats vilket lett till högre 
kvalitet i vården. Kliniker har börjat hålla öppet på 
kvällen, och verksamheten stärkts genom att erbjuda 

4. Utvecklingssamarbetet
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rådgivning och hivtestning. Informationsmöten för 
sexarbetare har hållits, och ett ”sexarbetares fackför
bund” med mottot ”ingen kondom – inget sex ”har 
inrättats.

Dialog i strategigenomförandet
I dialogen med nationella aktörer läggs tonvikt på 
jämställdhet och mänskliga rättigheter, inklusive män
niskors sexuella och reproduktiva hälsa och rättighe
ter. Kravet på ett nationellt långsiktigt åtagande och 
ett hållbart sätt att bemöta hivepidemins långsiktiga 
effekter lyfts också fram. Sverige ska även i dialog 
med både nationella och internationella parter stödja 
Sydafrikas samordning av nationella, bilaterala och 
multilaterala insatser. På förslag av chefen för avdel
ningen för mänskliga rättigheter (MR) vid sydafrikan
ska utrikesministeriet i samband med besök av den 
svenska MRambassadören 2011, hålls årligen MR
råd mellan Sverige och Sydafrika.

exempel på insats. sydafrika, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

96 201001 
–201312

48 Program-
stöd

54,5

Insats: Program för bidrag och tekniskt stöd till civila samhället – 
Förbättrad kapacitet för effektiv bekämpning av hiv och aids
Mål: Stödja lokala och civila samhällsorganisationer med nödvän-
diga resurser för effektiv hivprevention, lindring av aidseffekter, 
 främjande av jämställdhet och förhindrande av könsbaserat våld. 
Stöd till organisationer som har en övervakande funktion avseende 
regeringens arbete samt utveckla de civila samhällsorganisationer-
nas kunskaper om effektiv planering, genomförande och uppföljning 
av sitt arbete.
Samarbetspartner: AIdS Foundation of South Africa (AFSA)

Exempel på insats, resultat
Sydafrikanska Aidsstiftelsen (AIDS Foundation of  
South Africa, AFSA) arbetar med nio civila samhälls
organisationer och 21 gräsrots organisationer för att 
förbättra servicen på lokal nivå och därigenom bidra 
till uppfyllelse av millenniemålen. Genom insatsen 
stöder Sida den sydafrikanska nationella strategipla
nen för att bekämpa hiv, sexuellt överförbara infektio
ner och tuberkulos med inriktning på organisationer 
på såväl nationell som gräsrotsnivå. Bland  resultaten 
som dessa organisationer bidragit till kan nämnas:

 ■ Utbildningsinsatser inom hiv och aidsområdet rik
tade till fler än 7 000 skolungdomar; 21 000 perso
ner deltog i direkta utbildningsinsatser med fokus 
på jämställdhet och beteendeförändring och unge
fär åtta miljoner radiolyssnare mottog varje vecka 
budskap på samma tema. 

 ■ Inom området behandling och stöd bidrog AFSA 
bland annat till att närmare 1 500 sjuka personer 
erhöll direkt hjälp i sina hem och att 272 utsatta 
barn engagerades i olika aktiviteter. 

 ■ AFSA strävar efter att kontinuerligt följa upp den 
officiella sydafrikanska aidspolicyn. Section 27, en 
civil samhällsorganisation, stöds i sitt arbete med 
betydelsefulla förändringar till såväl nationell som 
multilateral lagstiftning gällande läkemedel. Den 
civila samhällsorganisationen, Sonke Gender Jus
tice, stödjs av AFSA i sitt arbete med jämställdhet, 
mediakampanjer och  inflytande på nationella och 
internationella beslutsorgan. 

 ■ Inom arbetet med mänskliga rättigheter och rätts
stöd kan exempelvis nämnas att nära 12 000 perso
ner som överlevt sexuellt  eller könsbaserat våld 
erhöll stöd och vård tack vare AFSA.  Stödet kana
liserades genom den civila samhällsorganisationen 
Masimanyane Women’s Support Centre; en annan 
civil samhälls organisation, AIDS Legal Network, 
deltog i debatter om  reformering av lagstiftning på 
det hivförebyggande området.

Sida har stöttat AFSA med 24 miljoner kronor under 
2012. Sidas  samlade bedömning är att programmet 
kommer att nå sina mål.  Resultaten har hittills upp
nåtts inom angivna tids och budgetramar. 

Sida bedömer att mervärdet av AFSA:s arbete är 
stort då de fyller ett gap som den sydafrikanska reger
ingen inte är kapabel att fylla. Dessutom har de natio
nella civila samhällsorganisationerna fått större fram
gång i att upprätthålla dialogen med regeringen i 
frågor som rör hivprevention, begränsning av sprid
ningen av hiv, ökad jämställdhet, sexuell och repro
duktiv hälsa och minskning av köns relaterat våld. 
Sida bedömer att medlen har används väl och att 
 programmet har genomförts med en god kostnadsef
fektivitet. Detta styrks av den systemrevision AFSA 
genomgått. De externa revisorerna granskade bland 
annat kostnadseffektiviten och fann att AFSA arbetar 
kostnadseffektivt. Sida bedömer att organisationen 
lägger stort fokus på ekonomisk förvaltning.

4. Utvecklingssamarbetet
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Vietnam 
•  Strategiperiod: 2009–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 79 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att Vietnam ska uppnå förbättrad demokratisk samhällsstyrning, 
ökad respekt för mänskliga rättigheter och en miljömässigt hållbar 
utveckling.

Sektormål
•  ett pluralistiskt samhälle med möjligheter för individen att själv 

hävda sina rättigheter och utkräva ansvar.
•  Stärkt förvaltning för ett hållbart utnyttjande av naturresurser 

och miljö samt ökad medvetenhet om och ökad kapacitet att 
 hantera effekterna av klimatförändringar.

Övergripande dialogfrågor
•  Mänskliga rättigheter.
•  demokratisk samhällsstyrning.
•  Korruption.
•  Miljö och klimat.
•  Utfasning av utvecklingssamarbetet (formerna för det selektiva 

samarbetet).
•  Jämställdhet ska integreras i dialogen.

Sida bedömer att det föreligger risk att sektormålet, 
såsom ambitiöst formulerats – ett pluralistiskt sam
hälle med möjligheter för individen att själv hävda 
sina rättigheter – inte uppnås under strategiperioden. 
Vietnam är en enpartistat med auktoritärt styre där 
mänskliga rättigheter fortsatt är begränsade. Sida 
bedömer att insatserna ändå bidrar till att i viss mån 
utöka utrymmet för utsatta individers möjlighet att 
utöva sina rättigheter. De insatser som Sida finansie
rar kan bidra till förändringar som på sikt kan inne
bära ett utökat utrymme för individer att få sina rätt
igheter respekterade. 

Ett bra exempel på hur Sidas stöd har bidragit till 
en öppning återfinns i samarbetet mellan Riksförbun
det för sexuell upplysning (RFSU) och Institutet för 
studier av samhälle, ekonomi och miljö, iSEE.1 Detta 
aktörssamverkansprojekt redovisas utförligt nedan. 
Sida bidrog även finansiellt till den första VietPride
festivalen, som hölls i Hanoi i augusti 2012. Festivalen 
fick stor uppmärksamhet i medierna vilket också indi
kerar en mer accepterande miljö för homo, bi och 
transsexuella personer (hbt).

Vietnam är hårt utsatt för klimatförändringar och 
Sida bedömer att viljan att hantera dessa finns hos den 
vietnamesiska regeringen. Detta återspeglas inte minst 
i den nyligen antagna strategin för grön tillväxt vars 
framtagande delvis finansierats med svenska medel 
(genom en fond administrerad av världsbanken).

1 Institute for studies of Society, economy and environment.

Utvecklingen mot sektormålet om stärkt förvalt
ning för ett hållbart utnyttjande av naturresurser och 
miljö, samt ökad medvetenhet om och ökad kapacitet 
att hantera effekterna av klimatförändringar går 
framåt. Men utmaningarna, inte minst när det gäller 
effekterna av klimatförändringar, är stora. Oaktat 
detta bidrar, enligt Sidas bedömning, den stora och 
diversifierade porföljen till att sektormålen nås. Sam
arbeten har kommit till stånd genom ett aktivt arbete 
för att att främja aktörssamverkan. Flertalet riktar in 
sig på frågor som handlar om stärkt kapacitet att han
tera effekter av klimatförändringar och att bidra till 
en ökad medvetenhet om frågorna. 

Utöver ovannämnda exempel har ett intressant 
samarbete kring fördjupat miljöarbete i skolor bland 
annat resulterat i utbildning av lärare och framta
gande av undervisningsmaterial. 

Dialog i strategigenomförandet
Sida bedömer intresset från såväl svensk som vietna
mesisk sida som stort för aktörssamverkan som sam
arbetsform. Uthålligheten i de olika relationerna är 
svårbedömd men Sida anser att biståndsformen lett 
till fördjupade och breddade relationer med Vietnam. 
Sverige för en kontinuerlig dialog som bland annat 
understryker vikten av yttrandefrihet och pressfrihet. 
Den relation som Sverige har med Vietnam möjlig
gör en viss form av dialog och det är Sidas bedöm
ning att Sverige, som få andra länder, kan framföra 
känsliga och svåra budskap. Sida ser det däremot som 
svårt att bedöma i vilken utsträckning dialogen bidrar 
till en ökad respekt för mänskliga fri och rättigheter.

exempel på insats. vietnam, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

1,8 201011 
–201306

1,8 Projektstöd 76,5

Insats: Främjande av homo-, bi- och transsexuellas rättigheter 
Mål: Att effektivt skydda och stärka hbt-personers rättigheter samt 
att främja sexuell hälsa genom ett nära samarbete mellan RFSU och 
Institutet för studier av samhälle, ekonomi och miljö.1

Samarbetspartner: Institutet för studier av samhälle, ekonomi och 
miljö (iSee)

1 The Institute for Studies of Society, economy and environment.

Exempel på insats, resultat
Aktörssamverkan mellan RFSU och iSEE syftar till 
att stärka iSEE i sitt arbete med att synliggöra och 
verka för hbtpersoners rättigheter. En stark intresse
organisation kan genom utbildning och debatt bidra 



99

XXXXXXXXXXX

Sidas årsredovisning 2012

4. Utvecklingssamarbetet

till attitydskifte och kunskap om rättigheter för en 
mycket utsatt grupp i samhället. RFSU kan med sin 
långa erfarenhet stödja iSEE i detta arbete och pro
jektet lägger grund för ett fortsatt samarbete och 
internationella kontakter även bortom Sidas stöd. 

 ■ Utbildning av ledare från kvinnoorganisationer gav 
grundläggande kunskaper om sexuell läggning och 
könsidentitet. Detta bidrog till att styra debatten 
om hbträttigheter till ett fokus på jämställdhet och 
mänskliga rättigheter.

 ■ Ett självständigt och bestående organ för hbtfrå
gor har skapats – Information and Communication 
Sharing (ICS) – som hbtgrupper ser detta organ 
som en stark och trovärdig representant för dem.

 ■ Bildandet av nätverk med kunniga rådgivare, över 
120 personer har deltagit i olika utbildningar, samt 
hbtvänliga vårdcentraler har skapat fler säkra plat
ser och utrymme för hbtpersoner.

 ■ Föreningar för föräldrar till hbtpersoner har bildats 
både i Hanoi och Ho Chi Minh City. Dessa har lett 
till att ett nätverk skapats för ett starkare socialt stöd 
och ett bättre samhällsklimat för denna utsatta grupp.

Projektet fortgår enligt plan och har visat sig vara 
mycket uppskattat inom hbtgrupper. 

Den återkoppling som Sida får indikerar att stödet 
av de organisationer som Sida arbetar med betraktas 
som ett av de viktigare för att stärka hbtpersoners 
rättigheter. Aktiviteter som har genomförts har påver
kat debatten samt i hög grad bidragit till en ökad syn
lighet och förståelse av hbtfrågor. Justitiedepartemen
tet har uppmärksammat behovet av att se över 
äktenskapslagen och meddelat att frågan om samkö
nade äktenskap kan komma att inkluderas i en revi
dering av lagen i maj 2013. I detta arbete har Justitie
ministeriet bjudit in iSEE att bidra med sin kunskap. 

Vid ett flertal tillfällen har iSEE deltagit i semina
rier som ministeriet har organiserat och underlag har 
utarbetats för att informera justitieministern och den 
grupp av tjänstemän som förbereder en ny lagtext. 
Om lagen antas skulle det utgöra ett betydande resul
tat och innebära ett attitydsskifte och ett viktigt 
genombrott som kommer att förbättra hbtpersoners 
situation i Vietnam. 

Sidas samlade bedömning är att projektet är kost
nadseffektivt. De resultat som hittills uppnåtts mot
svarar de förväntade. Sverige är ett av få länder som 
arbetar med att stärka rättigheter för hbtpersoner 
och med relativt begränsade resurser har Sverige 
bidragit till att viktiga resultat uppnåtts för en mycket 
utsatt grupp i det vietnamesiska samhället.

4.5 regionalt utvecklingssamarbete
Det regionala samarbetet omfattar följande fyra 
 strategier: 

 ■ Samarbetsstrategi för regionalt utvecklingssamar
bete med Afrika söder om Sahara

 ■ Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) samt arbete med homo, bi och transsex
uella personers (hbtpersoners) mänskliga rättighe
ter i Afrika söder om Sahara

 ■ Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 
med Asien med fokus på Sydöstasien 

 ■ Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Mellanöstern och Nordafrika

DeFinition regionalt samarbete

Regionalt samarbete utgår från de gränsöverskridande och region-
ala utmaningar som flera länder delar i de olika regioner där Sver-
ige bedriver utvecklingssamarbete. dessa insatser förväntas 
genom ett regionalt angreppssätt ge bättre effekt än om man utför 
enskilda insatser i varje land.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 1 561 miljoner kronor utbetalats. 
Motsvarande siffror för 2011 och 2010 är 1 327 res
pektive 1 185 miljoner kronor.

Trenden håller i sig att fler insatser har avslutas, 
samtidigt som färre nya insatser har beslutas. De 
största minskningarna av antalet aktiva insatser har 
skett inom två strategier; strategin för det regionala 
utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Syd
ostasien och strategin för regionalt arbete med hiv 
och aids och SRHR, samt arbete för hbtpersoners 
mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara. Mel
lan 2010 och 2011 minskade antalet aktiva insatser 
med utbetalningar inom de regionala strategierna 
med cirka 15 procent vardera, med undantag för 
regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om 
Sahara, som endast minskade antalet insatser med 
drygt fem procent. Under 2012 har denna trend fort
satt. 

Vid en analys av den koncentration av antal aktiva 
insatser som skett de senaste åren framgår att det 
huvudsakligen är insatsernas volymer som ökat. 
Insatsavtalens längd, såväl median som medel, är i 
stort sett oförändrad om cirka 50 respektive 53 måna
der. Insatsernas median och medellängd har däremot 
ökat påtagligt. Medianlängden ökade med 19 procent 
mellan 2010 och 2011 och med 11 procent från 2011 
till 2012. 

En nedbrytning av sifforna för de tre strategierna 
avseende Afrika och Asien visar att den tydligaste 
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ökningen av insatsvolymen har skett inom strategin 
för regionalt arbete med hiv och aids och SRHR, 
samt i arbetet för hbtpersoners mänskliga rättigheter 
i Afrika söder om Sahara. Där har insatsernas medi
anvolym ökat från 15 miljoner kronor år 2010 till 
25,4 miljoner kronor år 2012. Minst förändring note
ras för det regionala utvecklingssamarbetet med 
Asien med fokus på Sydostasien, där medianvolymen 
endast ökat från 9 miljoner kronor 2010 till 10,2 mil
joner kronor 2012. I Sydostasien har det varit svårt 
att hitta samarbetspartners som har absorptionskapa
citet för ökade anslag. För strategin för regionalt 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 
har medianen för insatsvolym ökat successivt från 
13,5 miljoner kronor till 16,5 miljoner kronor. 

Avseende utvecklingssamarbetet för Mellanöstern 
och Nordafrika är minskningen av antalet beslutade 
och aktiva insatser ett resultat av större och längre 
insatsbeslut i linje med Sidas processmål. Större och 
mindre insatsbeslut minskar förvaltningskostnaden.

Afrika söder om Sahara
•  Strategiperiod: 2010–2015
•  Utbetalt belopp 2012: 688 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Ökad förmåga och politiskt samförstånd hos berörda länder och 
mellanstatliga gemenskaper i Afrika att hantera gränsöverskri-
dande utmaningar vad gäller stabilitet, handel och ekonomisk inte-
gration samt hållbar utveckling.

Sektormål
•  Ökat regionalt samarbete för att förebygga, lösa och hantera 

 effekterna av väpnade konflikter.
•  Ökat regionalt samarbete för att främja miljömässigt hållbart 

nyttjande av naturresurser samt begränsning av, respektive 
 anpassning, till klimatförändringarna.

•  Ökat regionalt samarbete för att främja regional och interna-
tionell handel samt ekonomisk integration.

•  Minskad förekomst av korruption.
•  Ökad regional integration inom forskning samt stärkt forskning-

skapacitet kring prioriterade frågor av vikt för regional integra-
tion och gränsöverskridande insatser inom fattigdomsbekämp-
ning.

•  Kapacitetshöjning för att skapa effektiva regionala institutioner 
som levererar effektivt på sina mandat och arbetar tillsammans 
för att samordna och säkerställa genomförandet av den afrikan-
ska politiska dagordningen.

Övergripande dialogfrågor
•  Transparens i AU:s och ReC:s beslutsprocesser och ekonomiska 

förvaltningar för att underlätta ansvarsutkrävande och uppföljn-
ing.

•  Att AU och ReC bedriver ett effektivt anti-korruptionsarbete, 
med en förbättrad säkerhet för så kallade visselblåsare och 
 andra som arbetar mot korruption.

Förhoppningen att den arabiska våren skulle påverka 
fred och demokratisk utveckling i övriga Afrika posi
tivt, har delvis kommit på skam. Bland utmaningarna 
för Kommissionen för Afrikanska Unionens (African 
Union Commission, AUC)1 nya ledning ser Sida 
statsbildningar, gränstvister, militära operationer, 
lokala inbördeskrig, etniska spänningar, nya och 
ökande terroristhot, piratverksamhet och konstitutio
nella kriser. När det gäller målet om ökat regionalt 

1 Afrika Unionens sekretariat ansvarigt för det löpande arbetet inom AU, 
 Afrikanska Unionen som består av de 54 medlemsländerna.

Tabell 9. insatser inom regionalt utvecklingssamarbete, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 107 98 78 26 157 21 144 20 182

Antal insatser med utbetalningar 314 287 254 32 634 37 398 34 282

Antal avslutade insatser 154 110 114 9 465 6 251 6 231
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samarbete konstaterar Sida emellertid att samarbetet 
fortsätter öka och gradvis förbättras. Sveriges stöd de 
senaste åren bedöms av Sida ha bidragit till att stärka 
freds och konfliktförebyggande institutioner på konti
nenten. Sverige bidrar till sektormålet genom stöd till 
AUC och de regionala ekonomiska gemenskaperna 
(Regional Economic Communities, REC:s) och till 
tankesmedjor och institut. Sida bedömer att Sveriges, 
tillsammans med andra givares, stöd till AUC:s Fred 
och Säkerhetsavdelning bidrar till att säkerställa nöd
vändig kompetens hos organisationen och till att för
bättra arbetsmetoder, vilket stärker förmågan att 
ingripa i rådande konflikter. Detta exemplifieras 
bland annat av AU:s agerande i Somalia. 

Utvecklingen mot sektormålet för miljö och klimat 
går enligt Sidas bedömning framåt. Fokus har under 
året lagts på klimatförändringar. Inför klimatförhand
lingarna i Durban i december 2011 visade afrikanska 
gruppen i Sidas mening stort engagemang och relativ 
samstämmighet.1 De afrikanska ländernas gemen
samma ansträngningar för att öka livsmedelstrygghe
ten och hantera extrem torka har gått framåt, bland 
annat genom medlemsstaternas beslut i juli att under 
Afrikanska Unionen (AU) etablera ett panafrikanskt 
försäkringssystem mot extrem torka. Flodkommissio
nernas arbete visar en förbättrad regional integration, 
mer hållbart utnyttjande av vattenresurserna och en 
strävan efter att förebygga konflikter och katastrofer. 
Sida bedömer att det svenska stödet bidrar till att 
framsteg görs mot sektormålet, bland annat genom 
stödet till etableringen av det ovan nämnda försäk
ringssystemet mot extrem torka. Ett exempel är inom 
Nilensamarbetet, där 76 miljoner dollar använts för 
investeringsförberedande arbete som genererat 
784 miljoner dollar i infrastrukturprojekt inom håll
bar elkraft, jordbruk och vattenresursförvaltning. 
Vidare har Viktoriasjösamarbetet bidragit till livs
medelstrygghet genom utökad användning av koldi
oxidsnåla odlingsmetoder. Stödet till African Climate 
Policy Centre,2 och African Forest Forum, har tydligt 
bidragit till den konstruktiva klimatdebatten i Afrika. 

Inom sektorn ekonomisk integration, handel, 
näringsliv och finansiella system ser Sida en ökad 
regional handel, ökad aktivitet inom förhandlingar 
kring regionala frihandelsavtal samt stärkta regionala 

1 detta präglade paneldiskussioner bland annat vid CCdA I (Climate Change 
and development in Africa)-mötet i Addis Abeba i oktober 2011 samt i afri-
kapaviljongen vid UnFCCC COP17 i december 2011. det framställdes bland 
annat av AU:s CAHOSCC, Conference of African Heads of States and govern-
ment on Climate Change inför COP.

2 African Climate Policy Centre, ACPC, är baserat på Fn:s ekonomiska kom-
mission för Afrika, UneCA, i Addis Abeba och stöder de afrikanska länderna i 
evidensbaserad policyutveckling inom klimatområdet. det fungerar också 
som sekretariat för det bredare Climdev Africa-samarbetet mellan Afrikans-
ka unionen, Afrikanska utvecklingsbanken och UneCA.

finansmarknader och stärkt regionalt samarbete. Sve
rige bidrar till sektormålet bland annat genom stöd 
till tankesmedjor och handelsinstitut i Afrika som 
stärker förhandlingarna om ett gemensamt frihan
delsområde mellan Southern African Development 
Community (SADC), Common Market for Southern 
and Eastern Africa (Comesa) och East African Com
munity (EAC). Handelsinstitutet Trade Policy Train
ing Centre in Africa Trapca har gett hundratals per
soner kunskap i handelspolitik. Detta används idag på 
ministerier och av afrikanska förhandlare inom 
världshandelsorganisationen (WTO). 

Korruption förblir ett utbrett problem i Afrika och 
Sida anser att det är svårt att se ett trendbrott på regi
onal nivå. På nivån enskilda utvecklingsinsatser finns 
dock resultat att rapportera. Bland annat bedömer 
Sida att det finns ett växande politiskt åtagande, vilket 
illustreras av de 33 länder som ratificerat AU:s anti
korruptionskonvention AUCPCC.3 Samtidigt har 
enskilda länder stärkt både lagstiftning och institutio
ner för kontroll och ansvarsutkrävande. Ett exempel 
på svenskt stöd är samarbetet mellan antikorrup
tionskommissioner och nationella revisionsmyndighe
ter i södra och östra Afrika samt stöd till AU:s sekre
tariat för genomförandet av AUCPCC.

Sida bedömer att samarbetet inom forskningsom
rådet på regional och kontinental nivå har stärkts 
med en ökad utgivning av vetenskapliga rapporter. 
Samarbetet har även bidragit till fler Mastersutexami
nerade och disputerade afrikanska akademiker. Till 
detta har Sverige bidragit bland annat inom Lake 
Victoria Research Initiative där 19 vetenskapliga rap
porter publicerats, en person doktorerat samt sex 
Mastersstudenter utexaminerats. Som framgår av 
rapportering från Codesrias, Council for the Deve
lopment of  Social Science Research in Africa, har 
forskningen bidragit till utformningen av AU:s policy 
inom regional integration samt fred och säkerhet. 

Inom institutionsutveckling har, enligt Sidas bedöm
ning, stora framsteg rörande kapacitetsutveckling 
skett de senaste åren, dock från relativt låga nivåer. 
Det relativt stora stödet, som sker samordnat med 
flera andra givare, till strategins huvudaktörer AUC, 
UNECA, Intergovernmental Authority on Develop
ment (IGAD) och East African Commission (EAC), 
visar tydliga tecken på bättre internkommunikation, 
styrning och kontroll, vilket framgår av årliga revisio
ner. Alla tre har gjort framsteg när det gäller ökad 
tillämpning av resultatbaserad planering och styrning.

3 The AU Convention on Preventing and Combating Corruption.
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Dialog i strategigenomförandet
Sverige har regelbunden kontakt med AUC/REC:s 
ledare och tjänstemän vilket möjliggör en kontinuer
lig dialog som enligt Sidas bedömning samverkar 
med stödet till utvecklingsinsatser och bidrar till 
bättre reformer och prestationer. Sverige deltar även 
tillsammans med EU och dess medlemsstater samt 
bredare partnergrupper, i möten på beskicknings och 
biståndschefsnivå, vilka enligt Sidas bedömning ofta 
leder till bättre samförstånd och effektivare planering 
och genomförande. Det nationella genomförandet av 
konventioner och regionala åtaganden är dock brist
fälligt. I dialogen framförs behovet av stärkt kapacitet 
på RECsekretariaten och de enskilda medlemssta
terna uppmanas att ta ett ökat finansiellt ansvar och 
därmed ett ökat ansvar för integrationsprocessen och 
för krishantering.

exempel på insats. afrika söder om sahara, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

46 2008 
–2013

28 Programstöd 100

Insats: Världstullorganisationen (World Customs Organization, 
WCO).
Mål: Att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i Afrika genom ef-
fektiva tullprocesser och kompetenta tulladministrationer.
Samarbetspartner: Världstullorganisationen (WCO)

Exempel på insats, resultat
 ■ En metod har utvecklats för att på försök införa ett 

system hos tulladministrationerna i EACregionen 
för Godkända Ekonomiska Aktörer.1

 ■ Framtagande av ett tulladministrativt enhetsdoku
ment i SACUregionen.2 Detta kommer att hjälpa 
alla som köper och säljer varor över gränserna 
genom att det administrativa enhetsdokumentet 
ersätter mer än 40 av de import och exportdoku
ment som tidigare använts i regionen.

 ■ Utarbetande av ett avtal om ömsesidig hjälp. Detta 
avtal reglerar ömsesidigt utbyte av information 
mellan de olika tulladministrationerna och mellan 
tulladministrationerna och andra myndigheter. 
Avtalet är nödvändigt för regionalt utbyte av elek
tronisk information och för bättre regional risksam
ordning inom tullarbetet, vilket projektet också syf
tar till. 

1 godkända ekonomiska Aktörer (Authorized economic Operators, AeO). när 
AeO systemet genomförs kommer eAC att bli den första regionen utanför eU 
att ha denna typ av tullrelaterat system på regional basis.

2 Southern African Customs Union i vilket Botsvana, lesotho, namibia, Sydaf-
rika och Swaziland är medlemmar.

Sida bedömer att pengarna har varit väl använda, 
och att kostnadseffektiviteten är acceptabel trots en 
viss förskjutning i genomförandet.3 Att ägarskap för 
besluten verkligen ligger i regionen kommer även 
fortsättningsvis ha högre prioriet än själva genomför
andetakten. Arbetet som gjorts med WCO:s stöd 
utgör grunden som måste finnas för att man ska 
kunna uppnå stora effektivitetsvinster i de deltagande 
regionernas tulladministration. Detta förväntas i sin 
tur bidra till en ekonomisk tillväxt i regionen och kan 
antas minska korruptionen. Fortsatta utmaningar lig
ger i att omvandla fattade beslut till faktiska föränd
ringar hos tullverken.

Regionalt arbete med hiv och aids och SRHR samt 
hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder 
om Sahara
•  Strategiperiod: 2012–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 328 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
•  Minskat antal nya hiv-infektioner.
•  Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas 

av hiv och aids.
•  Ökad respekt för, och åtnjutande av, hbt-personers mänskliga 

rättigheter.

Sektormål
•  Minskat antal nya hiv-infektioner.
•  Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas 

av hiv och aids.
•  Ökad respekt för, och åtnjutande av, hbt-personers mänskliga 

rättigheter.

Övergripande dialogfrågor
•  Respekt för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på 

kvinnor och flickor samt människor som lever med hiv.
•  Hbt-personers utsatthet och vilka steg som kan tas för att min-

ska diskriminering och ge ökad respekt för dessa personers 
mänskliga rättigheter.

•  evidensbaserat hiv-förebyggande arbete och forskning där hiv 
och SRHR integreras på alla nivåer.

•  Mäns och pojkars engagemang och ansvar för hiv-, SRHR- och 
jämställdhetsarbete.

•  långsiktighet vad gäller de sociala och ekonomiska konsekven-
serna av hiv-epidemin och förbättrade villkor för drabbade av hiv 
och aids.

•  ett aktivt och tydligt ledarskap för att säkerställa ansvarstagan-
de.

Antalet nyinfekterade i Afrika söder om Sahara år 
2011 var 1,5 miljoner, en minskning med 22 procent 
jämfört med år 2001. Minskningstakten är emellertid 
inte tillräcklig för att nå millenniemål 6 (bekämpa hiv 

3 För närvarande pågår både en oberoende extern slututvärdering av denna 
insats och en oberoende extern systemrevision av WCO:s utvecklingsdirekto-
rat.

4. Utvecklingssamarbetet
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och aids, malaria och andra sjukdomar) i regionen. 
Sveriges stöd till FN:s gemensamma program rörande 
hiv och aids, UNAIDS, regionala kontor har bland 
annat bidragit till att mer än 13 miljoner har hivtes
tats på två år och att 429 483 hivinfekterade har fått 
tillgång till bromsmediciner i Sydafrika. Hälsostöd 
har förmedlats till 46 729 migranter, stöd till 97 gräs
rotsorganisationer har bidragit till att det hivförebyg
gande arbetet har blivit mer evidensbaserat och 
SADC, den regionala organisationen för ekonomisk 
integration och samarbete i södra Afrika, har beslutat 
om ett gemensamt åtagande för att ytterligare fyra 
miljoner människor ska påbörja antiretroviral 
behandling fram till 2015. Kompletterande insatser i 
Sveriges hiv och aidsportfölj såsom sexualundervis
ning till barn och ungdomar, utökad tillgång till kon
domer samt eliminering av morbarnöverföring av 
hiv bedöms leda till att delmålet om minskat antal 
nya hivinfektioner kommer att uppnås.

Den ekonomiska och sociala utsattheten för kvin
nor och flickor kvarstår trots tillväxt i regionen. Sida 
bedömer att Sveriges insatser bidragit till resultat; till 
exempel att en miljon barn och ungdomar har fått 
psykosocialt stöd för att deras rättigheter och behov 
ska tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Utvecklingsin
satser som erhåller svenskt stöd har också resulterat i 
regionala och nationella handlingsplaner för socialt 
skydd för hiv och aidsdrabbade samt i ett ramverk 
för att arbeta med mäns och pojkars ansvar. Därtill 
har det svenska stödet bidragit till en modell för att 
öka ekonomisk självständighet bland kvinnor. Model
len har integrerats i policyer och strategier i regionen. 

Homosexualitet är kriminellt i 38 av Afrikas 54 
suveräna stater vilket påverkar möjligheterna att 
arbeta inom detta område på kort sikt, vilket i sin tur 
begränsar möjligheterna att uppnå resultat i förhål
lande till målet. Sida bedömer att hbtrörelsen i regio
nen har fått en starkare röst under året, samtidigt som 
synligheten ofta leder till starka motreaktioner och till 
individers utsatthet. Ökad rapportering från hbt
organisationer samt ökad närvaro av dessa i natio
nella och regionala forum är några exempel på hur 
hbtrörelser börjar bli mer synliga. Sida bedömer att 
Sveriges stöd till utvecklingssinsatser har resulterat i 
stärkta relationer mellan de organisationer som ver
kar för hbträttigheter och organisationer som arbetar 
med mänskliga rättigheter i regionen. Stödet har även 
resulterat i ett material om integrering av hbtfrågor i 
arbetet mot hiv och könsrelaterat våld. 

Dialog i strategigenomförandet
Dialogen inriktas på jämställdhet, SRHR och hbt
rättigheter. En särskilt prioriterad fråga har varit att 
informera om och föra dialog med partners om det 
svåra klimat som råder i FNförhandlingar mellan 
medlemsländer kring jämställdhetsfrågor, SRHR och 
hiv. Diskrepansen mellan ländernas förhandlingsposi
tioner i FN och det som görs i länderna har föranlett 
ett särskilt påverkansprojekt där Sverige och 
UNAIDS samarbetar. Detta projekt syftar till att 
stärka kopplingarna mellan afrikanska huvudstäder, 
den regionala afrikanska nivån och förhandlingarna i 
FN, samt att stärka afrikanska FNdelegaters kompe
tens att föra förhandlingar kring SRHR, hiv och jäm
ställdhet. Det är ännu för tidigt att utläsa några kon
kreta resultat. 

Som ett resultat av dialogen med SADCsekretaria
tet beslutade SADC:s hälsoministrar att under kom
mande år prioritera ett rättighetsbaserat hivarbete 
med särskild hänsyn till riskutsatta grupper. 

exempel på insats. regionalt arbete med hiv och 
aids och srHr samt hbtpersoners mänskliga 
 rättigheter i afrika söder om sahara, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

35 201101 
–201412

23,5 Organisa-
tionsstöd

60

Insats: genomförande av strategiska planen 2011–2015 för avdelnin-
gen för hälsoekonomi och hiv- och aidsforskning (HeARd) vid Kwa 
Zulu-natals universitet.1

Mål: Frambringa och främja användningen av ny kunskap genom for-
skning och utveckling, samt att bygga forskningskapacitet inom hiv 
och hälsa. Stödja nationellt och regionalt ledarskap med integration 
av hållbara hiv-insatser i planer och utvecklingsprogram.
Samarbetspartner: Avdelningen för hälsoekonomi och hiv- och aids-
forskning (HeARd), Kwa Zulu-natals universitet

1 Health economics and HIV/AIdS Research division – HeARd, Kwa Zulu-
natals Universitet durban, Sydafrika

Exempel på insats, resultat
 ■ 45 publikationer med forskningsresultat publice

rade och presenterade.1

 ■ 1.5 miljoner besök på och 96 000 nedladdade 
dokument från HEARD:s webbplats.2

 ■ Pågående akademisk utbildning: 3 magisterstuden
ter, 6 doktorander, samt ett praktikprogram.

 ■ En rapport, där integrationen av jämställdhetsper
spektivet i 20 nationella strategiska hivplaner 
(NSP:s) granskades, rönte intresse från såväl FN 

1 28 expertgranskade publikationer, 1 editerad bok, 5 policy underlag, 5 mötes-
underlag och 6 rapporter.

2 www.heard.org.za115 procents ökning av besök och 12 procents ökning av 
nedladdade dokument jmf. med 2010.

4. Utvecklingssamarbetet
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som civila samhället. Det ramverk som utarbetades 
har använts för att stärka kvinnors deltagande i och 
analys av NSP:s i regionen.

 ■ En studie kring tvångssterilisering har dokumente
rat upplevelser hos en grupp hivpositiva kvinnor i 
Sydafrika. Studien visar på luckor i lagstiftningen 
som ska skydda kvinnors självbestämmande. Stu
dien kommer att användas för opinionsbildning 
kring kvinnors rättigheter.

Sidas bedömning är att de resultat som HEARD 
åstadkommit ligger i linje med de mål som satts upp. 
Utvecklingsinsatsen genomförs enligt plan och utgör 
ett kostnadseffektivt medel för att uppnå de önskade 
resultaten. Stöd till forskning och ökad forskningska
pacitet ses ur ett långsiktigt perspektiv då användning 
av forskningsresultat för ett evidensbaserat arbete 
gagnar framtida investeringar inom hiv och aidsom
rådet. Sida bedömer värdet av basstödet till HEARD 
som betydelsefullt då det är en förutsättning för att 
organisationen kan verka som en ledande forsknings
aktör i regionen. Under detta första år för HEARD:s 
nya strategi 2011–2015 har organisationen arbetat 
med konceptualisering av nya forskningsprojekt inom 
ramen för strategin, samt att söka och säkra ytterli
gare forskningsfinansiering.

Regionala utvecklingssamarbetet med Asien  
med fokus på Sydostasien
•  Strategiperiod: 2010–2015
•  Utbetalt belopp 2012: 196 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer hållbar natur-
resurs- och samhällsplanering för människor som lever i fattig-
dom och ökad regional integration.

Sektormål
•  Ökat fokus på miljöaspekter inom lokala, nationella och regiona-

la beslutsprocesser. 
•  ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjän-

ster till gagn för fattiga människor.
•  en mer integrerad och hållbar samhällsbyggnad.
•  Stärkta regionala aktörer och system för ökad respekt för och 

efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Övergripande dialogfrågor
•  Ökad jämställdhet mellan könen.
•  Betydelsen av förstärkt hantering av gränsöverskridande miljö- 

och klimatfrågor samt anpassning till klimatförändringarna.
•  Hållbart naturresursutnyttjande samt tillvaratagande av eko-

systemtjänsternas roll och värde.
•  Ökad respekt för mänskliga rättigheter, i synnerhet rättigheter 

för personer som tillhör utsatta och diskriminerade grupper.

Sida ser inom sektorn miljö och klimat tecken på att 
beslutsfattare i ökande omfattning beaktar miljö
aspekter. Det gångna årets svåra naturkatastrofer 
(översvämningar, tsunamis med mera) har givit upp
hov till att miljö och hållbarhetsfrågor (inklusive sår
barhet och motståndskraft)1 fått större utrymme i 
samhällsdebatten. Mer hänsyn till dessa aspekter tas i 
den politiska diskussionen vid återuppbyggnad och 
investeringar i regionen. Genom bland annat svenskt 
stöd har en regional handlingsplan och nationella 
vägledande planer tagits fram för Mekongkommissi
onens fyra medlemsländer2 kommer att vara avgö
rande för implementeringen av vilken en integrerad 
hantering av vattenresurser. Mangroves for the 
Futureprogrammet redovisar olika hållbara lös
ningar till försörjning i fattiga lokalsamhällen. Ett par 
exempel är odlingen av Aloe Vera som alternativ till 
ohållbart fiske eller hållbar skörd av ätbara snäckor 
som inkomstmöjlighet för kvinnor. 

Inom sektorn hållbar samhällsbyggnad bedömer 
Sida utmaningarna som stora med ökande efterfrågan 
på energi och en snabb urbanisering. Kvaliteten och 
effektiviteten i stadsområden avgör Asiens långsiktiga 
konkurrenskraft och sociala och politiska stabilitet.

Genom stöd till Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) 
har planering och prioriteringar för investeringar 
gjorts i 25 av planerade 30 städer. Fokus har lagts på 
förbättrad stadsmiljö, minskad fattigdom, hantering 
av klimatförändringar och god samhällsstyrning. 
Genom stöd till Mekongsamarbetet inom energisek
torn har en gemensam plan utvecklats för det regio
nala elsystemet och länderna har enats om att inrätta 
ett regionalt center för samordning av elhandel. 

Sektorn demokrati och mänskliga rättigheter har 
under året präglats av ett intensivt arbete från civila 
samhället för att få insyn i och påverka ASEAN:s 
MRdeklaration. Viktiga framsteg har gjorts och 
svenska samarbetspartners har varit tongivande, 
bland andra Forum Asia som fungerar som sekreta
riat för över 100 civila samhällsorganisationer. Samti
digt är läget fortsatt kritiskt rörande mötesfrihet, ytt
randefrihet och möjligheter för MRförsvarare att 
verka i ett flertal länder. Svenskt stöd bedöms av Sida 
ha bidragit till sektormålet.

 
Dialog i strategigenomförandet
Dialogarbetet har bland annat inriktats på jämställd
het. Under året samlades representanter från så gott 
som samtliga regionala samarbetspartners till en 

1 Vad som på engelska benämns ”resilience”.
2 Thailand, laos, Kambodja och Vietnam.
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workshop i syfte att bygga upp kapaciteten på områ
det. Målet var att partners tydligare ska ta upp jäm
ställdhetsfrågor och att deras resultatramverk ska 
innehålla tydliga och uppföljbara resultat. Det är 
ännu för tidigt att bedöma utfallet. Sverige har enligt 
Sidas bedömning inom ramen för strategigenomför
andet ökat sitt fokus på mänskliga rättigheter och 
bedriver påverkansarbete i en rad fora. Såväl på över
gripande nivå som på insatsnivå bedrivs aktiv dialog 
med Asiatiska utvecklingsbanken. Frågor som särskilt 
lyfts är behovet av tydligare fattigdomsfokus, gränsö
verskridande aspekter i det regionala samarbetet, 
integration av jämställdhets, rättighets och miljö
aspekter, förbättrad resultatrapportering på insatsnivå 
samt behovet av ökad öppenhet och transparens. Sida 
bedömer att framsteg har gjorts och att den svenska 
dialogen har bidragit.

exempel på insats. regionala utvecklingssamar
betet med asien med fokus på sydostasien, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

47,6 2010 
–2016

23,4 Programstöd 100

Insats: Raoul Wallenberg Institutets Regionala Asien-program för 
kapacitetsutveckling inom mänskliga rättigheter med fokus på Syd-
ostasien 2010–2015.
Mål: Stärkt institutionell kapacitetet hos nationella institutioner för 
mänskliga rättigheter att främja och skydda de mänskliga rät-
tigheterna. Stärkt kapacitetet hos akademiska institutioner i Sydo-
stasien att leverera högkvalitativ utbildning/forskning samt att delta 
aktivt i den offentliga debatten inom MR-området. Stärkt samarbete 
mellan nationella institutioner för mänskliga rättigheter och akad-
emiska institutioner i Sydostasien.
Samarbetspartner: Raoul Wallenberg Institutet

Exempel på insats, resultat
 ■ RWI har under perioden bland annat genomfört 

en subregional kurs vilken har resulterat i att 18 
representanter från 6 nationella institutioner1 för 
mänskliga rättigheter (NHRI) i Sydasien har stärkt 
sitt kunnande, förståelse och förmåga att genom
föra nationella undersökningar. Tillfällen har också 
skapats för NRHI:s representanter i Sydostasien att 
utbyta erfarenheter, information samt bästa arbets
metoder inom mänskliga rättigheter och andra 
specialfunktioner som NHRI ansvarar för.

 ■ 60 stipendiater från nio sydostasiatiska2 länder har 
förbättrat sina kunskaper och sin kompetens att 
genomföra forskning inom mänskliga rättigheter. 

 ■ En nätbaserad utbildning avseende kvinnors rättig

1 Burma, Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Thailand, Östtimor.
2 laos, Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Thailand, Vietnam, Kambodja, 

Burma och Östtimor.

heter och lika status i Sydostasien har utarbetats 
och använts som ett webbaserat utbildningsverktyg.

Programmet är inne på sitt andra år och det är, enligt 
den rapportering Sida har fått, för tidigt att se effek
terna. Enligt RWI:s årsrapport går det att påvisa posi
tiva resultat med bäring på utbildningen av NHRI
representanter i genomförandet av nationella 
undersökningar. Sida bedömer att medlen har varit 
väl använda och att insatsen är genomförd med en 
god kostnadseffektivitet. Aktiviteter har genomförts 
enligt plan och resultaten hittills har uppnåtts inom 
uppställda tids och budgetramar. Institutets egna 
expertkompetens samt dess gedigna professionella 
kontaktnät är en nyckeltillgång i det regionala pro
grammet och Sida bedömer att kostnaden för insat
sen står i god relation till de mål och resultatet pro
grammet har uppnått samt planerar att uppnå.

Mellanöstern och Nordafrika
•  Strategiperiod: 2010–2015
•  Utbetalt belopp 2012: 350 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna 
samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för 
fred, stabilitet och frihet i regionen.

Sektormål
•  Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, särskilt yttrande-

frihet och kvinnors rättigheter.
•  Ökat hållbart utnyttjande av regionens vattenresurser där effek-

terna av klimatförändringen tydligt beaktas.
•  Ökad regional handel och utveckling av regionens marknader.

Övergripande dialogfrågor
•  demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.
•  Hållbar utveckling.
•  Migrationens potential för utveckling.

Det övergripande målet för den regionala samarbets
strategin för Mellanöstern och Nordafrika är stärkt 
demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättig
heterna samt en hållbar utveckling som förbättrar 
förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regio
nen. Utöver detta genomförs landspecifika insatser i 
Egypten, Libyen, Tunisien och Jemen inom sektorn 
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättighe
ter. Sida bedömer att genomförandet av både den 
regionala portföljen och de landspecifika insatserna i 
ovannämnda fyra länder går enligt plan. Målet för 
strategins insatser inom sektorn för demokratisk sam
hällstyrning och mänskliga rättigheter är ökad respekt 
för de mänskliga rättigheterna, särskilt yttrandefrihet 
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och kvinnors rättigheter. Enligt strategin kan också 
initiativ som utvecklar rättsliga och institutionella 
ramverk prioriteras, samt initiativ som syftar till att 
öka ansvarsutkrävande, transparens och respekt för 
mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning. Sedan 
januari 2011 har respekten för mänskliga rättigheter 
generellt ökat i regionen. Relativt demokratiska val 
har genomförts i Egypten, Tunisien och Libyen – 
med svenskt stöd – och yttrande och organisationsfri
heten har på flera sätt ökat. Etablerandet av mer 
demokratiska styrelseskick pågår nu i länder såsom 
Tunisien och Libyen. Anledningen till detta är att fol
ket i de länder som har genomgått en revolution mot 
det forna statskicket nu kräver mer utrymme än vad 
som tidigare varit brukligt och därmed har också res
pekten från myndigheternas sida på flera håll ökat. 

Men utvecklingen rymmer också bakslag och stora 
utmaningar inom denna område. Människorättsöver
grepp utförs fortfarande och kvinnors rättigheter 
utmanas och inskränks. 

Det finns en risk att den demokratiska utvecklingen 
innebär en återgång till tidigare styrelseskick som till
låter begränsningar av yttrandefrihet och kvinnors 
rättigheter. Den konservativt religiösa och islamistiska 
dominansen bland de folkvalda i dessa länder bidrar 
till att flera grundlagsförfattningsändringar går mot 
en potentiellt mer konservativ utveckling, med sämre 
villkor för exempelvis jämställdhetsarbetet som följd. 
Trots de negativa trenderna i samhället och de stora 
utmaningarna bedömer Sida att verksamheterna som 
stöds överlag är mycket relevanta och att de bidrar till 
resultat inom respektive insats. 

Målet för strategins insatser inom sektorn för håll
bart nyttjande av regionens vattenresurser är att öka 
det hållbara utnyttjande där effekterna av klimatför
ändringen tydligt beaktas. Den turbulenta utveck
lingen i regionen de senaste åren medför risker för 
förseningar och logistiska komplikationer i insatserna. 
De nuvarande sanktionerna mot Syrien innebär till 
exempel en begränsning rörande samarbeten i 
EufratTigrisområdet. Det gränsöverskridande sam
arbetet har också periodvis fått genomföras på mer 
teknisk nivå, i avvaktan på att det politiska läget tillå
ter dialog på högre plan. Avsaknaden av regionala 
mekanismer med tydligt mandat har försvårat sam
ordningen, där befintliga regionala forum täcker olika 
delar av regionen och arbetar utifrån delvis olika mål
sättningar. Sverige är en av få givare som arbetar 
regionalt i Mellanöstern och Nordafrika och har de 
senaste åren byggt upp ett brett kontaktnät bland 
aktörer och samarbetspartners i regionen. Sverige ses 
som en seriös och neutral part som kompletterar de 

bilaterala insatser som genomförs av andra givare. 
Sannolikheten för att sektormålet uppfylls bedöms 
som hög, då det samlade resultatet av Sveriges insat
ser pekar på framtagandet av en mer samlad analys 
och kunskap, dialog på regional nivå och, på lokalpla
net, om gemensamma vattenresurser, samt utveckling 
av mekanismer som ger möjlighet att följa, förstå och 
hindra klimatförändringar i regionen.

Målet för strategins insatser inom sektorn för regio
nal ekonomisk integration är ökad regional handel 
och utveckling av regionens marknader. Den ekono
miska krisen kring Medelhavet har tyngt länderna i 
Mellanöstern och Nordafrika, som även lider ekono
miskt efter en period av politisk instabilitet. Den fria 
rörligheten av varor och tjänster hindras av strukturer 
och handelssystem som inte harmoniserats. Därtill 
kommer problematiken kring att få tillgång till riskka
pital för ungdomar. Trots de svårigheter som regio
nen genomgår har stöd inom sektorn för regional 
ekonomisk integration lett till förnyade samarbeten i 
regionen där etablerandet av en regional ackredite
ring, ARAC har lyckats etablera sig. Sida bedömer att 
stöden inom sektorn för regional ekonomisk integra
tion har bidragit till att underlätta en framtida utveck
ling av Mellanösterns och Nordafrikas marknader.

Dialog i strategigenomförandet
Då det är svårt att utse en regional dialogpart sker 
dialog på insatsnivå. Där sker dialogen regelbundet 
kring de övergripande strategimålen. Projektionerna 
om klimatförändringarnas effekter ligger till grund 
när dialogtillfällen ges mellan arabiska vattenminist
rar och andra aktörer, och gör det möjligt att föra en 
diskussion kring gemensamma arabiska handlingspla
ner och kring vikten av att minska social och ekono
misk utsatthet i samband med klimatförändringar på 
vattenområdet. 

exempel på insats.  
mellanöstern och nordafrika, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

43 2008 
–2013

42 Programstöd 100

Insats: Performing Arts MenA (dramatiska Institutet).
Mål: Öka tillgången till en mer hållbar, mångsidig och levande scen-
konst genom stärkande av fria grupper inom scenkonst i Mel-
lanöstern och nordafrika, samt bidra till en stärkt dialog kring vik-
tiga samhällsfrågor genom att dessa organisationers verksamhet 
lyfter rättighets- och yttrandefrihetsfrågor till en bredare publik.
Samarbetspartner: Stockholms dramatiska Högskola

4. Utvecklingssamarbetet
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Exempel på insats, resultat
 ■ Stödet har bidragit till att elva fria grupper/institu

tioner för scenkonst har utvecklat sin verksamhet, 
stärkt sin yrkesmässiga scenkonstkapacitet och 
byggt upp sin ungdomsverksamhet.

 ■ Drygt en miljon personer har under programperio
den nåtts av föreställningar inom programmet, 
med särskilt fokus på marginaliserade grupper och 
ungdomar. Föreställningar och aktiviteter har ett 
tydligt rättighetsperspektiv och berör ofta ange
lägna politiska och sociala teman, vilket bidrar till 
diskussioner och reflektioner kring dessa samhälls
frågor, både bland utövarna och i publiken 

 ■ Insatsen har säkerställt de oberoende gruppernas/
scenernas möjligheter till överlevnad och främjat 
deras roller som kommunicerande och problemati
serande civilsamhällsaktörer i sina respektive län
der och i regionen, vilket i sin tur bedöms ha bidra
git till pluralism och ökat utrymme för 
yttrandefrihet främst i Palestina, Libanon, Egypten 
och Jordanien. 

 ■ Grupperna har också stärkts, till exempel genom 
skapandet och stärkandet av ett regionalt nätverk 
dem emellan. Inte minst genom att den regionala 
samarbetsorganisationen Tamasi har växt fram, 
utvecklats till en självständig och professionell orga
nisation och fått väsentligt stärkt kapacitet att 
bedriva verksamhet som civilsamhällsaktör. Tama
sis position som aktör kan också anses stärkt genom 
att satsningen medfört ett internationellt erkän
nande.

En nyligen genomförd oberoende utvärdering bedö
mer att programmets mål har uppnåtts. Detta gäller 
på övergripande nivå, där regionala samarbeten för 
rättigheter som yttrandefrihet utökats och stärkts, 
med nya initiativ och samarbeten som följd, men 
också på mer lokal nivå där verksamheten bidragit till 
att lyfta centrala frågor i förhållande till både repres
siva statliga strukturer och till förtryckande sociala 
normer. 

Projektet har lyckats ta upp flera känsliga rättig
hetsfrågor och bidragit till att skapa opinion kring 
dessa. Sida bedömer att pengarna har varit väl 
använda. Den externa utvärderaren bedömer också 
att insatsen har genomförts kostnadseffektivt, då akti
viteterna har genomförts på ett effektivt sätt och de 
uppnådda resultaten står i proportion till bidraget.

4.6 ickegeografiskt utvecklingssamarbete
Det ickegeografiska samarbetet har under året styrts 
av nio strategier: 

 ■ särskilt demokratistöd genom svenska partian
knutna  organisationer

 ■ finansiering av utvecklingslån och garantier 
 avseende miljöåtgärder

 ■ forskningssamarbete
 ■ globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser
 ■ humanitärt bistånd
 ■ information och kommunikation
 ■ kapacitetsutveckling och samverkan
 ■ stöd genom svenska organisationer i det civila 

 samhället
 ■ särskilda insatser för demokratisering och yttrande

frihet

4.6.1. Särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer
•  Strategiperiod: 2011–2015
•  Utbetalt belopp 2012: 74 miljoner kronor

Fakta

Övergripande mål
demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga 
 rättigheterna i utvecklingsländer.

Verksamhetsområden
•  Stöd till systerpartier och närliggande politiska rörelser och 

 organisationer
•  Stöd till flerpartisystem.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 74 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 var 75 respektive 
75 miljoner kronor. Beslut om stöd till partianknutna 
organisationer (PAO) i enlighet med den nya strategin 
fattades av Sida först under våren 2012 genom ett 
antal separata beslut för respektive PAOorganisation.1

Det tidigare stödet innan strategin antogs (perioden 
2009–2011) avslutades och slutrapporterades våren 
2012. Stödet bestod 2012 av tio aktiva insatser där sju 
utgörs av ett stöd till respektive partipolitisk stiftelse. 
De resterande tre utgörs av de tre organisationer2 som 
bedriver stöd i ej ODAklassade länder. Innan det 
strategistyrda PAOstödet tog vid från och med 2012, 
gavs stöd i enlighet med de tidigare riktlinjerna från 
2006.

1 Olof Palmes Internationella Center (OPC), Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS), 
Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS), Krist demokratiskt Internatio-
nellt Center (KIC), green Forum (gF), Vänsterns Internationella Forum (VIF), 
Svenskt Internationellt liberalt Center (SIlC).

2 JHS, SIlC samt gF.

4. Utvecklingssamarbetet
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Enligt regeringsbeslut den 16 september 2010 styrs 
Sidas arbete på anslagspost, ap.25 Särskilt demokrati
stöd genom svenska partianknutna organisationer 
(PAO) av Strategin för särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisationer. PAO utgörs av 
total sju stiftelser1 som är närstående sina politiska 
moderpartier och som bedriver partipolitiskt stöd i 
enlighet med strategins stipuleringar.

Det övergripande målet för strategin är demokra
tisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rät
tigheterna i utvecklingsländer. Inom ramen för detta 
övergripande mål kan stöd ges till två olika verksam
hetsområden; 

 ■ stöd till systerpartier och närliggande politiska 
rörelser och organisationer, som utgör 70 procent 
av anslaget och baseras på riksdagens mandatför
delning i enlighet med valutgången 2010, samt 

 ■ stöd till flerpartisystem, som utgör 30 procent av 
anslaget och är avsatt för stöd till flerpartisystem. 

Demokratistöd genom svenska partianknutna organi
sationer är i år 2012 för första gången sedan stödfor
men inrättades år 1995 strategistyrt. Den särskilda 
strategin som antagits av regeringen gäller för perio
den 2011–2015, med det övergripande målet demo
kratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga 
rättigheterna i utvecklingsländer. Under 2011 tog 
Sida fram nya anvisningar för PAOstödet, i enlighet 
med den nya strategin. Den 1 november 2011 ansökte 
samtliga sju PAOorganisationer om stöd för treårs
perioden 2012–2014, i enlighet med detta  ramverk.

Totalt inkom till Sida 27 separata programförslag. 
16 av dessa sökte stöd till strategins verksamhetsom
råde ett: ”Stöd till systerpartier och närliggande poli
tiska rörelser och organisationer”, övriga 11 till verk
samhetsområde två: ”Stöd till flerpartisystem”.
Konkurrensen om dessa begränsade medel var hård. 
De elva ansökningarna uppgick till totalt 44,6 miljo

1 Olof Palmes Internationella Center (OPC), Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS), 
Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS), Krist demokratiskt Internatio-
nellt Center (KIC), green Forum (gF), Vänsterns Internationella Forum (VIF), 
Svenskt Internationellt liberalt Center (SIlC).

ner kronor för räkenskapsåret 2012. 
Sidas bedömning av dessa ansökningar skedde i 

enlighet med fastställt ramverk. I enlighet med ram
verket beslöts om stöd till systerpartier om 58,1 miljo
ner kronor/år och fyra organisationer fick totalt 
21,2 miljoner kronor för flerpartisystemstöd. Samtliga 
ansökningar gäller stöd till program (kategoriserade 
som globala, regionala alternativt tematiska) och inte 
för enskilda projekt. För varje program finns mål och 
anvisningar med detaljerade mallar konstruerade så 
att rapportering kan ske på aggregerad nivå.

Programmen genomförs i ett sjuttiotal länder. Alla 
kontinenter är företrädda förutom Nordamerika, 
Australien och Oceanien.2 En stor del av detta stöd 
riktas till Balkan och länder i Östeuropa. Ett omfat
tande stöd går även till systerpartier i Afrika, Asien 
samt Latinamerika. I flera av PAOorganisationernas 
arbete ingår stöd till olika regionala nätverk som 
inkluderar flera partier och länder. 

Stödet handlar generellt om att på olika sätt stärka 
partier och organisationers kapacitet och kompetens, 
att bidra till förbättrad förmåga inom ideologi, rekry
tering (medlemskap), kommunikation samt organise
ring och strukturer på olika nivåer i länderna. Ett 
genomgående tema är kvinnors och ungdomars poli
tiska deltagande. Två av stöden till flerpartisystem är 
landfokuserade, medan ett handlar om att stärka fler
partisystem i Asien. Det finansiellt enskilt största stö
det heter Programme for Young Politicians in Africa 
(PYPA), ett regionalt utbildningsprogram som riktar 
sig till unga politiker i tolv afrikanska länder i väst, 
öst och södra Afrika. 

Eftersom Sida fattade beslut för samtliga stöd i 
februari 2012 och implementeringen i sin helhet har 
inletts först under våren 2012, finns inga konkreta 
programresultat att redovisa hösten 2012. Den första 
återrapporteringen mot strategin kommer ske först i 
juni 2013. Nedan redogörs för uppnådda resultat 
under perioden fram till att strategin beslutades: 

2 Australien och Oceanien, brukar refereras till gemensamt; består av 
 Australien, nya Zealand, nya guinea samt öarna (statsstaterna i Stilla Havet).

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 10.  insatser inom strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 0 0 10 0 0 2 587

Antal insatser med kostnader 7 7 10 728 912 1 350

Antal avslutade insatser 0 0 0 0 0 0
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PAOstödet har under den senaste treårsperioden 
genomgående fokuserat på stöd till ungdomars och 
kvinnors politiska deltagande och ökade engagemang. 
Dessa gruppers involvering och del av maktutövning 
och uppföljning ses av samtliga PAO som viktiga ele
ment för att utveckla och fördjupa demokratiarbetet i 
länderna/regionerna där man är verksamma. Flera 
av stöden/programmen bedrivs i konfliktmiljöer och i 
länder där auktoritära regimer styr landet. Detta 
innebär stora risker, Sida bedömer att emellertid 
detta stöd är mycket viktigt för såväl de individer som 
för de organisationer som får stöd. Resultat från PAO
stödet och perioden ger information som indikerar att 
olika grupper bidragit till att stärka människors krav 
på ansvar från regimens sida och på att de mänskliga 
rättigheterna ska respekteras och förverkligas. 

Palmecentrets (en av PAOorganisationerna) över
gripande inriktning som styrt det partianknutna 
demokratistödet har varit att samarbetsorganisatio
nerna ska ha stärkt sin folkliga förankring, sin interna 
demokrati och sin förmåga att förverkliga sina mål. 
En majoritet av PAOstöden är inriktade på att stärka 
kvinnors och ungas politiska deltagande då dessa 
grupper traditionellt diskrimineras. I Moldavien har 
andelen kvinnor mer än fördubblats (OPC stöd), som 
ställde upp i ett lokalval (plantskola för nya kvinnliga 
politiker) under perioden 2007–2011. Därtill har 
andelen kvinnor som fått förtroendeuppdrag i landet 
ökat med 15 procent. I södra Afrika har ett nätverk 
av kvinnliga politiker ökat förståelsen hos deltagarna 
för de utmaningar som ofta möter dem i olika länder 
och även byggt upp deras självförtroende och för
måga att göra sin röst hörd. 

Afrikanska Green Federation har expanderat från 
15 till 30 partier (i 29 länder) under perioden och har 
etablerat strukturer med statuter, den så kallade Afri
can Green Charter. I nuläget sitter gröna partier i 
parlamentet i Chad, KongoKinshasa (DRC) samt i 
Senegal. Vidare har Bolivia Partido Verde IEP etable
rat sig som det enda registrerade partiet i enlighet 
med landets konstitution. Det växer och etablerar sig 
nu på såväl regional som lokal nivå. I Guatemala har 
deltagande demokrati ökat och mer än 50 procent 
kvinnor ingår i landets decentraliserade strukturer 
inom det gröna partiet. 

Jarl Hjalmarson Stiftelsen och dess Balkanpro
gram: Övergripande målsättningar för stödet har 
varit att stärka samarbetspartierna i Albanien, Bos
nienHercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien 
och Serbien som demokratiska krafter i det politiska 
livet. Balkanprogrammet redovisar att deltagarna 
anser att de fått relevanta kunskaper som de kan 

omsätta i sitt politiska arbete. Mer än ett tusental del
tagare har ingått i utbildningsinsatser, varav 420 kvin
nor. Samarbetspartierna i länderna visar på förbätt
rade attityder gentemot sina grannar och gentemot 
andra etniska grupper.

Under perioden har Vänsterns Internationella 
Forum (VIF) nätverksprojekt utvecklats och huvudak
tiviteten har bestått av regionala konferenser. I dessa 
har totalt 75 partier från 60 länder deltagit. På land
nivå har stöden haft fokus på demokrati och jäm
ställdhet. Totalt har 32 400 personer deltagit i sådan 
verksamhet under perioden 200911. Stora skillnader 
kan konstateras i konferenserna i Latinamerika, som 
efter aktiva satsningar har ökat antalet kvinnliga del
tagare och talare. De regionala konferenserna i Latin
amerika har lyckats tredubbla antalet kvinnliga delta
gare 2011 jämfört med 2009.

SILC:s stöd till partiet LDP1 i Serbien handlar 
bland annat om att stärka dess kvinnonätverk. Det 
förväntade resultatet var att kvinnorna skulle konsoli
dera sin representation på nationell nivå vilket för
väntas leda till förbättrade valresultat. LDP:s nätverk 
har nu 300 medlemmar från alla delar av Serbien och 
en grupp på 20 kvinnor representerar deras exekutiva 
kommitté. I Ukraina har samarbetet med att stärka 
Party for public rule (PNP) handlat om hur de inre 
partistrukturerna ska stärkas och utvecklas. Organisa
tionen bedöms av SILC fungera mycket bra och ska
par allt bredare kontakt med vanliga ukrainare, där 
budskap om demokrati, jämlikhet och europeisk inte
gration lyfts fram. PNP är medveten om genusfrågans 
betydelse och lyckas locka minst lika många kvinnor 
som män till sina aktiviteter. Samtidigt försämras det 
politiska klimatet i Ukraina och PNP möter större 
tryck från regimen, vilket försvårar arbetet samtidigt 
som deras stora vikt bekräftas.

Möjligheterna att nå strategimålen under perioden 
2011–2015 bedömer Sida generellt som goda. Stödet 
gäller för en treårsperiod, vilket ger tid för att 
utveckla och genomföra planerade programstöd. Det 
finns självfallet politiska risker att beakta. Den poli
tiska situationen kan snabbt förändras, vilket kan 
inverka på partiernas möjlighet att verka och kan där
för påverka strategins måluppfyllelse. Just på grund av 
stödets emellanåt känsliga art är delar av PAOstödet 
också sekretessbelagt – för att skydda parter i länder 
där insatser genomförs. Från och med 2012 håller 
Sida årliga genomgångar med samtliga PAOorgani
sationer. Fokus på årsmötena innevarande år har 
legat på resultat och rapportering från den tidigare 

1 ldP – liberal democratic Party, Serbia.

4. Utvecklingssamarbetet
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avtalsperioden 200911, samtidigt som uppföljning 
och dialog även skett kring det nya programstödet. 
Sida kommer i enlighet med strategin och anvisning
arnas intentioner att senare under året genomföra 
 utvärdering av organisationernas interna styrning  
och kontroll.

4.6.2. Finansiering av utvecklingslån och garantier 
avseende miljöåtgärder
•  Strategiperiod: 2009–2011 (tillsvidare)
•  Utbetalt belopp 2012: 175 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Miljölånen ska bidra till en bättre miljö och minskad sårbarhet till 
följd av klimatförändringar var igenom levnadsvillkoren för fattiga 
människor förbättras.

Verksamhetsmål
•  energieffektivisering, förnybar energi samt fjärrvärme  

och – kyla.
•  Avfalls-, vatten – och avloppshantering.
•  Transporter.

Verksamhetsnära prestationer 
Målet är att genom samfinansiering och utställande 
av garantier öka tillgången till kapital för investe
ringar som förbättrar miljön och minskar de negativa 
effekterna av klimatförändringar. 

Under 2012 har 175 miljoner kronor utbetalats. 
Motsvarande siffror för 2011 och 2010 var 154 res
pektive 155 miljoner kronor.

Under året har fyra nya insatser avtalats och två 
insatser avslutats. Både antalet beslutade insatser  
och insatser med utbetalningar har minskat något 
jämfört med 2011. Totala förvaltningskostnaden har 
därmed minskat liksom kostnad per beslutad insats. 
Förvaltningskostnaden per insats med utbetalningar 
ligger i stort sett på samma nivå som året innan. De 
aktiva insatserna har en genomsnittsvolym på 58 mil
joner kronor, vilket innebär en ökning jämfört med 
tidigare år. Storlek på insatsen och använd finansie
ringsform påverkar uppgifterna ovan. Arbetet med 

miljölån bedrivs framför allt genom större insatser. 
Förvaltningskostnader inkluderar även ett relativt 
omfattande arbete med garantier. Under 2012 har 
antalet beslutade och avtalade garantiinsatser ökat 
avsevärt.

Strategin trädde i kraft 2009. Ett tiotal insatser är 
avtalade och ytterligare fem är under beredning. Sida 
bedömer att genomförandet av strategin löper väl, 
även om det är för tidigt att redovisa några omfat
tande resultat. Inom delområdet transporter har det 
varit en särskild utmaning att identifiera insatser, men 
de första insatserna är under beredning. Miljölå
nestrategins kortsiktighet i kombination med att låne
formen ställer större krav på förhandlingar mellan 
flera parter och Sida inte är en huvudaktör, har 
bidragit till att det fulla anslaget inte kunnat utnyttjas 
under året. 

Eftersom strategin endast funnits i tre år har få 
projekt ännu slutförts. Det är därför inte möjligt att 
tala om resultat i meningen outcome eller impact. Ett 
viktigt resultat på prestationsnivå kan dock redan 
konstateras. Sidas bidrag har mobiliserat ytterligare 
resurser från andra aktörer, vilket inte hade varit möj
ligt utan den svenska gåvodelen i låneupplägget. Till 
exempel har Sida gett stöd till Europeiska utveck
lingsbanken (EBRD) i form av gåvomedel om 
164 mil joner kronor för sju projekt, vilket möjliggjort 
för dem att låna ut cirka 610 miljoner kronor. 

Under 2010 slöt Sida avtal med International 
Finance Corporation (IFC) om ett stöd till hållbara 
energiinvesteringar. Sidas miljölånebistånd på 95 mil
joner kronor möjliggör additionella investeringar upp 
till 1,4 miljarder kronor i förnybar energiproduktion i 
fattiga länder, således en uppväxling på 1:14. 

Det finns andra resultat att redovisa längre ned i 
resultatkedjan. Till exempel finns inom energieffekti
visering och förnybar energi goda resultat från ett 
projekt i Bangladesh som fått stöd i form av miljölån. 
Där har 500 000 solpaneler installerats som förbättrat 
livskvaliteten för hushåll på landsbygden och ökat 
produktiviteten och lönsamheten hos lokala företag. 

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 11.  insatser inom strategin för utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 3 6 4 733 1 295 1 035

Antal insatser med kostnader 7 11 10 728 1 433 1 350

Antal avslutade insatser 2 0 2 123 0 109
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Sida konstaterar att för att utveckla effektiva lånein
satser krävs även kapacitetsstöd till samarbetsparterna 
i form av utbildning inom lån och investeringsområdet.

exempel på insats. Finansiering av utvecklingslån 
och garantier avseende miljöåtgärder, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

232 200906 
–201412

230 Projektstöd 25–45

Insats: Sida-eBRd1 environment and Climate Programme 
Mål: Att inom området för kommunala miljö- och klimatförändringar 
i Östeuropa främja en hållbar användning av naturresurser och 
 skydd av miljön i de av Sverige prioriterade länderna i Östeuropa 
som en del av eU-integrationsprocessen. 
Samarbetspartner: eBRd

1 european Bank of Restructuring and development.

Exempel insats, resultat
Genomförandet av de flesta investeringarna är fortfa
rande i ett tidigt skede och det är därför ännu inte 
möjligt att rapportera utvecklings resultat i form av 
effekter. 

För avfallshanteringsprojektet i Rustavi, Georgien, 
som är det första projektet inom programmet, skrevs 
kontrakt i december 2010 och arbetet påbörjades i 
februari 2011. Efter att avfallsanläggningen tagits i 
drift under 2011 upptäcktes att den valda tekniken i 
vissa  delar inte fungerade. På begäran av Sida togs en 
plan fram för att komma tillrätta med bristerna. Sida 
har gjort bedömningen att om de föreslagna åtgär
derna i planen genomförs har insatsen förutsättningar 
att nå de ursprungliga målen. 

Övriga delprojekt
 ■ För vatten och avloppsreningsprojektet i Bijeljina, 

Bosnien  Hercegovina, har genomförandeplanen 
och upphandlingen genomförts.

 ■ Fjärrvärmeprojektet i Novi Sad i Serbien är förse
nat eftersom förutsättningarna förändrats.

Sida har under 2012 initierat en uppföljning av pro
grammet för att se om det finns potential för en 
expansion.

4.6.3. Forskningssamarbete
•  Strategiperiod: 2010–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 725 miljoner kronor

Fakta

Övergripande mål
Att stärka och utveckla forskning av relevans för fattigdoms-
bekämpning i utvecklingsländer.

Verksamhetsområden
•  Kapacitetsuppbyggnad för forskning i utvecklingsländer  

och i regioner.
•  Forskning av relevans för utvecklingsländer.
•  Svensk forskning av relevans för utvecklingsländer.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 725 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 525 respektive 
445 miljoner kronor. Sida har vidare genomfört halv
tidsöversyner av den pågående forskningsstrategin 
(slutsatser rapporteras under 4.6.6.2).

Antalet insatser har som planerat minskat jämfört med 
förra året samtidigt som medianvolymen och medelvoly
men har ökat.1 Insatsernas medianlängd har minskat 
jämfört med 2010, men är oförändrad jämfört med förra 
året. Fokusering på ett färre antal insatser samt ökning av 
medianvolym är i enlighet med plan. En omvärlds 
och portföljanalys, vars resultat ska ge indikation på hur 
Sida kan fokusera på ”rätt” utvecklingsforskning och pri
oritera viktiga utvecklingsmål, har påbörjats under året.

Sida stöder 40 regionala och internationella orga
nisationer samt ger stöd till universitet i sju länder 
(Bolivia, Burkina Faso, Etiopien, Moçambique, 
Rwanda, Tanzania och Uganda) genom Sidas forsk
ningssamarbete. Dessutom ges stöd till svensk forsk
ning av relevans för låginkomstländer.

Idag är forskningssamarbetet ett komplext system 
av stödformer med syftet att samarbetsländerna själva 
ska kunna producera egen relevant forskning. Ett fler
tal av samarbetsländerna har under senare år avsatt 
egna medel av bruttonationalprodukten (BNP) på 
forskning/forskningskapacitet, exempelvis i Bolivia, 
Etiopien, Rwanda, Tanzania och Uganda. Sida kon
staterar att långsiktigt forskningssamarbete stärker 
ländernas forskningskapacitet och ägarskap av forsk
ningsagendan i enlighet med regeringens policy och 
Strategin för Sidas stöd till forskningssamarbete. 

1 Strategin för forskningssamarbete anger att 2012 och 2014 ska den årliga 
redovisningen innehålla en uppföljning av målen som finns angivna i strate-
gin. Således inkom Sida i samband med den årliga strategirapporteringen 
2012 med en särskild rapport.

4. Utvecklingssamarbetet
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Kapacitetsuppbyggnad för forskning i 
utvecklingsländer och regioner 
Under strategiperioden har ett ökat fokus på att 
stärka stödet till lokala forskarutbildningar i samar
betsländerna skett. Som resultat av Sidas stöd till 
forskningssamarbete har ett universitet i Nicaragua 
startats. Nicaragua får därmed sin första forskarut
bildning i medicin. Vidare har fyra masterutbild
ningar startat i Moçambique. I Etiopien får universi
tetet i Addis Abeba stöd till uppbyggnad av egna 
lokala forskarutbildningar. 

Under avtalsperioden juli 2009 – december 2012 
har 63 nya forskarutbildningar påbörjats, varav 24 är 
doktorandprogram. Sidas basstöd har bidragit till att 
det vid slutet av år 2012 fanns totalt 238 forskarut
bildningar, varav 71 doktorandprogram med totalt 
1 558 doktorander. Antalet forskare i samarbetslän
derna har ökat betydligt och det finns därmed ett 
ökat behov av tillgång till forskningsmedel. 

Många länder saknar fortfarande forskningsråd 
som kan administrera och fördela forskaranslag. Sida 
ger därför ökat stöd till nationella och regionala forsk
ningsråd för att de ska stärka och kvalitetssäkra forsk
nings och innovationssystem i samarbetsländerna. 
Ett exempel är Sidas stöd till Moçambiques ministe
rium för vetenskap och teknik (MCT), som åtagit sig 
att utveckla det nationella forskningssystemet och 
skapa en nationell forskningsfond (FNI) för fördelning 
av anslag och spridning av forskningsresultat. 

Sida stöder även det nya Arab Council for the 
Social Sciences (ACSS), ett forskningsråd som inne
fattar 22 länder i Mellanöstern och Nordafrikaregio
nen. Rådet fokuserar på att stärka kapaciteten inom 
samhällsvetenskaplig forskning och fungera som ett 
forum för utbyte och kommunikation mellan sam
hällsvetare i den arabiska regionen. 

Forskning av relevans för utvecklingsländer 
Stödet till forskning av relevans för låginkomstländer 
delas upp på hälsoforskning, samhällsvetenskap samt 
naturresurser och miljö/naturvetenskap och teknik. 
Insatser inom dessa områden stöds över hela världen 
genom regionala och internationella organisationer. 
Under det senaste året utsågs det Senegalbaserade 
Council for the Development of  Social Science 
Research in Africa (CODESRIA), som Sida stöttat 
sedan 2005, till den mest inflytelserika tankesmedjan i 
Afrika utanför Sydafrika.

Ett exempel på direkt användning av forskningsre
sultat till nytta för låginkomstländer är hur Interna
tional Network for the Demographic Evaluation of  
Populations and Their Health (INDEPTH) tillsam
mans med World Health Organization (WHO) har 
utvecklat en standardiserad intervjumodell för att 
utreda dödsorsaker genom ”verbal obduktion”.1 
INDEPTH arbetar med forskningsinstitutioner i 
Afrika, Asien och Oceanien.

Inom forskning på reproduktiv hälsa är Sida en av 
de viktigaste finansiärerna av Special Programme of  
Research, Development and Research Training in 
Human Reproduction (HRP). Till exempel har orga
nisationen synliggjort reproduktiv hälsa genom 
utveckling av en teknik för att underlätta förlossningar 
som vann Bill and Melinda Gates Foundation 
(BMGF) Grand Challengepris. Insatserna inom 
detta verksamhetsområde är fortsatt betydande för att 
uppnå millenniemålen (MDG) fram till 2015 och 
visar även på en medvetenhet i arbetet mot nästa 
horisont, Sustainable Development Goals efter 2015. 

Millenniemålet att stoppa spridningen av smitt
samma sjukdomar stöds av Sida genom Special Pro
gramme for Research and Training in Tropical 
Diseases (TDR) där över 600 forskare från 77 länder 
deltar i forskning kring fattigdomsrelaterade smitt
samma sjukdomar. TDR har spelat en avgörande roll 
i bekämpningen av visceral leishmaniasis som nu går 
mot utrotning i Sydasien.

1 eng. verbal autopsy.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 12. insatser inom strategin för stöd till forskningssamarbete, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 17 19 14 4 156 4 099 3 622

Antal insatser med kostnader 43 56 49 4 469 7 297 6 614

Antal avslutade insatser 17 21 17 1 045 1 193 929
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Svensk forskning av relevans för utvecklingsländer
Svenskt engagemang och deltagande i globala utveck
lingsfrågor är beroende av svensk forskningskompe
tens för kvalitet och relevans. Många års stöd till 
svensk forskning av relevans för utvecklingsländer har 
skapat en betydande resursbas i Sverige med intresse 
och expertis för utvecklingsperspektivet inom alla 
vetenskapliga ämnesområden.

De senaste åren har Sidas forskningssamarbete 
noterat ett ökat intresse för utvecklingsfrågor från 
svenska universitet och högskolor, vilket utgör en vik
tig resurs för Utrikesdepartementet, Sida och andra, 
inom området, relevanta aktörers verksamheter och 
ökar Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar 
utveckling. För att möjliggöra sådan forskning har 
Sida under 2012 fortsatt med programmet för svensk 
utvecklingsforskning (Uforsk). År 2012 fördelades 
40 miljoner kronor till nya treåriga forskningsprojekt. 

Även Swedish Research LINKS har fortsatt under 
2012. Programmet startade 1999 och stöder samar
bete mellan forskare från svenska institutioner och 
från låg och medelinkomstländer genom att finan
siera aktiviteter som främjar samarbete. Utan nära 
samarbete med forskare och institutioner, internatio
nellt och i utvecklingsländer, riskerar svensk forskning 
av relevans för utvecklingsländer och forskning kring 
globala utvecklingsområden att förbise viktig kunskap 
och få en sämre förståelse för utvecklingsfrågorna. 
Detta skulle i sin tur leda till lägre kvalitet på svensk 
forskning och dess användbarhet. Under 2012 inkom 
ansökningar från 42 länder jämfört med 31 länder 
2011, trots att Kina och Indien har tagits bort från 
programländerna.

4.6.4. Globala ämnesstrategiska 
utvecklingsinsatser
•  Strategiperiod: 2011–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 1 429 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
genomslag för den svenska regeringens prioriteringar i det globala 
utvecklingssamarbetet för långsiktig och hållbar fattigdomsmin-
skning.

Verksamhetsmål
•  Arbetet bedrivs inom följande verksamhetsområden: 

 regeringens tematiska prioriteringar, förstärkta insatser  
för att nå millenniemålen samt insatser för att stimulera 
 utvecklingens drivkrafter och överbrygga utvecklingshinder. 

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 1,4 miljarder kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 1 607 respektive 
1 842 miljoner kronor. Cirka 50 procent av de finan
siella resurserna går till det multilaterala systemet, 
kompletterat med internationella och pådrivande 
organsationer från det civila samhället, universitets
världen och svenska myndigheter.

Sida har minskat antalet insatser successivt sedan 
2010, vilket har varit en aktiv strävan både ur kost
nadseffektivitetssynpunkt men också för att anpassa 
insatserna till strategin. På liknande sätt har det varit 
en medveten process att öka insatsbeloppen. Insatser
nas längd har emellertid begränsats av det faktum att 
den Globala ämnesstrategiska strategin går ut 2014. 
Den mer koncentrerade insatsportföljen har inneburit 
något större möjligheter att på ett djupare sätt följa 
upp insatserna.

Regeringens tematiska prioriteringar
Insatserna fokuseras särskilt till frågor om ansvarsut
krävande samt civila och politiska rättigheter. Portföl
jen är bred och inkluderar stöd till yttrandefrihet och 
media, av mänskliga rättigheter försvarare, tortyrpre
vention, globala nätverk av parlamentariker och par
lament samt ickediskriminering av homo, bi och 
transpersoner.

Sida bedömer att ett flertal insatser under 2012 har 
resulterat i ökad jämställdhet och inflytande för kvin
nor i lokala demokratiprocesser samt att mänskliga 
rättighets aktivister har fått ett värdefullt skydd i 
utsatta situationer. Arbetet bedöms också ha bidragit 
till att förbättra förutsättningarna för att säkerställa 
att lagstiftning kan implementeras i ett flertal av de 
länder Sida samarbetar med.

4. Utvecklingssamarbetet
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Bland de resultat som särskilt kan nämnas är stödet 
till FN:s barnfond Unicef, som bidragit till stärkt lag
stiftning för att förhindra handel med barn och 
skydda dem mot övergrepp. Arbetet har lett till för
bättrade födelseregister och en stärkt dialog kring 
sociala normer och värderingar. Det är Sidas bedöm
ning att detta har bidragit till att minska våld, exploa
tering och övergrepp mot barn. Genom Sidas stöd 
har Unicef  också arbetat med att förbättra kunska
pen om våld mot barn. Sida bedömer att detta har 
lett till att utformningen av insatser inom dessa områ
den har kunnat förbättras.

Genom Sidas stöd har organisationen Internatio
nal HIV/AIDS Alliance försett över två miljoner 
människor med hivförebyggande service. Av dessa 
har 450 000 personer fått tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsoservice. Under perioden har också 
63 500 kvinnor fått tillgång till service relaterad till 
föräldrabarnsmitta. Organisationen har under perio
den särskilt stärkt sitt arbete i Vietnam samt i delar av 
Afrika. 

Sida stöder FN:s boende och bebyggelsecenter 
(UNHabitat), FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP) och samordningsfunk
tionen UNWater. Stöd ges även till policyforsknings
institut som arbetar med påverkan av den globala 
agendan och nationellt beslutsfattande, exempelvis 
Stockholm Environment Institute (SEI), World 
Resources Institute (WRI), International Institute for 
Environment & Development (IIED) och Stockholm 
International Water Institute (SIWI). Vidare ges 
bidrag för att stärka offentliga förvaltningar genom 
myndighetssamarbete. Detta sker genom Naturvårds
verket och Kemikalieinspektionen. 

Sida har ett omfattande myndighetssamarbete med 
Kemikalieinspektionen. En utvärdering visar att sam
arbetet bland annat bidragit till UNDP:s Guide for 
Integrating the Sound Management of  Chemicals 
into Development Planning samt till vägledningsdo
kument som stöder implementering av det internatio
nella policyramverket för hantering av kemikalier och 
kemikaliekonventionerna.

Sidas stöd syftar till att särskilt motverka alla former 
av könsbaserat våld samt insatser som främjar sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. Detta arbete 
ska inkludera insatser som förebygger hiv och aids 
och mödradödlighet samt insatser för att öka kvinnors 
politiska deltagande och ekonomiska egenmakt.

Bland de resultat som särskilt är värda att omnäm
nas 2012 återfinns Sidas stöd till organisationen 
Mama Cash. Det har bidragit till att den argentinska 
kongressen överväger att legalisera aborter upp till 
vecka tolv. Stödet har också gjort det möjligt för 
argentinska kvinnor att få abortrådgivning via telefon. 
Genom ett system med vårdkuponger har Mama 
Cash dessutom bidragit till att prostituerade kvinnor i 
Mali får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoser
vice. Mama Cash:s arbete har även resulterat i att 
7 000 kenyanska flickor mellan 12 och 18 år, som bli
vit utsatt för sexuellt våld inklusive könsstympning, får 
gå i skolan.

Genom Sidas stöd till nätverket MenEngage har 
unga pojkar och män involverats i jämställdhetsar
bete. MenEngage har tillsammans med FN:s befolk
ningsfond (UNFPA) och Världshälsoorganisationen 
(WHO) lanserat en verktygslåda för hur man arbetar 
med unga pojkar och män inom hälsa och faderskap. 

I många länder är arbetet med att stärka jämställd
het en motvindsfråga. De framgångar som Associa
tion for Women in Development bidrog till under den 
arabiska våren, bland annat genom nyttjande av 
kommunikationskanaler som Facebook och Twitter, 
har i viss mån drabbats av bakslag då kvinnor inte 
visat sig erhålla de positioner i samhället som stödet 
syftat till. Trots fundamentalismens framväxt har 
organisationen lyckats sprida och stärka kunskapen 
kring jämställdhetsfrågor bland olika aktörer. Till 
exempel resulterade organisationens arbete i att 
ämnet fundamentalism för första gången fanns på 
agendan när FN:s råd för mänskliga rättigheter sam
manträdde för 16:e gången i Genève.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 13.  insatser inom strategin för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 64 75 63 15 645 16 181 16 300

Antal insatser med kostnader 192 195 169 19 954 25 410 22 810

Antal avslutade insatser 88 73 82 5 409 4 149 4 482
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Förstärkta insatser för att nå millenniemålen
Sida bidrar till uppfyllande av MDG1, minskad fattig
dom, genom insatser inom samtliga verksamhetsom
råden. Under året har Sida genom olika typer av rik
tade insatser också bidragit till det globala arbetet för 
att nå övriga mål. Ett par exempel presenteras nedan.

Sida ger ett omfattande stöd till Global Partnership 
for Education. En jämförelse visar att länder som får 
stöd genom detta program lyckas skriva in mer än tre 
gånger så stor andel barn i skolan. Dessutom går barn 
i länder som omfattas av detta stöd igenom hela 
utbildningen dubbelt så ofta som barn i länder utan 
detta stöd. De länder som erhåller stöd har också visat 
sig använda en ökad del av den offentliga budgeten 
till utbildning. Under 2012 har programmet fått en 
betydande roll i policydiskussioner. Detta bland annat 
genom den blogg där resultatexempel åskådliggörs.

Sidas stöd till Maternal Health Thamatic Fund syf
tar till att minska mödradödligheten. Fram till 2012 
har insatsen nått ut till 27 av världens fattigaste länder 
med utbildning av barnmorskor och bildande av 
barnmorskeförbund. Sådana har bildats i Afghanis
tan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Etiopien, 
Guinea, Nepal, Rwanda, Sydsudan och Zambia. 
Arbetet har resulterat i att antalet utbildade barn
morskor har ökat; i till exempel Kambodja från 370 
år 2010 till 616 år 2011 och i Zambia från 300 år 
2009 till 505 år 2011. I Etiopien har 1 634 studenter 
påbörjat utbildning under 2011. 

Sidas stöd till International Planned Parenthood 
Federation har utgjort en komponent i det stöd som 
resulterat i 116 policy eller lagförändringar i 65 län
der. Över 37 miljoner ungdomar under 25 år har fått 
preventivmedelsrådgivning, nära 169 miljoner kondo
mer har delats ut, över 15 miljoner hivrelaterade 
besök har skett, drygt 1,6 miljoner abortrådgivningar 
har givits och cirka 42,5 miljoner preventivmedel har 
delats ut. Organisationen beräknar att genomförda 
aktiviteter förhindrat cirka 2,6 miljoner oplanerade 
graviditeter och 710 000 osäkra aborter. 

Insatser för att stimulera utvecklingens drivkrafter 
och överbrygga utvecklingshinder
Sidas stöd till FN:s livsmedels och jordbruksorganisa
tion har möjliggjort att organisationen kunnat driva 
frågan om ”anständig sysselsättning på landsbygden” 
(Decent Rural Employment) på landnivå. Stödet har 
bland annat stärkt utvecklingen i Malawi och Tanza
nia genom närmare samarbete mellan de ledande 
jordbruks och sysselsättningsintressenterna. 

Sidas stöd till World Resources Institute har möjlig
gjort att organisationen kunnat utveckla en metod för 

att hjälpa företag att analysera risker och möjligheter 
i förhållande till ekosystemtjänster. 

Sidas stöd till International Trade Centre har på 
årsbasis resultaterat i att 800 företag har erhållit ökad 
kapacitet att utföra export. Till detta kommer att 
cirka 750 företag har inlett en affärsrelation med kun
der där förutsättningar finns till ökad export.

exempel på tre stycken insatser. globala ämnes
strategiska  utvecklingsinsatser

1. International land Coalition är en global koalition med ett hun-
dratal nationella och internationella medlemsorganisationer. Or-
ganisationen verkar för att säkra markrättigheter för fattiga kvinnor 
och män genom opinionsbildning, dialog, forskning, kunskapsutbyte 
och utbildning. genom Sidas stöd kunde International land Coalition 
2010 och 2011 arbeta med fem projekt på bynivå i fyra länder för att 
där stärka juridiska rättigheter för kvinnor. Utbildningen i juridiska 
frågor underlättade för kvinnor att utkräva sina lagstadgade rät-
tigheter och få ny tillgång till mark respektive att försvara sitt 
markägande. Organisationen använder forskningsresultat från det-
ta initiativ för att särskilt stödja kvinnors markrättigheter i sin opin-
ionsbildande verksamhet på global nivå.
2. Sida stöder den internationella federationen för mänskliga rät-
tigheter, International Federation of Human rights. det är ett nätverk 
av 164 MR-organisationer som under 2012 arbetat mycket aktivt i 
Mellanöstern och nordafrika. Sidas stöd till arbetet bidrog bland an-
nat till att nätverket omedelbart kunde agera i de fall organisationer 
utsattes för hot. dessa har därigenom kunnat verka friare än de an-
nars hade kunnat göra.
3. Sida stöder Food and Agriculture Organization (FAO). genom bland 
annat FAO:s försorg har jordbruksprofilen förstärkts i internationel-
la förhandlingar, klimatsmart jordbruk har blivit en internationellt 
erkänd väg att välja och verktyg för mätning av koldioxidutsläpp i 
projekt har uppgraderats.

4.6.5. Humanitärt bistånd
•  Strategiperiod: 2011–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 2 838 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att rädda liv och lindra nöd i omedelbar anslutning till katastrof-
situationer.

Verksamhetsmål
•  Stärkt förmåga att planera och allokera resurser utifrån 

 humanitära behov.
•  Stärkt respekt för internationell humanitär rätt och  

humanitära principer.
•  Stärkt humanitär samordning och humanitärt ledarskap i fält.
•  Stärkt professionalisering av humanitära aktörer.
•  Förutsägbar, snabb och flexibel finansiering av partner-

organisationernas humanitära arbete.
•  Stärkt nationell och lokal kapacitet att möta humanitära behov.
•  Ökat deltagande av den drabbade befolkningen.
•  Ökad kvalitet, lärande och innovation i det humanitära biståndet.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 2 838 miljoner kronor utbetalats. 
Motsvarande siffror för 2011 och 2010 är 3 062 res
pektive 2 797 miljoner kronor.

4. Utvecklingssamarbetet
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Sidas humanitära bistånd kanaliseras via olika 
partnerorganisationer beroende på kapacitet och för
delar i varje given kris. Detta sätt att samarbeta brett 
med ett flertal professionella organisationer bidrar till 
att säkerställa att den humanitära responsen på ett så 
effektivt sätt som möjligt möter de behov som uppstår 
vid en plötslig naturkatastrof  eller väpnad konflikt. 
Detta resulterar i att många insatser beslutas under 
året. För att reducera antal beslut och administrativt 
arbete samt ge mer utrymme för fördjupad dialog 
och resultatuppföljning, fortsatte Sida under 2012 
arbetet med att utveckla långsiktiga strategiska part
nerskap med humanitära organisationer. Målet är att 
kunna arbeta mer långsiktigt med humanitära insat
ser genom fleråriga avtal och därmed även få större 
möjlighet att mäta resultat och effekter över längre 
tidsperioder.

Det långsiktiga arbetet med förändrade arbetssätt 
har börjat få effekt då trenden tydligt visar på färre 
och längre avtal och volymer av större omfattning.  
De aktiva insatserna har en genomsnittsvolym på 
27 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 
tidigare år. Denna trend förväntas fortsätta 2013, då 
processen med att införa nya strategiska partnerskap 
fortsätter. 

Minskningen av antalet beslutade och aktiva insat
ser är ett resultat av större och längre insatsbeslut i 
linje med Sidas processmål. Ökningen av antalet 
avslutade insatser visar att ett stort antal insatser som 
har löpt ut har avslutats under året. Ökningen av 
antalet avslutade insatser är i linje med kvalitetssäk
ringsmålet att minska ledtiden mellan ej aktiva insat
ser och avslut. 

Sidas humanitära bistånd styrs av strategin för Sidas 
humanitära bistånd 2011–2014, som tar sin utgångs
punkt i regeringens policy för Sveriges humanitära 
bistånd 2010–2016. Det övergripande målet för Sidas 
humanitära verksamhet är att rädda liv och lindra 
nöd i omedelbar anslutning till katastrofsituationer. 
Det är humanitära behov runt om i världen som styr 
vart Sidas humanitära bistånd kanaliseras.

Sida bedömer att det humanitära arbetet står inför 
stora utmaningar. Globala humanitära behov fortsät
ter att öka. Om detta vittnar till exempel FN:s sam
lade humanitära appeller som 2012 uppgick till 
59 miljarder kronor. Utdragna konflikter fortsätter 
(såsom Afghanistan, Demokratiska republiken 
Kongo, Somalia, Sudan och Västbanken/Gaza), nya 
konflikter har tillkommit (såsom Syrien och Mali) och 
antalet naturkatastrofer ökat (såsom torkan på Afrikas 
Horn, matsäkerhetskrisen i Sahel och översväm
ningar i Pakistan). 

Humanitärt tillträde till nödlidande människor, 
skydd av civila och personalsäkerhet1 utgör stora 
utmaningar i konfliktsituationer. Trenden visar att 
antalet internflyktingar ökar2 och att flyktingsituatio
ner blir alltmer utdragna. Allt fler samhällen blir 
gradvis sårbara för klimatförändringarnas effekter 
och fler människor tenderar att bli drabbade av varje 
enskild katastrof  än tidigare. Det beror i hög utsträck
ning på ökad urbanisering. Antalet internationella 
humanitära aktörer har vuxit kraftigt vilket ställer 
större krav på internationell samordning. Likaså är 
samarbetet mellan humanitära aktörer och det mer 
långsiktiga utvecklingssamarbetet en stor utmaning 
som – i de fall där det lyckas – ger mycket goda resul
tat för utsatta samhällens sårbarhet och möjligheter 
att återhämta sig efter humanitära kriser.

Sidas humanitära bistånd uppgick 2012 till 2,8 mil
jarder kronor, vilket tillsammans med det humanitära 
bistånd som administreras av Utrikesdepartementet 
gör Sverige till världens tredje största bilaterala 
givare. Detta ger Sverige en mycket viktig roll i de 
gemensamma ansträngningarna att fortsätta stärka 
det humanitära systemet, att upprätthålla de humani
tära principerna och att stärka samarbetet mellan 
humanitära och utvecklingsaktörer. 

De kriser som erhöll störst humanitärt bistånd från 
Sida under 2012 var Demokratiska republiken 

1 Antal humanitär personal som utsatts för våld ökade från 245 till 297 
 personer mellan 2010–2011.

2 Antal internflyktingar på grund av väpnad konflikt ökade från 17–26,4 miljoner 
 mellan 1990 och 2011. dessutom finns det 14,9 miljoner internflyktingar på 
grund av naturkatastrofer 2011.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 14.  insatser inom strategin för humanitärt bistånd, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningskostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 138 113 50 33 735 24 380 12 937

Antal insatser med kostnader 168 158 102 17 460 20 589 13 767

Antal avslutade insatser 91 155 161 5 593 8 809 8 799
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Kongo, Sahelregionen, Sydsudan, Sudan, Somalia, 
Västbanken/Gaza, Burma och Syrien. Stödet till 
dessa länder motsvarade nästan hälften av Sidas 
totala humanitära bistånd. Regionalt har mest medel 
fördelats till humanitära kriser i Afrika, vilket följer 
mönster från tidigare år.

Genomförandet av strategin sker genom nära samar
bete med humanitära aktörer efter bedömning av 
deras komparativa fördelar:

 ■ FNorganisationer på grund av deras roll att leda, 
samordna och genomföra humanitära insatser. 

 ■ Gemensamma humanitära landfonder för snabb, 
flexibel och förutsägbar finansiering.

 ■ Internationella Rödakors och Rödahalvmånerö
relsen för dess unika roll inom internationell huma
nitär rätt och stärkande av lokal kapacitet. 

 ■ Civila samhällsorganisationer på grund av deras 
specifika roll och kompetens samt närhet och kun
skap om lokal befolkning. 

 ■ Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
(MSB) för sitt stöd till FN och unika kompetens 
inom specifika områden såsom katastrofförebyg
gande insatser. 

Under 2012 kanaliserades den största delen av Sidas 
humanitära bistånd till multilaterala organisationer, 
inklusive gemensamma humanitära landfonder, cirka 
en tredjedel till civila samhällsorganisationer, cirka en 
fjärdedel till Rödakorsrörelsen och cirka 5 procent till 
MSB.

De fem organisationer som mottog mest humani
tära medel under året inkluderar Internationella 
Rödakorskommittén (ICRC), FN:s utvecklingspro
gram (UNDP)1, Svenska Röda Korset (SRK), FN:s 
barnfond (Unicef) och flyktingorgan (UNHCR). En 
allt större del av det multilaterala stödet utgår till 
gemensamma landfonder. Det humanitära biståndet 
fokuserade främst på skydd, samordning, hälsa, vat
ten och sanitet, samt matsäkerhet.

Sida bedömer att genomförandet av strategin för 
humanitärt bistånd 2011–2014 har kommit igång väl. 
För ett effektivt humanitärt stöd, i enlighet med de 
humanitära biståndseffektivitetsprinciperna om Gott 
Humanitärt Givarskap (GHD), ska Sidas humanitära 
bistånd vara behovsbaserat, principiellt, samordnat, 
snabbt, flexibelt, förutsägbart, kvalitetssäkrat och inn
ovativt, samt bidra till katastrofförebyggande och 
återhämtning.

1 UndP administrerar gemensamma humanitära landfonder – Common 
 Humanitarian Funds (CHF).

Framsteg har gjorts inom flera strategiområden. 
För att säkerställa ett behovsbaserat humanitärt 
bistånd, har Sida bidragit till att FNledda appeller 
(som utgör basen för cirka 50 procent av Sidas huma
nitära bistånd) allt oftare baseras på gemensamma 
behovsbedömningar. Sida har också bidragit till att 
en jämställdhetsmarkör introducerats i de FNledda 
appellerna som lett till att antalet insatser som beak
tar jämställdhet ökat med 400 procent under perio
den 201012. Ett viktigt mål i strategin är att stärka 
respekt för internationell humanitär rätt och humani
tära principer. Sida har bidragit till att stärka tillämp
ningen av internationell humanitär rätt i 51 länder 
och regioner och framförallt till att cirka 22 miljoner 
utsatta människor i konfliktsituationer runt om i värl
den mottagit skydd och stöd. 

Det humanitära biståndet ska vara snabbt, flexibelt 
och förutsägbart. Sida har finansierat partnerorgani
sationers humanitära verksamhet på ett snabbt, flexi
belt och förutsägbart sätt genom att stödja gemen
samma humanitära landfonder i flera länder, ge 
flerårigt stöd till partnerorganisationer och genom en 
snabb insatsmekanism som under 2012 bidragit till 
att över 200 snabba insatser genomfördes i över 
50 länder och regioner. 

För ett effektivt humanitärt bistånd krävs god sam
ordning. Sida har bidragit till att humanitär samord
ning stärkts genom att basera stöd på appeller, stödja 
FNorganisationer på grund av deras ledande roll i 
humanitär samordning (cirka 40 procent av den 
totala humanitära budgeten) samt genom gemen
samma humanitära landfonder. Under året har Sida 
till exempel bidragit till att stärka övergripande 
humanitär samordning i 17 humanitära kriser och sju 
regioner. För att stärka professionalisering av humani
tära partnerorganisationer, resulterade Sidas stöd 
bland annat i att 1 368 experter från 121 länder 
 deltog i webbaserade humanitära utbildningar.

Sida fortsätter att vara en av de största humanitära 
givarna inom katastrofriskreducering på global  
nivå för att stärka nationell och lokal kapacitet för 
 beredskap och prevention. Sida bidrar till återhämt
ning i postkonflikt/katastrofkontexter genom att 
stärka lokal kapacitet, ge flerårigt stöd till partneror
ganisationer och skapa synergier med utvecklings
samarbetet. 

Sida bedömer att denna positiva utveckling varit 
möjlig tack vare den samlade insatsportföljen av Sidas 
humanitära bistånd. Dialog med partnerorganisatio
ner har också bidragit till att stärka resultatfokus  
och integrera jämställdhetsperspektiv i humanitära 
 insatser.

4. Utvecklingssamarbetet
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exempel på insats. Humanitärt bistånd, mnkr

Insats: Stöd till Oxfam:s Rapid Response Mekanism (RRM).
Mål: Snabb respons vid plötsligt uppkomna humanitära kriser.

Resultatredovisning
Sida (40 miljoner kronor) bidrog under 2011 till att:

 ■ 95 000 människor i västra Elfenbenskusten snabbt 
fick stöd (vatten, sanitet, hygien, akut livsmedels
försörjning) under krisen efter valet 2010. 

 ■ 43 000 människor i centrala Somalia som drabbats 
av torka fick snabbt stöd med att hantera negativa 
effekter av torkan (livsmedelsförsörjning och 
 vatten).

 ■ 16 000 internflyktingar, återvändande och värd
samhällen i urbana gränsområden i Sydsudan 
snabbt fick stöd med att minska sårbarhet och 
 risker vad gäller matsäkerhet och hälsa. 

Sida bedömer att insatserna inom Oxfam:s RRM
mekanism utförts med en god kostnadseffektivitet. 
Oxfam har god förmåga att hantera och bemöta 
snabbt uppkomna humanitära behov i såväl konflikt
situationer såväl som naturkatastrofer.

4.6.6. Information och kommunikation
•  Strategiperiod: 2010–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 96 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Att den svenska allmänheten ska ha god kunskap om  
a) situationen i utvecklingsländerna  
b) svenskt bistånd  
c) det svenska biståndets resultat  
d) frågor som rör utvecklingssamarbetets drivkrafter

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 96 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 96 respektive 
87 miljoner kronor. 

Antalet beslutade och avtalade insatser har minskat 
de senaste tre åren vilket ligger i linje med ambition 
att koncentrera verksamheten till färre, större insatser. 
De minskade förvaltningskostnaderna är en direkt 
följd av denna utveckling.

Tabell 16. kostnadseffektivitet

aktivitet
antal 

 kontakter
kostnad  

tkr
kr per 

 kontakt

Sidas webbplats 610 0001 1 628 2,60

Presstjänsten 70 000 000 1 361 0,02

globala Kommunen 4 487 0002 2 113 0,47

Omvärlden 836 000 5 305 6,34 

1 Webbstatistik sida.se 2012.
2 Uppföljning av globala Kommunen 2012, Strandberg&Haage.

Genomförandet av strategin sker enligt plan; dels 
genom Sidas eget kommunikationsarbete, dels genom 
informationsbidrag till civila samhällsorganisationer.

Den årliga mätningen som Statistiska Centralbyrån 
(SCB) gör på uppdrag av Sida har utvecklats för att 
bättre mäta mot strategins mål. När det gäller kun
skap om förhållanden i utvecklingsländer ser Sida en 
långsiktig trend mot ökad kunskap om att utveck
lingen i världen går framåt, från 19 procent 2004 till 
33 procent 2012. På konkreta frågor om till exempel 
barna eller mödradödligheten i ett visst land svarar 
svenskarna dock generellt att läget är sämre än det är. 
Endast 20 procent kan ge exempel på bistånd. 

I genomförandet av strategin är många aktörer 
involverade i flödet av information om globala 
utvecklingsfrågor och bistånd. 

Under våren 2012 genomförde Institutet för utvär
dering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev) 
en utvärdering av strategigenomförandet och konsta
terar också att målet för strategin ”… betraktas av de 
flesta som omätbart. Det bidrar i sin tur till att frågan 
om effekter i informations och kommunikationsverk
samheten blir svårbesvarad”. 

Sidas bedömning är ändå att arbetet med att 
genomföra strategin under 2012 gett miljontals 

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 15.  insatser inom strategin för informations och kommunikationsverksamhet,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningkostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 42 38 27 10 267 8 199 6 986

Antal insatser med kostnader 49 51 56 5 093 6 646 7 558

Antal avslutade insatser 31 15 17 1 905 852 929
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svenskar möjlighet att exponeras för information – och 
därmed få ökad kunskap enligt strategins mål. I flera 
insatser ser Sida mycket bred spridning; till exempel i 
digitala medier där antalet besökare på Sidas webb
plats ökat med tolv procent under året, antalet följare 
på Twitter har ökat från 1 000 till 4 000 och antalet 
tweets har tredubblats (från 1 000 till 3 000). Även 
pressarbetet har fått stort genomslag och under 2012 
publicerades 864 artiklar och inslag i breda medier 
och Sida fick 340 förfrågningar från journalister.

Flera av de organisationer som fått informationsbi
drag rapporterar om stort genomslag för breda kam
panjer på specifika teman som demokrati och mänsk
liga rättigheter, jämställdhet och miljö och klimat. Till 
exempel rapporterar Olof  Palmes Internationella 
Center om ökad kunskap om situationen i utveck
lingsländer hos 225 000 av sina medlemmar. Svenska 
Missionsrådet rapporterar att de har ökat kunskapen 
om situationen i utvecklingsländer hos 83 000 perso
ner. Pingstmissionen konstaterar i sina epostenkäter 
att 96,5 procent av medlemmarna har uppmärksam
mat kampanjen om situationen för kvinnor i Kongo.

I andra insatser, som till exempel direktkommuni
kation vid evenemang och möten, ser Sida en mer 
kvalitativ kommunikation med dokumenterad kun
skapsökning i en avgränsad målgrupp. Ett exempel är 
Sidas årliga konferens på Internationella Fattigdoms
dagen 17 oktober, där 90 procent av de 300 delta
garna uppgav att de fått nya kunskaper eller insikter i 
vägvalen för svenskt bistånd.

Sidas eget kommunikationsarbete samordnas med 
de organisationer som får informationsbidrag, bland 
annat genom regelbundna avstämningar, gemensamma 
projekt och kompetensutveckling. Till exempel genom
fördes under perioden en utvärdering av organisatio
nernas genomslag i skolan som fungerat som diskus
sionsunderlag för bättre koordinering och genomslag. 

Civila samhällets kommunikationsarbete når ut 
brett såväl geografiskt som till olika grupper i samhäl
let. Några av styrkorna är de upparbetade kontak
terna, kanalerna och nätverken där de verkar, samt 
trovärdigheten i deras respektive sfärer. 

Några innovativa initiativ och samarbeten är till 
exempel kampanjen ”Världens tuffaste jobb” (Koope
ration utan gränser) där en svensk kvinna provade på 
att arbeta som lantbrukare i Uganda, som spridits till 
tusentals människor genom en bred mix av kanaler. 
Andra exempel är Unite for Womenkampanjens 
(RFSU) samarbete med tidningen Mama, Waynes 
Coffee och Brioleksaker som lett till ökad kunskap 
om mödradödlighet (från 10 till 16 procent i ålders
gruppen 18–35) och Earth Hour (Världsnaturfonden) 

där 52 procent av svenskarna deltog.
Sida har förtydligat riktlinjerna för informationsbi

drag mot strategins mål, etablerat en tätare dialog och 
fler konkreta samarbeten med de totalt 22 organisatio
ner som fått informationsbidrag under 2012. Antalet 
”nya civilsamhällsorganisationer” som nu får infor
mationsbidrag har ökat, i enlighet med ambitionen i 
strategin, från tre till sex jämfört med föregående år.

exempel på insats. strategin för information  
och kommunikation, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

5,31 2011 
–2012

5,3 Projektstöd 100

Insats: Omvärlden.
Mål: Målet för insatsen Omvärlden är att öka kunskapen om 
 situationen i utvecklingsländerna, svenskt bistånd och dess resultat 
samt utvecklingens drivkrafter. Specifikt mål för 2012 är att öka 
antalet läsare samt öka antalet besökare på Omvärldens webb med 
tio procent.
Samarbetspartner: Arenagruppen

1 Motsvarar en del av en längre insats.

Resultat
Omvärlden kommer ut med åtta nummer per år och 
har publicerat både reportage, fördjupande analyser 
och nyheter om ämnen som exempelvis ”land grab
bing”, internationell handel, kvinnors rättigheter och 
pressfrihet. Tidningen har en upplaga på 8 000 per 
utgåva och når uppskattningsvis 15 000 läsare genom 
prenumerationer, försäljning i tidningskiosker och 
annan distribution. Antalet prenumeranter är 4 200. 
Siffrorna är i princip oförändrade från förra perio
den. Under året har tidningens nyhetsbrev gått upp 
från publicering varannan vecka till att komma ut 
veckovis. Nyhetsbrevet når omkring 5 500 personer, 
vilket är något fler än året innan. Omvärlden finns 
också tillgänglig i digital form. 

Omvärldens Facebooksida har 6 400 följare. Det 
är en kraftig ökning jämfört med 2011, då den hade 
drygt 1 000 följare. Även webbsidan är en viktig kanal 
med sina cirka 44 000 sidvisningar per år, vilket är en 
ökning med 64 procent jämfört med förra året. 

Omvärldens redaktion har också genomfört en rad 
evenemang för att lansera tidningen. Både i samband 
med nya nummer av tidningen, men även i form av 
seminarier och vid andra stora arrangemang, som 
bokmässan i Göteborg och Mediedagarna. Tidningens 
chefredaktör har talat på omkring 15 olika seminarier 
runt om i landet. Sammanlagt har minst 3 000 personer 
nåtts av tidningen direkt via arrangemang under peri
oden, vilket är en liten ökning jämfört med förra året.

4. Utvecklingssamarbetet
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En utvärdering från december 2011 visar att 
Omvärlden tydligt bidrar till att öka kunskaperna om 
situationen i utvecklingsländer samt om utvecklingens 
drivkrafter i utvecklingsländer, men här finns också 
indikationer på att Omvärlden inte bidrar till ökad 
kunskap i den utsträckning som skulle kunna vara 
möjligt. Utvärderingen har också konstaterat att 
Omvärlden bidrar till att öka läsarnas praktiska kun
skap om svenskt bistånd, men att tidningen inte ökar 
kunskapen om svenskt biståndsresultat i den utsträck
ning som vore möjligt.

Sida konstaterar att målgruppen måste breddas 
 ytterligare, att innehållet mer regelbundet kunde 
bidra till kunskap om biståndets resultat och att fler 
personer från utvecklingsländer borde kunna komma 
till tals. Sida har under årsgenomgången framfört 
detta till redaktionen och vissa åtgärder har vidtagits 
som samarbeten med universitet och krönikörer från 
utvecklingsländer.

4.6.7. Kapacitetsutveckling och samverkan
•  Strategiperiod: 2011–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 724 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
god kapacitet och kompetens hos såväl svenska som internationel-
la aktörer, inklusive i utvecklingsländer, att bidra till målen för det 
internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i 
 Östeuropa.

Verksamhetsområden och verksamhetsmål
•  Kapacitetsutveckling i utvecklingsländer genom internationella 

utbildningsprogram (ITP).
-  god kompetens och hög kapacitet hos organisationer i utveck-

lingsländer att driva förändringsprocesser för mer effektiv 
 fattigdomsminskning.

•  Resursbasutveckling (främst genom svensk tjänstgöring i multi-
laterala organisationer och eU, utbildningsprogram inom Sidas 
fältverksamhet, stipendium-, utbytes- och praktikprogram).
-  Ökat genomslag för svenska prioriteringar i det internationella 

utvecklingssamarbetet.
-  Återföring av erfarenheter från internationellt utvecklings-

samarbete till svenska aktörer.
•  Samverkan med och stöd genom näringslivets aktörer (B4d) 

-  näringslivsaktörer som bidrar effektivt till målen för det 
 internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet  
i Östeuropa.

•  Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling 
( ICT4d).
-  god kompetens och hög kapacitet hos olika aktörer att bidra 

till effektivt nyttjande av och tillgång till informations- och 
kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4d). 

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 724 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 497 respektive 
427 miljoner kronor.

Sida har uppnått fullt anslagsutnyttjande genom en 
särskild satsning på att finna stora insatser och samar
beten som komplement till den befintliga insatsport
följen. Emellertid har detta fått till följd att innovativa 
insatser, som i regel är mindre omfattande och mer 
resurskrävande, har fått stå tillbaka och dess andel av 
insatsportföljen har inte ökat som planerat. En sär
skild satsning har gjorts för att utnyttja strategins olika 
instrument såsom Biträdande Bilaterala Experter 
(BBE) inom näringslivssamverkan samt ICT (Infor
mation and Communications Technology) i utveck
lingssamarbetet.

Under 2012 har antalet samarbeten och insatser 
ökat inom framför allt programmet för näringslivs
samverkan och ICT för utveckling, vilket är i enligt 
plan. Det globala anslaget ska utnyttjas för att initiera 
samarbeten inom dessa nya samarbetsområden och 
som komplement till insatser på landnivå. Över
gången från det globala anslaget till landanslag går 
långsammare än vad som förutsågs vid strategins lan
sering, där målet var att insatser skulle finansieras på 
bilaterala och multilaterala anslag.

Strategin för kapacitetsutveckling och samverkan har 
lett till nya och fördjupade samarbeten samt goda 
resultat sedan starten september 2011. Sida bedömmer 
att det övergripande målet troligen kommer att uppnås 
liksom målen inom respektive verksamhetsområde. 

Nyligen publicerade rapporter visar att en stor 
andel av deltagarna i internationella utbildnings
program (ITP) och deras chefer anser att organisatio
nernas kapacitet har ökat och att deras arbetssätt har 
förbättrats. Under 2012 har drygt 1 100 deltagare 
avslutat ett internationellt utbildningsprogram. Därtill 
har cirka 750 nya deltagare antagits under 2012. 
Huvuddelen av programmen med start 2012 åter
finns inom marknadsutveckling. Övriga program är 
relativt jämnt fördelade. 

Sida bedömer att internationella utbildningspro
gram är kostnadseffektiva. Det har även redovisats i 
en extern effektivitetsrevision. Utvärderingen konsta
terar också att hållbara resultat kan identifieras kopp
lade till deltagare och organisation. 

Sida konstaterar att hälften av de som fullföljt ett 
multilateralt resursbasprogram fortsätter inom FN 
eller Världsbanken samt att tidigare Bilaterala 
 Biträdande Experter (BBE) har fått arbete på 
 myndigheter och civila samhällsorganisationer i 
 Sverige. Under 2012 har 115 personer varit place
rade på utlandsmyndigheter, inom civila samhälls
organisationer i samarbetsländerna samt inom FN 
och EU. 

4. Utvecklingssamarbetet
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Vidare konstaterar Sida i sina kontakter med FN
organen att deras snävare finansiella ramar minskar 
antalet tjänster på högre nivå. Möjligheten för de 
svenskar som genomgått ett utbildningsprogram att 
fortsätta sin karriär inom FN minskar därför, med risk 
för att strategins första delmål inom verksamhetsom
rådet inte uppnås. 

Sida har rekryterat och utbildat observatörer till sju 
valmissioner under 2012. Sida bedömer att resursbas
programmen genomförs med god kostnadseffektivi
tet, i de fall där målen uppnås inom avtalade tids och 
budgetramar.

Sidas samarbete med näringslivet ökar, liksom 
antalet insatser inom programmet Business for Deve
lopment (B4D). Antal avtalade insatser är 67, vilket är 
en kraftig ökning jämfört med de 16 som var avtalade 
vid samma tidpunkt 2011. Portföljen av insatser är väl 
sammansatt med en relativt god geografisk spridning 
(visst fokus på Afrika) och ett brett spektrum av aktörer. 

Genom B4D har nya instrument och samarbetsfor
mer utvecklats. Genom att ge stöd till så kallade dri
vers of  change etableras samverkan mellan näringsli
vet och civilsamhällets organisationer för att förändra 
och påverka företags sociala ansvarstagande och 
påverka globala marknader för stora handelsvaror att 
beakta hållbar utveckling. 

En kritisk massa av aktörer inom en marknad kan 
få hela marknaden att röra sig mot ökad hållbarhet, 
vilket får storskaliga positiva effekter som i slutänden 
kommer de fattiga längst ner i leverantörskedjan till 
gagn. Ett sådant samarbete är stödet till Market 
Transformation Initiative. Exempel på resultat finns i 
Pakistan, där bomullsodlare, på en yta om 170 000 
hektar, har minskat sin användning av vatten med 
39 procent och användningen av kemiska bekämp
ningsmedel med 47 procent. I genomsnitt har 60 pro
cent av de deltagande jordbrukarna ökat sina vinster. 
Vidare bidrar detta till bättre arbetsförhållanden och 
minskad miljöpåverkan. 

Överlag bedömer Sida att de instrument och erfa
renheter som utvecklats inom B4D skapar förutsätt
ningar för att på ett effektivt sätt samverka med 

näringslivet. Instrumenten har dock inte prövats till
räckligt länge för att kunna göra en bedömning av 
kostnadseffektiviteten. 

Sida kan konstatera att samarbete mellan privata 
och offentliga aktörer, Public Private Development 
Partnerships (PPDP) är mer tidskrävande än traditio
nella partnerskap. Den främsta orsaken är en ovana 
vid utvecklingssamarbetets krav. Sida bedömer att  
de sex samarbeten som Sida deltar i inte skulle ha 
 kommit till stånd utan den additionalitet som bistånds
medel ger. Ett exempel på samarbete är Sidas 
 samverkan med Scania, United Nations Industrial 
 Development Organization (Unido) och irakiska 
 myndigheter i insatsen för yrkesutbildning av fordons
mekaniker i Irak. 

Genom höjd kvalitet och omfattning av kvalificerad 
yrkesutbildning vid Swedish Academy for Training 
utvecklas den industriella effektiviteten, vilken i sin 
tur förväntas bidra till både ökad sysselsättning och 
ekonomisk utveckling. Utbildningscentret öppnade i 
april 2012 och examinerade sin första grupp studen
ter i september samma år. 115 studenter har utbildats 
i underhållsteknik, data, engelska och marknadsfö
ring. Av deltagarna är 20 procent kvinnor, vilket är ett 
bra steg mot målet på 30 procent. Sida bedömer att 
projektet utvecklas väl och enligt plan. 

Inom området Informations och kommunikations
teknologi för utveckling (ICT4D) har Sida etablerat 
samarbeten inom strategins alla målområden. Ett 
exempel är stödet till mobila finansiella tjänster för 
hushåll och mindre företag genom FN:s Capital 
Development Fund.

Verksamheten vid Sida Partnership Forum ordnar 
kurser och aktiviteter inom prioriterade områden 
såsom förberedelsekurser för deltagare i Internatio
nella Programkontorets stipendie och utbytespro
gram. Sida bedömer att arbetet stärker strategins 
övriga verksamhetsområden liksom andra delar av 
utvecklingssamarbetet. Synergier uppnås inom strate
gin genom att till exempel etablera BBEtjänster med 
inriktning på ökat samarbete med näringslivet och 
inom ICTområdet.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 17. insatser inom strategin för kapacitetsutveckling och samverkan, antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningkostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 14 66 189 3 422 14 240 48 901

Antal insatser med kostnader 103 123 198 10 705 16 028 26 724

Antal avslutade insatser 30 25 32 1 844 1 421 1 749
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Med hänvisning till de projekt och kontakter med 
nya aktörer som Sida upparbetat, bedömer Sida att 
strategimålet kommer att uppnås. För en bedömning 
av kostnadseffektivitet inom området behöver Sida 
dock invänta mer erfarenheter och resultat. Det 
huvudsakliga stödet till innovationer inom ramen för 
strategin ges genom programmet för samverkan med 
näringslivet, framför allt genom Innovations Against 
Poverty. Under 2012 gjordes två utlysningar inom 
denna insats, vilket gav 459 ansökningar. Totalt har 
40 företag beviljats katalytiska stöd sedan lanseringen 
av programmet 2011. Projekten omfattar flera sekto
rer, från hälsa, jordbruk och energi till information och 
kommunikation samt finans. Ett projektexempel är ett 
mindre stöd för produktion och försäljning av men
struationskoppar i Kenya. Pilotfasen visade på goda 
möjligheter och företaget har beviljats ett större stöd.

exempel på insats. kapacitetsutveckling  
och  samverkan, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

30 2011 
–2013

20 Projektstöd 25

Insats: United nations Capital development Fund (UnCdF)  
– Mobile Money for the Poor (MM4P).
Mål: Ökad tillgång till finansiella tjänster genom användande av 
 mobila tjänster.
Samarbetspartner: UnCdF

Exempel insats, reusltat
Genom att upprätta privata och offentliga projekt för 
finansiella ITtjänster kommer hushåll och mindre 
företag i utvecklingsländer att få tillgång till säkra sätt 
att hantera pengar till en överkomlig  kostnad. Sida 
bevakar i detta program särskilt hur kvinnor 
 inkluderas i projekten och har tagit initiativ till att en 
strategi tas fram för hur jämställdhet ska integreras i 
respektive satsning.  Projekten har ännu inte kommit 
tillräckligt långt för att kunna  redovisa resultat av 
insatsen. En utmaning för UNCDF är att attrahera 
ytterligare finansiärer och hitta finansiering för hela 
programmet för de närmaste fyra åren. Sida har 
bedömt risken som godtagbar men bevakar frågan.

4.6.8. Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället
•  Strategiperiod: 2012–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 1 551 miljoner kronor

Fakta

Övergripande mål
ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer 
som bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till att min-
ska fattigdom i alla dess dimensioner.

Verksamhetsmål
•  Stärkt kapacitiet hos aktörer i det civila samhället i utvecklings-

länder att arbeta rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare 
och organisatör av tjänster.

•  Stärkt demokratisering och ökad respekt för fattiga och 
 diskriminerade människors mänskliga rättigheter.

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 1 551 miljoner kronor1 utbetalats, 
vilket är 99 procent av den totala allokeringen för 
berörd strategi vid årets början. Motsvarande siffror 
för 2011 och 2010 är 1 373 respektive 1 113 miljoner 
kronor. Sida har under året lämnat stöd till 
15 svenska ramorganisationer. Utöver ramorganisa
tionerna stöds även en rad internationella organisa
tioner.2

Sida har granskat fyra slutrapporter för fleråriga 
rambidrag, nio rapporter för verksamhet under så 
kallade mellanår samt två rapporter för ettåriga så 
kallade förlängningsår. Inför 2012 har två ansök
ningar om fleråriga rambidrag och fyra ansökningar 
om ettåriga förlängningsår inkommit och bedömts. 
Sida har också beslutat om sexton bidrag till svenska 
organisationers egeninsats för insatser som genomförs 
med finansiellt stöd från Europeiska kommissionen.

Antalet beslutade och avtalade insatser har mins
kat, vilket är enligt plan. Ytterligare insatser har 
beretts under 2012 men beslutas och avtalas först 
under 2013. Anslaget för 2012 har volymmässigt varit 
på en liknande nivå som 2011 års anslag. Avtalsvoly
merna per ramorganisation har i de flesta fall ökat i 
enlighet med Sidas målsättning att eftersträva större 
och färre insatser. Medel fördelas till ramorganisatio
nerna med syfte att nå en sammansättning av pro
gram och volymer för att på bästa sätt uppnå strategi
målen. Sidas bedömning är att portföljen nu är väl 
sammansatt i relation till strategins prioriteringar.

1 Syd 1 551 miljoner kronor samt Reformsamarbete Öst europa 48 miljoner 
kronor.

2 CIVICUS, IBOn, COnCORd/Beyond 2015, FIM (Forum for democratic global 
governance), ICnl (International Center for not-for-Profit law), nRC (norwe-
gian Refugee Council), Oxfam, HivAids-Alliance, IBIS och Svenska Afganistan 
Kommittéen (svensk organisation).

4. Utvecklingssamarbetet
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När halva perioden har genomförts av strategin för 
stöd genom svenska organisationer i det civila sam
hället 2012–2014, bedömer Sida att anslaget till civila 
samhällsorganisationer (CSO) i hög grad främjar 
representativa, legitima och självständiga aktörer som 
utgör en viktig motvikt till staten och en demokratise
rande kraft i samarbetsländerna. Stödet till CSO 
kanaliseras till ett brett spektrum av civila samhällsor
ganisationer i utvecklingsländer vilka bidrar till fattig
domsminskning och arbetar för att tillvarata utsatta 
kvinnors, mäns, barns och ungdomars intressen.

Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället 20121

Avtalade medel utbetalas normalt kvartalsvis. Inför 
fjärde kvartalet, med utgångspunkt i befintlig prog
nos, är Sidas bedömning att samtliga medel inom 
budgetramen ska utbetalas. 

De stora ansträngningar som gjorts av Sida för att 
uppnå fullt användande av anslaget efter den stora 
höjningen av CSOanslaget 2011 har fått fullt 
genomslag först 2012. Detta visar på den omställ
ningstid som behövs för att kraftigt öka ett anslag som 
riktar sig till en begränsad krets av aktörer.

Efter halva strategiperioden bedömer Sida att CSO
anslaget i hög grad främjar representativa, legitima och 
självständiga aktörer som utgör en motvikt till staten 
och en demokratiserande kraft i samarbetsländerna. 

Stödet till CSO kanaliseras till ett brett spektrum 
av civila samhällsorganisationer i utvecklingsländer 
som bidrar till fattigdomsminskning och som arbetar 
för att tillvarata utsatta kvinnors, mäns, barns och 
ungdomars intressen. Sida gör också bedömningen 
att många människor som lever i fattigdom genom 
CSOanslaget har fått kunskap och medvetenhet om 
sina rättigheter samt kapacitet att individuellt eller 
kollektivt agera och organisera sig för att utkräva sina 
rättigheter. 

1 Allokeringen för ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället” består av anslagsposterna 1.1: ap 5, Stöd genom svenska organi-
sationer i det civila samhället och 2.1:ap 6.2 Reformsamarbete i Östeuropa 
och uppgår 2012 till 1 622,7 miljoner kronor.

Aktivt påverkansarbete har i flera länder bidragit 
till förändringar i lagar och tillägg till nationella 
handlingsplaner. Ett exempel är hämtat från Rädda 
Barnens verksamhet. Enligt Rädda Barnens så kall
lade ”global indicator”, har barn själva, med stöd 
från Rädda Barnen och deras partnerorganisationer, 
lyckats påverka lagstiftning eller policyer som berör 
barnets rättigheter i över 37 länder under verksam
hetsperioden 2009–2012. 

CSOanslaget bidrar till ökat medvetande om 
 frågor som rör diskriminerade grupper och stärker 
gruppers och individers möjlighet att påverka sina 
respektive levnadssituationer. Exempel på detta är 
Afrikagruppernas stöd till Zimbabwe Aids Networks 
påverkansarbete, som bidrog till att mobilisera civila 
samhällsorganisationer som i sin tur fick Bulawayo 
City Council att ta bort sjukhusavgifterna för aids
sjuka i området. Ett annat exempel är International 
Aid Service (IAS) som i Somaliland har påverkat 
utbildningsmyndigheterna att öka intresset för 
 funktionshindrade barns rätt till skolgång, vilket lett 
till att medel (cirka 8 000 US dollar) avsatts för stöd 
till undervisning av funktionshindrade barn.

Regeringens särskilda satsning på barns och 
 ungdomars rätt till hälsa kanaliserades till största 
delen via ramorganisationerna, men även fyra 
 internationella organisationer fick stöd från anslaget. 
Samtliga organisationer ska presentera delresultat av 
satsningen i sin rapportering 2013.

Flera ramorganisationer och deras samarbetspart
ners bedriver aktivt påverkansarbete inom miljö och 
 klimat. Genom ökade anslag 2012 har till exempel 
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) 
kunnat öka antalet samarbetsorganisationer och 
stärka befintliga samarbeten. Så har organisationen 
Envirocare i Tanzania samverkan med den tanza
niska standardiseringsbyrån och textilindustrin lett  
till att Envirocare fått igenom utsläppsgränser vid 
 produktion av textilier. Textilarbetare har vidare fått 
ökad tillgång till skyddsutrustning och förbättrad 
arbetsmiljö. Ledare för lokalsamhällen har stärkts i  
att föra diskussioner kring miljöfrågor med lokala 

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 18.  insatser inom strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningkostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 20 17 14 4 889 3 668 3 622

Antal insatser med kostnader 29 35 40 3 014 4 561 5 399

Antal avslutade insatser 40 17 5 2 459 966 273
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myndigheter och representanter för industrierna. 
Genom Sidas ökade resultatfokus har ramorganisa

tionernas system för styrning och kontroll stärkts. 
Under rapporteringstiden har Sida skapat bättre för
utsättningar för att resultatsstyra stödet till CSO 
genom ett antal åtgärder, däribland det nya centrala 
insatshanteringssystemet.

Sida bedömer dock att det hos ramorganisatio
nerna och dess partnerorganisationer fortfarande 
finns brister, såsom otillräckliga övergripande system 
för riskanalys och riskhantering, men också svårighe
ter att aggregera, attribuera och analysera resultat på 
samtliga insatsnivåer. 

Sida arbetar aktivt med system och stickprovsrevi
sioner, samt uppföljning av dessa, för att kunna bidra 
till att stärka organisationernas system. Sida fortsätter 
uppföljningen av avtalsvillkor och systemstärkande 
åtgärder genom en kontinuerlig dialog vid årsgenom
gångar, kvartalsmöten och andra specifika uppfölj
ningsmöten med ramorganisationerna och övriga 
organisationer som får stöd från anslaget till CSO.

Sida bedömer att ramorganisationerna och deras 
partnerorganisationer i samarbetsländerna arbetar 
rättighetsbaserat i större utsträckning än tidigare. 
Sida har bidragit till denna förändringsprocess genom 
att öka kraven på ramorganisationerna att rapportera 
resultat utifrån rättighetsprinciperna och att i alla 
kontakter med organisationerna understryka vikten 
av ett rättighetsbaserat arbetssätt. Samtidigt finns det 
fortsatt behov av att stärka kapaciteten både på Sida 
och hos samarbetsorganisationerna för att till fullo 
omsätta rättighetsperspektivet praktiskt i verksamheten. 

Att arbeta utifrån principerna om ickediskrimine
ring, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarsta
gande och ansvarsutkrävande i alla sorters insatser 
inom samtliga sektorer, innebär för många aktörer ett 
nytt förhållningssätt till utvecklingssamarbetet. Sida 
samarbetar med bland andra Norad och World Bank 
Institute i syfte att utbyta erfarenheter av rättighetsba
serat arbete.

Regeringens särskilda satsning på barns och ung
domars rätt till hälsa kanaliserades till största delen 
via ramorganisationerna, men även fyra internatio
nella organisationer fick stöd från anslaget. Samtliga 
organisationer ska presentera delresultat av sats
ningen i sin rapportering 2013.

Sida har under hösten 2012 lämnat den ledande 
roll myndigheten haft i det internationella arbetet för 
ökad biståndseffektivitet i relation till civila samhället. 
Under de senaste åren har Sida varit drivande i den 
givargrupp som arbetar för ökad koordinering av 
CSOstödet och där bland annat ansvarat för ett pro

jekt som syftar till att harmonisera givarnas krav på 
CSOpartners. 

Sida har också varit ledande i det givargemen
samma stödet till Open Forum och BetterAid, de två 
stora CSOkoalitioner som arbetat inför det fjärde 
högnivåmötet om biståndseffektivitet (HLF4) i 
Busan. Sida fortsätter att sträva efter ökad effektivitet 
i sin verksamhet och för en kontinuerlig dialog med 
ramorganisationerna och övriga organisationer kring 
effektivitet inom bistånds och utvecklingsfrågor.

4.6.9. Särskilda insatser för demokratisering  
och yttrandefrihet
•  Strategiperiod: 2012–2014
•  Utbetalt belopp 2012: 217 miljoner kronor

Fakta

Övergripande strategimål
Stärkta förutsättningar för förändringsaktörer att arbeta för 
demokratisering och yttrandefrihet. Verksamheten ska bidra till att 
minska olika former av utsatthet och förtryck.

Verksamhetsnära prestationer
Under 2012 har 217 miljoner kronor utbetalats. Mot
svarande siffror för 2011 och 2010 är 117 respektive 
94 miljoner kronor. 

Det totala antalet beslutade och avtalade insatser 
har ökat, likaså volymen per insats. De aktiva insat
serna har en genomsnittsvolym på 4,5 miljoner kro
nor, vilket innebär en ökning jämfört med tidigare år. 
Detta är en naturlig konsekvens av anslagsökningen. 
På grund av anslagsökningen har fokus under året 
legat på beredning av insatser på bekostnad av upp
följning av insatsernas genomförande, resultat och 
utvärdering. Flera insatser har avslutas än under tidi
gare år. Till de 65 insatser med utbetalningar tillkom
mer 20 insatser där det inte var någon utbetalning 
under året men där det skett en aktiv bevakning.

Strategin har på kort tid fått stort genomslag och 
uppmärksammats internationellt, mycket tack vare 
Sidas kommunikationsinsatser. Under hösten 2011 
arrangerade Sida exempelvis en internationell konfe
rens i Stockholm ”Nätaktivism, Mellanöstern och 
Nordafrika”. Konferensen samlade flera hundra sär
skilt inbjudna aktivister, varav flera från Mellanöstern 
och Nordafrika, och ett flertal journalister. Semina
rier sändes via internet och många deltog ”online”. 
Via sociala medier nåddes tusentals människor i olika 
delar av världen. 

Under våren 2012 stödde och deltog Sida även i 
Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for 

4. Utvecklingssamarbetet
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Global Development (SIFF) arrangerat av Sida och 
Utrikesdepartementet. Förutom att finansiera delta
gandet av ett flertal delegater från Sidas samarbets
länder arrangerade Sida möten med flera relevanta 
aktörer, både befintliga och potentiella. Syftet med 
mötena var att sprida information och få input om 
relevanta fokusområden för strategins genomförande. 
Dessa samtal och Sidas deltagande bedömer Sida har 
bidragit till samordning, till Sidas omvärldsanalys 
samt ökat kunskapen om strategin bland intressenter. 

Sida bedömer att de insatser som finansierats inom 
ramen för strategin stärker och bidrar till målet för 
policyn ”Förändring för frihet, Policy för demokratisk 
utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt 
utvecklingssamarbete 2010–2014”1 och att de bidra
git till att minska olika former av utsatthet och för
tryck. Stöd har under 2012 gått till ett 70tal insatser 
via stöd till större globala aktörer, innovativa nätverk, 
exilmedier, både journalister och mediaorganisatio
ner som av politiska skäl tvingas verka i exil (utanför 
sina hemländer), och dissidentgrupper samt mer tra
ditionella försvarare för mänskliga rättigheter.

Två externa utvärderingar pekar på att målen för 
de Sidastödda insatserna uppnåtts. Den ena utvärde
ringen visar bland annat att Sidas insats som genom
förts av organisationen Article 19 bidragit till att för
bättra det juridiska ramverket för yttrandefrihet i 
Uganda, Tanzania och Rwanda. En översyn av de 
lagar som begränsar yttrandefrihet har resulterat i 
rekommendationer om revidering av sammanlagt 15 
lagar. 54 bidrag till skuggrapporter2 om yttrandefrihet 
har delats med FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter 
som mot bakgrund av underlaget gett konkreta 
rekommendationer till länderna.

Den andra utvärderingen avser Sidas samlade stöd 
till Federation Internationale des ligues des Droits de 
l’Homme (FIDH) 2010–2011. Syftet med stödet var 
att förse försvarare av mänskliga rättigheter i repres

1 det är denna policy som ytterst styr arbetet med Strategin för särskilda 
 insatser för demokratisering och yttrandefrihet.

2 Som utarbetas av civila samhällsorganisationer parallellt med de officiella 
landrapporterna gällande Fn:s konvention om de medborgerliga och politiska 
rättigheterna.

siva stater med verktyg för att medvetandegöra en 
internationell allmänhet om övergrepp mot mänsk
liga rättigheter. Projektet medförde att FIDH och 
organisationens partners omedelbart och strategiskt 
kunde svara på hot mot yttrandefriheten i Mellanös
tern och Nordafrika. 

Andra resultat som kan redovisas är till exempel 
Sidas stöd till The Access X Project som syftar till att 
sprida information kring och öka tillgängligheten av 
teknologi för att kringgå censur på internet i ett land 
(av sekretesskäl här inte angett vilket) med omfattande 
förtryck. Primärt har det handlat om att utveckla 
mjukvaran X – en gratis anonymitetstjänst som ger 
sina användare möjlighet att kommunicera anonymt 
över internet. Projektet har bidragit till att användan
det av X har trefaldigats i målgruppslandet till idag 
cirka 20 000 användare dagligen. Sida bedömer att 
satsningen har ökat kapaciteten hos förändringsaktö
rer i exil och inne i landet, vilket gör dem bättre rus
tade att hantera säkerhetshot, träna andra aktivister, 
inhämta och sprida information, samt samordna sig i 
arbetet för demokrati och rättigheter. 

Organisationen Meedan som stöds av Sida, har 
som huvudsakliga mål att stärka medborgarjournalis
tik online i Mellanöstern och Nordafrika, exempelvis 
genom utbildning och uppbyggnad av portaler för 
främjande av samhällsengagerade bloggare. I samar
bete med tidningen Al Masry Al Youm har Meedan 
utvecklat och lanserat ”Egyptens första arabisksprå
kiga deltagandeinriktade liveblogg” som redan upp
ges ha över 100 000 unika besökare per månad. Por
talen har blivit ett redskap för medborgarjournalister 
att nå en bredare publik i samhällsfrågor och bidra 
till samhällsdebatten (nära 4 000 aktiva användare 
rapporterades i juni). Meedan har med sina utbild
ningar nått cirka 130 medborgarjournalister (varav 
cirka 40 kvinnor) med olika etnisk, politisk och reli
giös bakgrund. 

Den afghanska organisationen AHRDO får stöd 
från Sida för Legislative Theatre – Democratizing 
Women´s Rights för att stärka afghanska kvinnors 
politiska deltagande, samt verka för en ny jämställd

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 19.  insatser inom strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet,  
antal och förvaltningskostnader, tkr

antal insatser Förvaltningkostnad

Prestationstyp 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal beslutade och avtalade insatser 44 18 40 10 756 3 884 10 349

Antal insatser med kostnader 48 61 57 4 989 7 949 7 693

Antal avslutade insatser 2 9 22 123 511 1 202
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hetslagstiftning. Verksamheten bedrivs med innova
tiva metoder, främst genom teater. Projektet genom
förs i sex afghanska provinser, vilket är en god 
spridning med tanke på de kontinuerliga säkerhets
problemen. Konkreta projektresultat är att minst 
5 000 kvinnor i provinserna Kabul, Bamiyan, Nang
arhar, Balkh och Herat bedöms ha fått kunskap om 
nationell och internationell lagstiftning, och om vilka 
möjligheter som finns att främja kvinnors rättigheter i 
den nationella lagstiftningen. 

År 2010 startade Youth Parliament of  Pakistan 
(YPP) ett utbildningsprojekt, Know Your Rights, i 
syfte att utbilda unga i åldern 15–35 år i 18 utvalda 
distrikt i Pakistan, samt i tre distrikt i Kashmir. Sida 
har stöttat projektet sedan 2010, där projektets mål är 
att göra det möjligt för ungdomar att sträva efter ett 
samhälle där de mänskliga rättigheterna skyddas och 
främjas. YPP har under insatsperioden 2010–2012 
arrangerat nära 100 utbildningstillfällen i de utvalda 
distrikten och sammanlagt utbildat över 3 800 perso
ner. Vid varje tillfälle har den kvinnliga representatio
nen varit drygt 40 procent.

Sida noterar att informations och kommunika
tionsteknologi (ICT), som verktyg för demokratisering 
och yttrandefrihet ökar i betydelse i takt med att auk
toritära regimer och andra odemokratiska aktörer 
utvecklar mer sofistikerade metoder för att inskränka 
yttrandefrihet och tillgång till information. Sida
finansierade ICTinsatser har skapat möjligheter för 
att skapa, inhämta och sprida information, öka möj
ligheter till åsiktsdebatt, och opinionsbildning kring 
mänskliga rättigheter och demokratisering, samt 
utveckla och sprida metoder och teknik som minskar 
riskerna att nyckelaktörer grips, fängslas och dödas.

exempel på insats. särskilda insatser för 
 demokratisering och yttrandefrihet, mnkr

avtalat 
belopp 

avtals
period Utfall 

samarbets
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

30 2011 
–2013

20 Projektstöd 25

Insats: Iranian Voices – i samarbete med Riksteatern.
Mål: långsiktigt stärka kampen för demokrati i Iran genom att göra 
röster hörda både inifrån landet och från den iranska diasporan. In-
satsen ska bidra till att skapa uppmärksamhet och debatt världen 
över kring det som sker i Iran, framför allt genom skapandet av en 
plattform för demokratiska samtal, teatersamverkan i länder med 
stor iransk diaspora, samt skapandet av nätverk av teaterarbeten 
kring frågor om demokrati och yttrandefrihet i Iran.
Samarbetspartner: Riksteatern

Exempel på insats, resultat
Målgrupperna är den iranska diasporan i Sverige, 
Tyskland, England, Frankrike och Turkiet samt lands
bygdsbefolkning i Iran som inte har tillgång till inter
net och sociala medier. Stödet har uppgått till 
2 700 000 kronor och omfattat perioden 2010–2012.

Sida bedömer att de resultat som Riksteatern redo
visar i sina rapporteringar visar att Riksteaterns 
modell att arbeta med radioteater har varit fram
gångsrikt för att nå målsättningarna i projektet. 
Genom radioteater har projektet lyckats synliggöra 
livet i dagens Iran för omvärlden, samt skapat debatt 
kring och engagemang för frågor om demokrati och 
yttrandefrihet. 

Genom samarbete med välkända personer inom 
såväl den iranska kultursektorn som inom området 
mänskliga rättigheter, har den iranska diasporan 
involverats i de olika samarbetsländerna. Projektet 
har lyckats skapa den debatt och aktivitet kring frågor 
om demokrati och yttrandefrihet i Iran som eftersträ
vades, såväl i samarbetsländerna som i andra länder. 
Genom projektet Iranian Voices har nya starka sam
arbeten och nätverk utvecklats mellan kulturaktörer i 
olika länder, samt mellan kulturaktörer och aktörer 
som arbetar med mänskliga rättigheter och demo
krati. Vad gäller hållbarheten i resultaten kommer de 
inspelningar som gjorts, som ett resultat av projektet, 
kunna leva vidare genom produktion av pjäser som 
ska fortsätta skapa diskussion och väcka engagemang. 
Bland annat kan detta illustreras med ett exempel i 
Tyskland (där en stor del av den iranska diasporan 
finns), där projektets radiopjäser har genererat nya 
projekt och idéer om pjäser, filmer och seminarier 
inom temat demokrati och mänskliga rättigheter i 
Iran. Sida bedömer att pengarna har varit väl 
använda, det vill säga att insatsen är genomförd med 
en god kostnadseffektivitet. Målen har uppnåtts inom 
uppställda tids och budgetramar.

4.7 Flexibilitet och innovation
Avsikten med texten nedan är att ge en samlad bedömning av 
Sidas arbete med att stödja flexibla och innovativa insatser.

Under 2012 har Sida höjt ambitionen och stärkt den 
egna kapaciteten att arbeta med innovation och flexi
bilitet. Sida har under 2012 avslutat ett verksövergri
pande projekt som hade till syfte att stärka förmågan 
att skapa utrymme för flexibilitet och innovation i 
biståndet. Projektets slutrapport innehöll ett stort 
antal rekommendationer och konstaterade att Sida 
ofta skapat utrymme för flexibilitet och innovation i 
sina insatser, men att det innovativa sällan klätts i ord, 
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systematiserats, stimulerats eller utvecklats. Rappor
ten bygger på litteraturstudier, utvärderingar, inter
vjuer och möten med externa aktörer med erfarenhet 
och kunskap inom innovationsområdet, men också på 
en serie workshops med Sidas medarbetare och che
fer. Denna process har enligt Sidas bedömning bidra
git till ett höjt medvetande och ett ökat intresse i orga
nisationen om vad innovationer innebär och hur Sida 
kan arbeta flexibelt och innovativt. Under 2012 har 
Sida utarbetat resultatförslag som underlag för nya 
resultatstrategier för Tanzania och Zambia. Båda 
dessa underlag omfattar förslag på nya innovativa 
arbetssätt med särskilt fokus på nya aktörer och sam
arbetsformer. 

Vidare har ett särskilt projekt under året studerat 
vilka möjligheter som finns för att förnya formerna 
för programstöd. Inom ramen för projektet har bland 
annat en ny resultatbaserad biståndsform utvecklats, 
”Resultat och transparenskontrakt för utveckling”, 
som kommer att testas i utvalda länder och inom 
utvalda resultatområden. Sidas bedömning är att den 
nya modellen kommer att främja en ökad mål och 
resultatuppfyllelse och skapa ett bättre utrymme för 
flexibilitet och innovation för samarbetspartnern när 
resultat ska uppnås. Sida förväntar sig att detta också 
ska bidra till en mer affärsmässig roll och ansvarsför
delning mellan givare och genomförare. För Sida är 
det tydligt att motorn i utvecklingsbistånd bör vara 
innovation – att så effektivt som möjligt kombinera 
aktörer, kunskaper och resurser för att förändra, 
skapa nytt och berika biståndets yttersta målgrupp. 
Flexibilitet och förmåga att bidra till innovativa lös
ningar är avgörande för utvecklingseffektivitet och 
hållbara resultat, två centrala begrepp för biståndet 
vars syfte är att bidra till fattigdomsminskning.

Sida utgår från OECD:s definition av flexibilitet 
och innovation. Det finns många exempel på flexibla 
och nydanande arbetssätt och insatser som syftar till 
innovation i Sidas verksamhet. De skiftar kraftigt i 
karaktär utifrån sammanhang och mål.

För att nå ut till en bredare krets inom området 
aktörssamverkan arbetar Sida med så kallade facilita
torer. Två av dessa, Sveriges Geologiska Undersök
ningar (SGU) och Exportrådet, har utvärderats under 
året. Utvärderingen visade att Exportrådet lyckats 
mäkla 27 aktörskontakter varav 10 ledde vidare till 
samarbeten. Inom forskningssamarbetet har Sida 
bidragit till uppbyggnad av system och nätverk som 
främjar innovation i låginkomstländer. En utvärde
ring av Sidas stöd till innovationssystem och kluste

rinitiativ1 visar att modellen har fungerat som ett 
användbart redskap för att knyta kapacitetsutveckling 
inom forskning till ett av syftena med den svenska 
biståndspolitiken – att förbättra förutsättningarna för 
hållbar ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Utvärde
ringen visar också att modellen bidragit till en ökad 
tillit och ett ökat socialt kapital; två viktiga bestånds
delar för att främja tillväxt och god samhällsstyrning. 
Klusterinitiativen i Bolivia, Moçambique, Tanzania 
och Uganda har möjliggjort att relevant kunskap 
kostnadseffektivt har kunnat delas mellan universitet, 
lokala myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. 

Sida stöder innovationsorganisationen The Global 
Network for the Economics of  Learning, Innovation 
and Competence Building Systems (GlobeLics). Glo
beLics har under 2012 startat ett regionalt nätverk, 
AfricaLics, som i november höll sin första utbildning 
inom innovation för afrikanska forskarstudenter. I 
syfte att stödja förändringsaktörer, som för att främja 
demokratisering och yttrandefrihet arbetar innovativt 
med informations och kommunikationsteknologi, 
har under året en särskild utlysning, ”ICT for Demo
cratisation and Freedom of  Expression”, ägt rum. 
Stödet till innovationer, inom ramen för samverkan 
med näringslivet, sker framför allt genom program
met Innovations Against Poverty. Programmet funge
rar som en riskdelningsmekanism för företag som ver
kar i låg eller medelinkomstländer, vars verksamhet 
bedöms bidra till minskad fattigdom. De två utlys
ningarna som gjordes 2012 samlade 459 ansökningar. 
Sedan lanseringen år 2011 har 40 företag beviljats 
katalytiska stöd för projekt som spänner över sektorer 
som hälsa, jordbruk, energi, information och kommu
nikation och finans. Ett projektexempel rör stöd för 
produktion och försäljning av menstruationskoppar i 
Kenya. Pilotfasen visade på goda resultat och företa
get har beviljats ett större stöd.

Sida har etablerat nya och innovativa samverkans
former med det civila samhället. Genom att erbjuda 
samordnad finansiering har möjligheter skapats för 
att utveckla internationella civilsamhällesnätverk. Det 
påverkansarbete som dessa nätverk bedriver utvecklas 
utifrån efterfrågan från ett växande antal medlemsor
ganisationer. Open Forum och BetterAid är två koali
tioner som med stöd från Sida fick stort genomslag i 
samband med högnivåmötet om biståndseffektivitet i 
Busan och dess uppföljning. I en Sidainitierad utvär
dering betonades behovet av nytänkande rörande 
resultatramverk för påverkansarbete inom civilsam

1 Modellen innebär skapandet av ett nära samarbete mellan universitet, 
 näringsliv och lokala myndigheter.
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hället samt behovet av processindikatorer för att mäta 
relevanta resultat. 

Sida fattade under året beslut om stöd till Grand 
ChallengePowering Agriculture (GCPA). Genom 
denna fond, till vilken Sida bidrar med 80 miljoner 
kronor, finansieras fattigdomsbekämpande insatser 
inom energi och jordbrukssektorn. Idén bakom en 
Challenge Fund är att stimulera många olika typer av 
aktörer (företag, universitet, forskningsinstitutioner 
med flera) till att hitta lösningar på specifika utveck
lingsproblem. I GCPA är problemformuleringen tyd
lig: bristande tillgång till ren energi är ett stort hinder 
för mindre jordbrukares möjlighet att öka produktivi
teten. Fonden finansierar innovationer och befintliga 
verksamheter som utvecklat hållbara lösningar i 
gränslandet mellan energi och jordbruk. Lösningarna 
syftar till att snabba på den fattigdomsminskande till
växten genom en innovativ och kommersiellt uthållig 
jordbrukssektor som gynnar fattiga.

Inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet åter
finns många exempel på flexibla och innovativa meto
der. I Rwanda har Sida, genom ett ökat ansvarsutkrä
vande på lokal nivå, arbetat med innovativa metoder 
för att förbättra offentlig service och myndighetsutöv
ning. En metod, som kallas ”community scorecard” 
används där medborgarna har möjlighet att formu
lera, strukturera och framföra sina synpunkter på den 
service som myndigheterna erbjuder inom områden 
som hälsa, utbildning och jordbruk. Totalt7 300 kvin
nor och män har deltagit hittills och befolkningen kan 
märka ett ökat politiskt inflytande som även lett till 
konkreta förbättringar.

I Moçambique stöder Sida Ministeriet för Veten
skap och Teknik för att stärka och förbättra det natio
nella forsknings och innovationssystemet. Fokus har 
legat på att utveckla ett forskningsråd som kan fördela 
medel och säkerställa god internationell standard på 
forskningen samt att forskningsresultat tillämpas. Sär
skilda medel har beviljats för just innovationer; totalt 
15 projekt under 2011/2012. Under året har 43 faci
litatorer, varav 12 kvinnor, utbildats för nio olika inn
ovationskluster, till exempel möbeltillverkning och 
livsmedelsförädling. Varje kluster har 300–1 000 med
lemmar. I Etiopien stöder Sida ett inkomstgenere
rande projekt, Harvest, som bygger på småskalig 
bevattning och utveckling av lokala marknader med 
fokus på kvinnor, ungdomar och relationen mellan 
män och kvinnor. Den mest lovande delen av projek
tet är en metod för könsrollsförändring som består av 
samtalsgrupper mellan män och kvinnor. Denna akti
vitet har på kort tid resulterat i förändrade könsroller 
i målgruppen.

Genom insatsen Biosources Innovations Network 
for Eastern Africa har Sida bidragit till att skapa nya 
produkter, som ska leda till förbättrad livsmedelsför
sörjning och en mer konkurrenskraftig industri, bättre 
miljövård och ökad handel. Genom insatsen har stra
tegiska allianser med näringslivet, industrin och poli
cyinstitutioner skapats för att stärka utsädessystem 
och förädlingsindustrin. Mer än 100 lovande torktole
ranta, sjukdomsresistenta och högavkastande sorter 
av viktiga grödor har kategoriserats och ska testas i 
utvalda pilotområden. Utveckling av agroindustriella 
avfalls och avloppstekniker har också påbörjats för 
produktion av biogasenergi, svamp och biogödsel. 
Biogaskokare och bioreaktorsystem har också utveck
lats inom ramen för stödet.

Sidas stöd till Asia Sustainable and Alternative 
Energy Program (ASTAE) syftar till att främja en kol
dioxidsnål och miljövänlig tillväxt. Insatsen har tre 
huvudspår: energieffektivitet, förnybar energi och till
gång till moderna energitjänster. Programmet stöder 
innovativa leveransmekanismer, förbättrar policyer 
och regelverk, bygger upp kapacitet och regelverk och 
främjar sektorövergripande och regional samverkan 
för begränsning av, och anpassning till, klimatföränd
ringar. Insatsen är nystartad och resultat kan därför 
ännu inte redovisas.

Inom ramen för den regionala hiv och aidsstrate
gin finansieras Regional Psychosocial Support Initia
tive (REPSSI) med syfte att utveckla och sprida inno
vativa och evidensbaserade resurser för psykosocialt 
stöd till barn och ungdomar. Genom insatsen har mer 
än 700 anställda inom ideella barnorganisationer 
utbildats. REPPSI har framgångsrikt etablerat sig 
som en expertorganisation inom psykosocialt stöd och 
får regelbundna förfrågningar om stöd från regeringar, 
regionala organisationer och det civila samhället.

Sidas verksamhet i konflikt och postkonfliktländer 
måste vara både flexibel och innovativ då förutsätt
ningarna för arbetet ofta förändras snabbt. För att 
inte detta ska innebära en kraftig ökning av små och 
resurskrävande insatser har Sida betonat vikten av att 
bygga in flexibilitet inom större insatser. Exempel på 
detta är att Sida stöder ett omfattande och nyda
nande program för att utveckla marknader och vär
dekedjor i fem utvalda delsektorer inom jordbruket i 
Liberia. Programmet tillämpar den innovativa ansat
sen Making Markets Work for the Poor (M4P), som är 
en decentraliserad, flexibel och resultatorienterad 
modell för långsiktigt hållbar marknadsutveckling. 
Programmet syftar till att förändra existerande mark
nadssystem så att de inkluderar och gynnar fattiga 
småbrukare, mikroentreprenörer och inte minst 
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undersysselsatta ungdomar. Programmet genomförs i 
samarbete med jordbruks och handelsministerierna i 
Liberia samt det privata näringslivet. Målet är bland 
annat att förbättra jordbruksmarknadernas funktions
sätt och att etablera nya affärsmodeller mellan till 
exempel småbrukare och utländska investerare och 
större exportföretag. Sidas bedömning är att pro
grammet är mycket relevant och att det, förutom 
positiva resultat i Liberia, även genererar kunskap 
och erfarenheter som andra kan lära av. Genom att 
förbättra förutsättningarna för fungerande markna
der bidrar stödet också till att stimulera andra finan
siella resurser.

På Västbanken, som länge fått humanitärt stöd av 
Sverige, har Sida provat en ny form av transitionsin
sats för att stödja en långsiktig utveckling. Stödet till 
Community Resilience and Development Programme 
(CRDP) kanaliseras via en fond som samordnas av 
den palestinska myndigheten och administreras av 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Insatserna genom
förs av aktörer inom det civila samhället. Målsätt
ningen med stödet är, att inom ramen för palestinskt 
statsbyggande, nå ut med långsiktigt stöd till det så 
kallade område C, som kontrolleras av Israel (cirka 
60 procent av territoriet).

I Erbil i Irak genomförs ett samarbetsprojekt mel
lan FN:s organisation för industriell utveckling 
(Unido), Scania, Sida och Ministry of  Labour and 
Social Affairs. Insatsen utbildar tekniker och mekani
ker för lastbilar. Det är ett så kallat PublicPrivate 
Partnership vilket betyder att alla inblandade parter 
bidrar med resurser. Insatsen fungerar som modell för 
hur yrkesutbildning kan levereras i Irak med stöd av 
den privata sektorn. I Demokratiska republiken 
Kongo (DRK) används mobiltelefoner för att samla 
in information om rättsfall relaterade till könsrelaterat 
våld. Insatsen syftar till att stärka kvinnors tillgång till 
rättvisa i östra DRK. Informationen sammanställs 
och används för att styra projektet. Ett mer standardi
serat system för datahantering, som medger betydligt 
snabbare sammanställning och analys, ligger till grund 
för bättre rapporter till de kongolesiska rättsinstan
serna och bidrar till att stärka rättskedjan och kvin
nors tillgång till rättvisa. Under de senaste två åren 
har 6 554 fall rapporterats med den här metoden.

Sidas stöd till Jordens Vänner i Mellanöstern syftar 
till att förändra attityder hos en ny generation i en av 
världens mest politiskt laddade regioner. Projektets 
metod att utbilda bland annat ungdomar i innebör
den av gränsöverskridande vattenresurser är inte inn
ovativ i sig. Men att göra det samtidigt i tre länder är 
ett nytt sätt att försöka påverka och förändra attityder. 

Inom ramen för projektet arbetar ungdomsgrupper, 
lärare och utbildare gemensamt för att få in frågan 
om sambandet mellan vatten och fred i läroplanen 
och i lärarutbildningar i Israel, Palestina och Jorda
nien. Processen har öppnat för kommunikation och 
dialog mellan grupperna och ökad förståelse för olika 
perspektiv. Projektet har stärkt relationerna mellan 
olika samhällen i regionen och dess invånare och ökat 
medvetenheten om värdet av regionens gemensamma 
vattenresurser. Detta engagemang har, i kombination 
med riktade kampanjer och ett ökat medieintresse i 
regionen, dessutom medvetandegjort beslutsfattare 
om vikten av de gemensamma vattenresurserna. 

Sida har utvecklat flera former för flexibla och inn
ovativa stöd inom ramen för reformsamarbetet i 
Europa och det selektiva samarbetet de senaste åren. 
Ett exempel är de planeringsbidrag för företag och 
utlysningar inom kulturområdet som hanteras av 
Kulturrådet. Under 2012 har fokus framför allt lagts 
på att sprida information om stöden. En utlysning av 
projektförslag och demonstrationsanläggningar inom 
området miljöteknik som hanteras av Tillväxtverket 
inleddes under året. I den första utlysningen inkom 
34 ansökningar om stöd i form av demonstrationspro
jekt och planeringsbidrag från företag och organisa
tioner. 21 ansökningar beviljades stöd under den för
sta utlysningen. I den andra utlysningen inkom 23 
ansökningar. Beslut om vilka av dessa som kommer 
att beviljas stöd har ännu inte fattats. Under året 
genomfördes även en riktad utlysning till Indien och 
Indonesien inom tillämpad forskning med fokus på 
miljö/klimat och kopplingen till hälsa. Utlysningen 
genererade totalt 28 ansökningar från universitet och 
forskningsinstitutioner varav 13 ansökningar bevilja
des. I Namibia har under året en insats med fokus på 
ekoturism inletts. Samarbetet mellan World Wildlife 
Fund Namibia och Jambo Tours är ett exempel på 
innovativt samarbete mellan civilsamhälle och det 
privata näringslivet i Namibia. Sida stöder miljö och 
säkerhetsinitiativet ENVSEC.1 Initiativet syftar till att 
hjälpa samarbetsländer att kartlägga, förebygga och 
åtgärda miljörisker i Östeuropa, Centralasien, Södra 
Kaukasus och sydöstra Europa. Att föra dialog med 
länderna, där miljö ses ur ett säkerhetsperspektiv, har 
många gånger varit unikt och innovativt även för de 
genomförande organisationerna – samt inte minst 
fungerat som förebyggande åtgärd och riskminime
ring i regionen. Inom initiativet genomförs olika pro

1 ett partnerskap mellan fem organisationer däribland Fn:s miljövårdsprogram 
(UneP), Fn:s utvecklingsprogram (UndP), organisationen för säkerhet och 
samarbete i europa (OSSe), United nations economic Commission for europe 
(UneCe) och Regional environment Center (ReC).
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jekt för att utveckla samarbete kring gränsöverskri
dande miljöproblem och gemensamma naturresurser, 
ofta kopplade till miljökonventioner. Initiativet har 
varit viktigt i den postsovjetiska kontexten där län
derna efter självständigheten varit tvungna att under 
en mycket kort tid utveckla gränsöverskridande sam
arbeten och avtal, inte minst inom vattenområdet. 
Sida har bidragit med stöd till ENVSEC både via 
Naturvårdsverket och direkt från Sida till Moldavien, 
Vitryssland och Ukraina. Insatser har genomförts 
både på lokal nivå med civila samhället och på natio
nell nivå regeringar emellan. Bland resultaten kan 
nämnas att principerna för vattentilldelning på övre 
Pripyatfloden mellan Vitryssland och Ukraina, god
kändes formellt av Vitryssland och Ukraina vid ett 
möte i Lutsk.

4.8 motverka oegentligheter och korruption
Ett allvarligt hinder för att uppnå utvecklingsresultat 
är den utbredda korruption som finns i många av 
Sidas samarbetsländer. Sidas arbete mot korruption 
inriktas dels på att öka samarbetsländernas förmåga 
att bekämpa korruption, dels på myndighetens egen 
förmåga att hantera och förebygga korruption i 
biståndsinsatser som erhåller stöd.

Sida har under året förstärkt personalresurserna 
inom området antikorruption. Arbetet är integrerat i 
Sidas huvudprocesser och bedrivs på olika nivåer i 
verksamheten: 

 ■ Främja etik och integritet i den egna 
 organisationen

 ■ Motverka och hantera korruption i svensk
finansierade insatser

 ■ Stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa 
korruption

 ■ Medverka i internationellt och globalt anti 
korruptionsarbete 

Sida har under året tagit fram en rapport med statis
tik över de anmälningar om misstänkt korruption och 

andra oegentligheter som inkom 2011. Rapporten 
visar att antalet inkomna anmälningar 2011 var 38 
stycken. Det är i det närmaste samma antal som åren 
2009 och 2010, men till skillnad från dessa år har det 
inte inkommit några anmälningar från samarbetslän
derna i Latinamerika eller avseende Sidas egen perso
nal. Under 2012 har det inkommit 100 nya utred
ningsärenden och Sida har för närvarande 
sammanlagt 70 öppna ärenden.1

Stöd till samarbetsländernas strävan att  
bekämpa korruption
Sida stöder insatser som syftar till att öka demokra
tiskt deltagande, öppenhet och ansvarsutkrävande 
och till att stärka den finansiella och rättsliga styr
ningen och kontrollen. En opartisk och kompetent 
förvaltning där alla medborgare behandlas lika är en 
förutsättning för att förändra korrupta miljöer. Civila 
samhället och medier har en viktig roll att spela för 
att utkräva ansvar. Tabell 20 inkluderar insatser inom 
dessa områden som, direkt eller indirekt, bedöms 
kunna bidra till att bekämpa korruption.

Antalet insatser 2012 ligger på ungefär samma nivå 
som 2011, med en viss ökning av antalet nya insatser 
samtidigt som antalet pågående aktiva insatser mins
kat något.

Den totala kostnaden för området har ökat, och 
visar en uppgång i volym under de senaste tre åren, 
men inom området finns både ökningar och minsk
ningar av delområden jämfört med föregående år. 
Exakta förklaringar till respektive upp eller nedgång 
är svårt att fastställa. Till exempel ser delområdet 
”Media och fritt informationsflöde” ut att ha minskat, 
men å andra sidan kan det finnas mediakomponen
ter i några av de större programmen som ryms under 
rubriken ”Demokratiskt deltagande och Civila sam
hället”. Kostnaderna för ”Offentlig finansiell styr
ning” har minskat med hela 43 procent jämfört med 

1 Avser perioden januari till december.

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 20. insatser som kan bidra till att bekämpa korruption, antal och förvaltningskostnad, tkr

Prestationstyp

antal insatser Förvaltningskostnad

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Beslutade insatser inom området offentlig styrning och 
det civila samhället

244 200 209 59 648 43 150 54 076

Antal insatser med ubetalningar/kostnad inom området 
offentlig styrning och det civila samhället

548 494 469 56 953 64 372 63 301

Avslutade insatser inom området offentlig styrning och 
det civila samhället

299 234 208 18 378 13 299 11 368
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2010. Givet att förbättrad offentlig finansiell styrning 
visat sig vara ett effektivt sätt att bidra till korrup
tionsbekämpning har Sida under året initierat arbete 
med att undersöka orsakerna till minskningen.

Det direkta stödet till särskilda antikorruptions
organisationer och institutioner har ökat. Dessa inklu
derar framförallt stöd till organisationer ur civila sam
hället som arbetar specifikt inom antikorruption som 
till exempel Transparency International, men även 
statliga antikorruptionsorgan finns med. 

Tabell 21.  områden offentlig styrning och  
det civila samhället, tkr

regeringen och det 
civila samhället

Utbetalningar

2010 2011 2012

Offentlig sektor, politik 
och förvaltning

519 122 534 824 515 984

Offentlig finansiell 
 styrning

158 263 131 186 89 783

decentralisering, regio-
nal och lokal demokrati

197 088 180 912 146 403

Anti-korruptionsorgani-
sationer och institutioner

13 533 60 716 62 401

Rättsväsende 148 667 156 947 227 287

demokratiskt 
 del tagande och  
civila  samhället

1 429 048 1 606 134 1 998 801

Valstöd 210 677 114 273 179 983

Media och fritt 
 informationsflöde

147 626 191 164 167 697

Parlament och politiska 
partier

102 770 121 777 28 950

totalt 2 926 795 3 097 934 3 417 288

Exempel på stöd till centrala anti-
korruptionsorganisationer 
U4 AntiCorruption Resource Centre är en central 
partner för Sida inom antikorruption och är enligt 
Sidas bedömning en viktig plattform för internatio
nell givardialog på området. U4 förser användare 
med tillämpad forskning och publikationer och erbju
der även helpdesktjänster, onlineutbildning och 
utbildningsseminarier. Sida har under året fattat 
beslut om fortsatt samarbete med U4 för perioden 
2012–2016.

I Bogotá, Colombia, var svenska ambassaden värd 
för en workshop med stöd av U4. Workshopen, med 
deltagande på hög politisk nivå, bidrog med underlag 
till en ny nationell antikorruptionspolicy och gav 
biståndsgivare tillfälle att diskutera sitt stöd till kor
ruptionsbekämpning i landet. Ett annat nationellt 
seminarium anordnades i Moçambique, där 30 repre

sentanter från den offentliga sektorn och från givar
samfundet utbildades i aktuella frågor för att öka 
uppmärksamheten på korruptionsproblem i naturre
surssektorn.

Transparency International (TI) är en annan viktig 
global aktör inom antikorruption som får stöd av 
Sida. Under 2012 har TI bland annat utvecklat en ny 
metodik för sitt Corruption Perceptions Index som 
möjliggör jämförelser av länders rankning över tid. 
Sida har under 2012 påbörjat en beredning av för
nyat stöd från 2013 till TI:s sekretariat i Berlin. TI:s 
lokala kontor i låginkomstländer som Kambodja, 
Zimbabwe och Bangladesh får också stöd av Sida. 
Därtill har Sida ingått avtal med TI om stöd till ett 
regionalt program i Mellanöstern och Nordafrika som 
syftar till kapacitetsutveckling för organisationer inom 
civila samhället inom områden som politiskt påver
kansarbete, insamling, dokumentation och undersök
ning av korruptionsfall, organisationsutveckling, samt 
skapande av regionala antikorruptionsnätverk. 

I Bangladesh samarbetar Sida med TI för större 
insyn i hälso och utbildningssektorerna. Sida bedö
mer att stödet har haft en positiv påverkan på den all
männa antikorruptionsdebatten samt institutionella 
reformer som rör integritet och korruption. Natio
nella undersökningar har visat att korruptionen mins
kat i de två sektorer som berörs av denna verksamhet 
medan den ökat i andra. 

Sida stöder även INTOSAI Development Initiative 
(IDI). Organisationen arbetar med att förbättra den 
institutionella kapaciteten för riksrevisioner i utveck
lings och tillväxtländer. De arbetar behovsbaserat 
med utbildning, informationsutbyte och tillhandahål
ler expertis. I en utvärdering som genomfördes av 
Danida under året framkom att IDI har ett mycket 
högt anseende bland revisionsorganen i utvecklings
länder. Detta återspeglas i fortsatt ökad efterfrågan på 
IDIs program och expertis från dessa revisionsorgan.

Inom institutionsbyggande är transparens och 
ansvarutkrävande, tillsammans med tillgänglighet och 
hög servicegrad, viktiga komponenter för att komma 
tillrätta med korruptionen. I Georgien har stödet till 
lantmäterimyndigheten bidragit till att revolutionera 
hela landadministrationen. Etablering av öppna kon
tor med tydliga prislistor, tidsgränser för handlägg
ningen och hög servicegrad via internet har inneburit 
att korruptionen i stort sett eliminerats inom myndig
heten. Antikorruption har varit en central del av 
budgetstödsdialogen och resultatramverken i Tanza
nia, Moçambique, Burkina Faso och Mali. Fokus har 
dels lagts på ökad transparens, kontroll och ansvarsut
krävande i systemet för de offentliga finanserna, dels 

4. Utvecklingssamarbetet
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på riktat stöd till civila samhället för att öka kunska
pen och debatten om korruption. Dialogen har spelat 
en central roll för att identifiera reformområden och 
följa upp åtgärder som vidtagits av regeringen. Den 
allt livligare debatten kring korruptionsfrågor i län
derna driver på förändringsprocessen. 

I Zambia har åtgärder för att komma till rätta med 
korruptionsproblemen inom hälsoministeriet i huvud
sak genomförts och tagits vidare i en nationell lång
siktig plan för förbättrad styrning och kontroll, 
Governance Management Capacity Building 
Strengthening Plan. Denna plan godkändes i början 
av 2012 och genomförandet har påbörjats, vilket möj
liggjorde Sveriges utbetalning till hälsosektorstödet. 
Inom forskningssamarbetet använder Sida systema
tiskt revision för att förebygga och upptäcka oegent
ligheter, samt för att identifiera organisationer i behov 
av stärkt administration. Under 2012 gav Sida fortsatt 
stöd till administrativa reformprocesser vid universitet 
i Etiopien och i Uganda vilket resulterat i förändrade 
organisationsstrukturer och ökad användning av 
datorbaserade finansiella system. Framtagande, 
implementering och uppföljning av de administrativa 
processerna sker kontinuerligt med stöd av revisorer. 

I Sydsudan har Sida bidragit till att South Sudan 
Electronic Payroll System (SSEPS) nu används av i 
stort sett samtliga ministerier och delstater. Lönesyste
mets transparens har medfört att så kallade ”ghost 
workers” (det vill säga falska och duplicerade namn) 
kunnat avföras från lönelängderna.

Inom stödet till ett medieprogram i Irak är anti
korruption ett centralt tema. Bland annat stöttas jour
nalister som skriver om korruption, en mycket svår 
fråga för journalister att våga skriva om. Inom den 
regionala Afrikastrategins särskilda antikorruptions
satsning finansieras ett flertal insatser. Stödet till 
Oxfam State of  the Union (SOTU) syftar till att hålla 
afrikanska regeringar ansvariga för ratificering och 
tillämpning av Afrikanska unionens (AU:s) olika 
beslut. För att kunna vara en trovärdig dialogpartner 
och lobbyist gentemot AU och dess medlemsstater 
har SOTU under det första årets uppbyggnadsfas 
arbetat med att profilera organisationens arbete 
genom mediakampanjer på Facebook och genom del
tagande i offentliga debatter.

Genom stöd till den Afrikanska sammanslutningen 
av nationella revisionsorgan AFROSAIE stöder Sida 
kapacitetsuppbyggnad av revisionsmyndigheter. Den 
utvärdering av verksamheten som gjordes 2012 visade 
bland annat att ”AFROSAIE har etablerat sig som 
en framgångsrik och respekterad organisation”. Sidas 
stöd till Afrobarometern – som mäter allmänhetens 

åsikter i olika politiska, ekonomiska och sociala frågor 
– syftar till att lyfta fram afrikanska medborgares syn 
på demokrati och utveckling i den offentliga politiska 
debatten. Afrobarometern har genom sina opinions
mätningar, publikationer och kommunikationsaktivi
teter ökat sin synlighet på kontinenten och blivit en 
allt viktigare informationskälla för beslutsfattare och 
påverkansgrupper.

I Vietnam har Sida arbetat med direktstöd till fyra 
olika program för att minska korruption. Dessa insat
ser kompletteras och förstärks av stöd till medier. 
Även om utrymmet för fria medier är begränsat så 
har befolkningen förtroende för mediers korruptions
avslöjanden. En nyligen publicerad studie visar att 
85 procent av myndighetspersoner anser sig ha fått 
bättre kunskap om korruption och att mer än 80 pro
cent av vietnamesiska myndighetspersoner och företa
gare anser att det i första hand är medier som upp
täcker korruptionsärenden och som säkerställer att 
fallen utreds.

Sida stöder ett kapacitetsutvecklings och reform
program på den vietnamesiska myndighet som ansva
rar för antikorruptionsarbete, korruptionsutredning, 
samt hantering av beslutsöverklaganden. Resultaten 
hittills inkluderar ett stärkt institutionellt ramverk, nya 
lagar och anvisningar samt införande av nya arbets
sätt som ger bättre insyn för medborgare och bättre 
kapacitet hos myndigheten. Genom Vietnam Anti
Corruption Initiative, som Sida bidrar till, inbjuds 
människor att föreslå antikorruptionsprojekt som 
tävlar om projektfinansiering. Initiativet har bland 
annat resulterat i att flera sjukhus genomför antikor
ruptionskampanjer inom vården. Genom Towards 
Transparency:s ungdomsprogram röstade fler än 
2 000 unga fram vinnare bland de över 500 tävlande 
bidrag om antikorruptionsslogan/poster och grup
pen av unga volontärer växer.

Motverka korruption i svenskfinansierade 
biståndsinsatser
Det nya insatshanteringssystem som Sida tog i bruk 
under 2012 inkluderar ett antal viktiga åtgärder för 
att motverka korruption. Det förstärkta kravet på att 
bedöma och dokumentera samarbetspartners interna 
styrning och kontroll bedöms vara av särskild bety
delse. Den nya riskmodell som har utvecklats ger för
utsättningar för en mer systematisk och fördjupad 
riskbedömning. Ett förbättrat stöd finns nu för Sidas 
medarbetare att bedöma, värdera och vidta åtgärder 
för identifierade korruptionsrisker i alla insatser. Sida 
bedömer att detta ger bättre möjlighet att förebygga 
korruption. 

4. Utvecklingssamarbetet
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I det nya systemet ska även hänsyn tas till risken att 
biståndet kan vara korruptionsdrivande. Antikorrup
tion ingår även i de riktlinjer för granskning av håll
barhet inom samverkan med näringslivet som Sida 
har tagit fram och som bland annat tydliggör att 
årliga revisioner ska krävas in för alla insatser. Sida 
har under året utvecklat en modell, Sustainability 
Partner Screening Framework, för näringslivsaktörer 
att utifrån ett självuppskattningsformulär bland annat 
uppge hur man arbetar med antikorruption genom 
att svara på en rad bedömningsfrågor. Detta kommer 
att utgöra grunden för om Sida kommer att inleda 
samverkan med aktören, om det finns möjligheter att 
samverka i utvecklingsländerna kring antikorruption 
eller om det finns särskilda korruptionsrisker för  insatsen. 

En del av Sidas bilaterala bistånd kanaliseras via 
multilaterala organisationer. Sida har medverkat i 
internationell givardialog om ökad öppenhet och 
insyn i multilateraler, bland annat inom ett nordiskt 
initiativ om bedömningar av multilateralers kontroll
funktioner och antikorruptionsarbete. Sida har 
bidragit som en del av den svenska delegationen i sty
relserna för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s 
barnfond (Unicef) och FN:s befolkningsfond (UNFPA) 
för att de interna revisionernas rapporter ska vara 
öppet tillgängliga. Beslut att offentliggöra internrevi
sonsrapporter på internet under 2012 har fattats i 
styrorganen för UNDP, Unicef, UNFPA, och FN:s 
kontor för projekttjänster (UNOPS). Styrelsen för 
FN:s organ för jämställdhet och stärkandet av kvin
nors rättigheter (UN Women) väntas fatta ett lik
nande beslut.

Sida kräver att ramorganisationerna, genom vilka 
stöd kanaliseras till det civila samhället, ska tillämpa 
ett internationellt fastställt ramverk för intern styr
ning och kontroll och arbeta aktivt med att följa upp 
att organisationerna har en god kapacitet och säkra 
system för intern styrning och kontroll. Detta görs 
bland annat genom uppföljningsrevisioner och stick
provsrevisioner av organisationerna och deras part
ners. De svagheter som identifierades i stickprov 
2011, och behov av systemförstärkande åtgärder uti
från dessa, har tagits upp i dialogen med de berörda 
organisationerna under 2012. Under 2012 har även 
ramkriteriebedömningar av samtliga ramorganisatio
ner påbörjats, vilka inkluderar systemrevisioner. 
Vidare följer Sida upp avtalsvillkor och eventuella 
identifierade svagheter i organisationernas eget 
arbete samt system för kvalitetssäkring av partners. 

För att stödja utlandsmyndigheternas arbete mot 
korruption har Sida under 2012 tagit fram en vägled
ning för utlandsmyndigheternas antikorruptionsstra

tegier. Omkring tre fjärdedelar av utlandsmyndighe
terna med omfattande utvecklingssamarbete har nu 
fastställt särskilda strategier för antikorruption. 
 Strategierna omfattar i allmänhet såväl arbete mot 
korruption på den egna myndigheten som i utveck
lingssamarbetet, och inkluderar även hur anti
korruptions  strävanden i landet kan stödjas. Öppenhet 
i förvaltningen av offentliga medel är centralt för att 
bekämpa korruption. Missbruk av medel uppdagas 
lättare om budgetinformation görs tillgänglig för en 
bredare målgrupp. Sida ansvarar för genomförandet av 
regeringens transparensgaranti inklusive webbplatsen 
Openaid.se som öppet redovisar data om totalt 98 783 
insatser, en ökning med cirka 10 procent från 2011. 

Sidas hantering av korruptionsmisstankar
Sida har under 2012 som första svenska statliga myn
dighet inrättat ett visselblåsare (whistleblowing) sys
tem som möjliggör för individer att anonymt anmäla 
misstankar om oegentligheter och korruption. Funk
tionen är ett komplement till övriga rapporteringska
naler för sådana misstankar. Sida har tagit emot 31 
anmälningar via systemet, varav nio har lett till någon 
form av utredning. Systemet återfinns på Sidas webb
plats och intranät, och en dialog förs med utrikes
departementet om att även göra den tillgänglig på 
webbplatsen Swedenabroad.se. Intresset för vissel
blåsare systemet från medier och svenska myndigheter 
har varit stort. I oktober 2012 deltog medarbetare 
från Sidas utredningsgrupp i en nätverksträff  med 
temat whistleblowing, anordnad av Kompetensrådet 
för utveckling i staten (Krus). Utredningsgruppen pre
senterade Sidas tillvägagångssätt och vilka svårigheter 
man har stött på. Ett antal svenska myndigheter, med 
intresse av att inrätta egna visselblåsaresystem, deltog 
i diskussionerna.

Sidas funktion för utredning av korruptionsmiss
tankar har under året förstärkts med två årsarbets
krafter, varav en med revisionskompetens och en med 
juridisk kompetens. Utredningsgruppen är därigenom 
mer självförsörjande i utredningsarbetet än tidigare, 
vilket är ett led i Sidas strävan att säkerställa en stark 
och självständig funktion för hantering av korrup
tionsärenden. Förstärkningen har bland annat lett till 
att utredningsärenden kan hanteras snabbare och 
mer effektivt. Adekvata åtgärder kan vidtas på ett 
tidigare stadium eftersom gruppen nu har kompeten
sen att utreda fler ärenden själv. Sida bedömer att för
stärkningen även innebär att analysen av avslutade 
ärenden kan vara mer djupgående, vilket bidrar till 
att ökade lärdomar kan dras och föras tillbaka ut i 
organisationen.

4. Utvecklingssamarbetet
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Ramorganisationerna inom det civila samhället 
hanterar misstankar om korruption i samråd med 
Sida. Under 2012 har Sida tagit fram skarpare rikt
linjer för ramorganisationerna rörande rapportering 
och hantering av misstänkta korruptionsärenden med 
syftet att medvetenheten kring korruptionsrisker ska 
öka och att hanteringen av ärenden ska bli mer kvali
tetssäkrad. Riktlinjerna tydliggör hur snart och i vil
ken form ramorganisationerna ska rapportera miss
tänkta oegentligheter, samt vilka åtgärder Sida 
förväntar sig att ramorganisationen vidtar för att reda 
ut misstankarna. Syftet är även att detta ska leda till 
en mer enhetlig och skyndsam bedömning från Sida 
av ramorganisationernas hantering av olika ärenden. 

Under året har ett omfattande utbildningsprogram 
inom antikorruption genomförts. Drygt 600 personer 
har deltagit. Dessa har innefattat Sidas egen personal 
på huvudkontoret och i fält, UD:s personal, så kallade 
Junior Professional Officers (JPO) och Bilaterala 
Biträdande Experter (BBE) samt andra aktörer i 
biståndet. 

En fortsatt satsning på kompetensutveckling inom 
revisionsområdet har skett under 2012. Utbildnings
tillfällena har riktats till handläggare och chefer på 
både huvudkontoret och i fält. Totalt har 165 perso
ner deltagit vid 13 tillfällen. Som jämförelse deltog 
286 personer i kompetensutvecklingsinsatser inom 
revision vid totalt 19 tillfällen under 2011.

4.9 komplettera och stimulera andra 
finansiella resurser
Sida har under året tagit flera steg för att stödja insat
ser som kan få andra att investera i utveckling genom 
att stärka integreringen mellan finansieringsformer 
som lån, garantier och gåvobistånd samt genom att 
öka och fortsatt utveckla metoderna för samverkan 
med näringslivet. Lån och garantier frigör privat 
kapital och insatser som bygger på lånefinansiering 
innebär att låntagare har ett åtagande att återbetala 
lånet. Antalet garantier och volymen kapital som 
mobiliserats via garantiinsatser har mångdubblats 
under 2012. Ökningen förklaras i huvudsak av fyra 
insatser med garantikomponenter som initierats med 
stöd av landstrategierna i Uganda, Kenya och Zam
bia. Den har skett mycket tack vare att Sida utvecklat 
ett nära samarbete om garantier med USAID för 
riskdelning och genomförande. Garantierna fungerar 
som en riskförsäkring för finansiella institutioner som 
vill låna ut till investerare och företag. Genom svenska 
statens garantier kan nu många miljoner kronor av 
bankernas och mikrofinansinstitutens kapital lånas till 
sektorer som till exempel hälsa och jordbruk. 

Avtal om utvecklingslån villkoras av krav på kapital 
utöver Sidas bistånd för insatsen i fråga från till exem
pel multilaterala finansieringsinstitut, kommersiella 
banker, privata investerare och filantroper. Ett exem
pel är att Sida tillsammans med andra givare har 
lyckats attrahera privat kapital för infrastrukturinves
teringar i Asien och Afrika motsvarande drygt 25 
gånger värdet av gåvobidraget genom att stödja Pri
vate Infrastructure Development Group (PIGD). Ett 
annat exempel på Sidas arbete med lån och garantier 
är stödet på 150 miljoner kronor till Urban Financing 
Partnership Facility i Asiatiska Utvecklingsbanken. 
Medel i fonden används till att göra bankens utlå
ningsverksamhet mer förmånlig när låntagaren inklu
derar komponenter som har större fattigdoms
minskande effekt eller tydligt främjar en bättre miljö. 
Hittills har Asiatiska Utvecklingsbanken allokerat 
cirka 15 miljoner dollar till olika projekt. Dessutom 
finns en garantiram uppgående till 62 miljoner dollar 
där garantier uppgående till 54 miljoner dollar är 
under beredning.1 Projekten återfinns i Filippinerna, 
Indien, Vietnam, Mongoliet, Kina, Kazakstan, Östti
mor och Indonesien och samtliga har betydande inslag 
av fattigdomsbekämpning och miljökomponenter.

Ett viktigt syfte med Sidas samverkan med närings
livet är att dra nytta av dess kunskap, erfarenheter, 
innovationskraft och finansiella resurser. Inom ramen 
för Sidas program för samverkan med näringslivet sti
mulerar Sida den privata sektorns aktörer att öka sitt 
engagemang i utvecklingsfrågor. Sida har under året 
fortsatt att utveckla instrument och metoder för sådan 
samverkan. Därigenom kan innovativa lösningar 
användas för att utveckla och investera i produkter, 
tjänster och affärsmodeller som bedöms vara till nytta 
för fattiga människor, i samfinansiering med företa
gen. Två så kallade challenge funds som exemplifie
rar detta är Sidas Innovations Against Poverty (IAP) 
samt det med andra givare samfinansierade Africa 
Enterprise Challenge Fund (AECF). IAP, som star
tade 2011, har under 2012 genomfört två framgångs
rika ansökningsrundor, med totalt 459 sökande och 
19 beslutade stöd. Ett exempel på en innovationsmo
dell från IAP är Sanergy som med en franchise
modell förser slumområdet Kibera i Nairobi med 
toaletter via lokala operatörer. Idén att omvandla 
avfall till energi är i sig inte ny men just den affärsmo
dell som utvecklats bedöms ha potential att även bli 
storskalig, jobbskapande och svara mot behovet av 
sanitet. Entreprenörerna och företagen som söker 

1 Hittills har fonden beviljat finansiering till följande områden: klimatföränd-
ringar (6 projekt), vatten/avlopp (2 projekt), avfallshantering (5 projekt), urban 
förnyelsebar energi (1 projekt) och pro-poor development (9 projekt).
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stöd bidrar med minst femtio procent av den totala 
kostnaden.

AECF ger stöd och lån till företag som implemen
terar innovativa och kommersiellt hållbara initiativ 
inom främst jordbruks, förnybar energi och den 
finansiella tjänstesektorn. Sida har under 2012 utökat 
stödet till AECF genom att bidra till ett fönster för 
afrikanska länder i konflikt och till etablerande av en 
funktion inom AECF för att sammanföra de cirka 
7 700 företag som ansökt om stöd men inte nått ända 
fram med tänkbara andra källor till finansiering. 
Under 2012 (till och med oktober) har totalt 142 mil
joner kronor i stöd givits till företag. Totalt sedan 
AECF startades har nära 440 miljoner kronor givits i 
stöd till företag. Inklusive företagens egenfinansiering 
överstiger den totala projektvolymen 2 miljarder kro
nor vilket innebär en utväxling med en faktor på cirka 
3,5. AECF uppskattar att cirka 3 miljoner människor 
har påverkats av AECFs verksamhet sedan start. 

Ett exempel på PublicPrivate Development Part
nership är Sidas samverkan med Världsnaturfonden 
för att förändra globala marknader för viktiga han
delsvaror i riktning mot ökad hållbarhet – Market 
Transformation Initiative (MTI). Dessutom ingår dia
log med finanssektorsaktörer för att till exempel 
påverka investeringsriktlinjer att ta ökad hänsyn till 
hållbarhet. Arbetet inom MTI genomförs i samarbete 
med en rad stora företag och fokuserar på produkter 
som bomull, palmolja, timmer, papper/pappersmassa 
och tonfisk. Exempelvis främjas en mer miljövänlig 
produktion av bomull genom Better Cotton Initiative 
som vid sidan av producenter och inköpare även 
inkluderar medlemmar som Ikea och Hennes & 
Mauritz. Gemensamt slår de fast målsättningar och 
aktiviteter för att öka andelen bomull som produceras 
utan kemiska bekämpningsmedel och med mindre 
vatten. Engagemanget från stora köpare som Ikea har 
skapat ökade incitament för hela värdekedjan (produ
center, inköpare och konsumenter) att ställa om till 
sådana råvaror och odlarnas vinster har ökat som 
följd av mindre användning av vatten och bekämp
ningsmedel. De deltagande företagen berättar också 
att de gör mer för ökad hållbarhet i sin egen verksam
het vilket gör samarbetet katalytiskt i två steg.

I Zambia återfinns ett exempel där Sida samarbe
tar med Tetra Pak och FN:s livsmedelsprogram WFP 
i ett skolmjölksprojekt. Stödet är katalytiskt såtillvida 
att det finns en kostnadsdelning mellan Sida och 
Tetra Pak. Lokala producenter säljer mjölken som 
paketeras av Tetra Pak och distribueras av WFP till 
skolor. Flera tidiga effekter har konstaterats i de 39 
skolor som deltar i programmet Antalet inskrivna 

skolelever har ökat med 25 procent, närvaron i klass
rummen har förbättrats och eleverna håller sig fris
kare. Inom ramen för den regionala Afrikastrategin 
har en insats påbörjats om stöd till utvecklingen av 
Afrikanska Unionens African Risk Capacity som är 
en innovativ finansieringsmekanism för försäkring 
mot risk för extrema väderhändelser (torka) till en 
panafrikansk risk pool i samarbete med privata sek
torn. Inom samma strategi har stöd fortsatt under 
året till pågående insatser för utveckling av kapital
marknader i Östafrika, till PublicPrivate Develop
ment Partnerships inom ramen för samarbetet med 
Walvis Bay Corridor Group och till forskning inom 
bioteknik där privata företag bidrar med kapital. 

Genom insatsen Efficient Securities Markets 
 Institutional Development Program (ESMID) har 
Sida bidragit till ökad tillgång till lokal valutafinansie
ring med lång löptid genom obligationer inom den 
privata sektorn. Betydande framsteg har uppnåtts 
genom ESMID sedan starten 2006. Positiva resultat 
har registrerats i enlighet med programmets mål, 
byggt på kostnadseffektiva metoder. Programmet är 
på rätt spår och de planerade målen kommer att 
 uppnås. Sida har under året systematiskt arbetat med 
att informera om och marknadsföra Sidas program 
för näringslivssamverkan liksom låne och garanti
instrument till intressenter som kan bidra till att öka 
andra finansiella flöden. Utbytet med interna och 
externa samarbetspartners har intensifierats.1 Cirka 
femton bilaterala biträdande experter (BBE) rekryte
rades under sommaren och hösten 2012 för att driva 
arbetet med näringslivssamverkan framåt på olika 
ambassader och utvalda nyckelorganisationer.

Stödet till aktörssamverkan vilar på principen om 
kostnadsdelning vilket innebär att Sida delar kostna
derna för samarbeten med parterna och att gåvome
del kombineras med andra finansieringskällor. Insat
serna ska vara katalytiska och tidsbegränsade och 
bidra till att skapa relationer som på sikt kan vara 
självbärande utan biståndsfinansiering. Privata aktö
rer kan genom ett mindre planeringsbidrag inleda 
samarbeten för att sedan gå vidare och söka mer 
omfattande investeringsbidrag från andra källor. 
Samarbeten inom till exempel tillämpad forskning 
engagerar universitet och högskolor i både Sverige 
och de selektiva samarbetsländerna. I Kina har 
 samarbetet mellan Lantmäteriet och dess kinesiska 
motsvarighet lett till att den kinesiska partnern efter 

1 Utbildning har genomförts bl.a. på ambassaderna i Thailand, Bolivia, Uganda, 
Kenya, Zambia, Burkina Faso, Bangladesh, Tanzania, utresekurser för JPOs, 
BBe, praktikanter och Sidapersonal, samt deltagande i ett antal externa 
konferenser som till exempel Symbio City, nairobi och east African Investment 
Forum, Stockholm, regelbundet deltagande i SPe-möten och liknande fora.
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avslutat projekt köper tjänster direkt från Lantmäte
riet. 

I Moldavien samarbetar Sverige med Världs
banken för att främja reformer för ökad effektivitet  
i  Chisinaus fjärrvärmesystem genom att stödja en 
omorganisation av berörda bolag samt investeringar  
i modern infrastruktur. Under 2012 har Sida använt 
4 miljoner kronor för att finansiera en inventering av 
investeringsbehovet i befintliga system mot att Världs
banken har ställt ut löfte om initiala investeringar  
om cirka 135 miljoner (20 miljoner US dollar). 
 Sam arbetet mellan Sida och Världsbanken för ökade 
investeringar har även fungerat som incitament till de 
moldaviska ägarna av fjärrvärmebolagen att genom
föra den omorganisation som krävs. Inledande diskus
sioner om ytterligare investeringar i fjärrvärme från 
andra finansiärer har inletts och kommer att fördju
pas parallellt med att Världsbankens investeringar 
sker. I Bosnien har Sverige sedan 2011 tillsammans 
med US Development Credit Authority använt sig av 
garantiinstrumentet för att stimulera två kommersi
ella banker att öka sin utlåning till små och medel
stora företag. Vidare har Sverige i Bosnien genom 
programmet Fostering Internventions for Rapid 
 Market Advancement anordnat en konferens för 
 riskkapitalister.

Sida har även detta år uppmuntrat ramorganisatio
nerna inom det civila samhället att söka andra finan
sieringsvägar utanför rambidraget för att bredda 
organisationernas finansieringsbas och undvika bero
ende. Antalet svenska civila samhällsorganisationer 
som sökt och beviljats EUbidrag med medfinansie
ring av Sida har ökat, bland annat som ett resultat av 
Sidas delfinansiering.

4.10 biståndseffektivitet
Sida har under året anpassat sin verksamhet i linje 
med överenskommelser på högnivåmötet i Busan 
2011 och deltar aktivt i det internationella föränd
ringsarbetet. Nya verktyg och riktlinjer för resultat, 
transparens och för att effektivt genomföra bistånds
insatser har introducerats. Vid genomförandet av 
 geografiska och ickegeografiska strategier pågår 
 fortsatt ett omfattande arbete runt effektivitetsprinci
perna för bistånd, ett arbete som breddats och 
om fattar innovativa insatser och samverkan med  
nya aktörer. Sida har i gällande regelverk och i den 
om arbetade processen för insatshantering integrerat 
de principer om biståndseffektivitet som vägleder 
internationellt utvecklingssamarbete. Dessa har också 
 blivit lättare att följa upp i Sidas nya insatshanterings
system.

Sverige medverkar i arbetet som genomförs av de 
arbetsgrupper som initierades i Busan inom de områ
den som särskilt anges i Sidas regleringsbrev – resul
tat, transparens och näringslivets roll i utvecklings
samarbetet – samt i arbetet med att hitta nya 
arbetssätt i sviktande stater och för effektiva institutio
ner. Ansvar för att representera Sverige i arbetsgrup
perna har under året helt eller delvis delegerats till 
Sida. För att säkerställa en effektiv anpassning av 
Sidas verksamhet till nya uppdrag startade Sida ett 
projekt med ansvar att koordinera Sidas aktiviteter 
inför och under högnivåmötet i Busan. Vid halvårs
skiftet 2012 hade projektet fullgjort sitt uppdrag och 
ansvaret för genomförandet av aktiviteter inom prio
riterade områden överlämnades till myndighetens lin
jeorganisation.

Nedan ges exempel från Sidas verksamhet och 
resultat inom regeringens tre prioriterade områden 
samt exempel från det strategistyrda arbetet i samar
betsländerna som utgår från de mål för ökad 
biståndseffektivitet som Sverige prioriterar i respek
tive land eller verksamhetsområde. 

Stärkt fokus på resultat
Under året har ambitionsnivån för planering, uppfölj
ning och analys av resultat höjts ytterligare i Sidas 
processer för att utarbeta resultatförslag och i hante
ringen av insatser. Ambitionshöjningen och anpass
ningen till överenskommelserna i Busan återspeglas 
bland annat i nya skrivningar i Sidas regelverk och i 
den omarbetade processen för insatshantering. Två 
tredjedelar av Sidas personal genomgick utbildning i 
resultatstyrning i samband med att det nya insatshan
teringssystemet togs i bruk. Sida har under 2012 tagit 
fram resultatförslag för utvecklingssamarbete med 
Zambia respektive Tanzania på uppdrag av reger
ingen. Det är de första resultatförslagen som utgår 
från regeringens nya modell för ökad resultatfokus 
inom svenskt bistånd. Som en del av uppdraget inom 
byggstenen1 Resultat gav Sverige och Tyskland stöd 
till Zambia för att arrangera ett regionalt seminarium 
om resultat och ansvarsutkrävande. Delegationer från 
sju afrikanska länder med representanter från staten, 
civila samhället och näringslivet deltog. Vid semina
riet jämförde delegationerna sina erfarenheter och 
identifierade kapacitetsutvecklingsbehov för att stärka 
fokus på resultat och inhemskt och ömsesidigt 
ansvarsutkrävande. Ett motsvarande seminarium 
genomfördes med stöd av andra givare i Västafrika i 

1 Vid högnivåmötet i Busan fattades beslut om att etablera åtta så kallade bygg-
stenar (frivilliga samverkansprocesser kring prioriterade frågor). Sverige har 
anslutit sig till sex av dessa.
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november. Ett möte där rekommendationer för bygg
stenens fortsatta arbete och roll ska utarbetas planeras 
till 2013.

Insatser för ökad transparens
Sidas arbete för ökad transparens i biståndet sker 
genom informationstjänsten Openaid.se, genom 
 specifika utvecklingsinsatser och genom att driva 
öppenhetsfrågor internationellt. Sedan november 
2011 uppdateras informationstjänsten Openaid.se 
varje månad med data och dokument för de bistånds
insatser som beslutas. Under 2012 har Sida ökat 
möjlig heten till insyn i svenskt bistånd genom att 
andra myndigheter fått möjlighet att ladda upp data 
till Openaid.se. 

För att främja öppenhet i samarbetsländerna ger 
Sida bland annat stöd till programmet Making All 
Voices Count i samarbete med USA:s och Storbritan
niens biståndsmyndigheter samt Omidyar Network. 
Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för 
ansvarsutkrävande och effektiva myndigheter genom 
dialog mellan medborgare och förvaltning. I Colom
bia har information om Sveriges bilaterala bistånd 
publicerats på EU:s webbplats som en del i arbetet 
för transparens. I Afghanistan har ett utkast till 
gemensam policy för hur biståndet ska hanteras tagits 
fram som reglerar kommande åtaganden och även 
inkluderar en databas som ska öka förutsägbarhet och 
transparens av biståndsflödet.

Sida stöder Sveriges åtagande inom arbetet med 
att utarbeta en internationell gemensam öppen stan
dard för publicering av biståndsdata. I juni 2012 
antogs ett förslag till ny standard på ett högnivåmöte i 
Paris. Förslaget bygger på tidigare arbete inom Inter
national Aid Transparency Initiative (IATI) och 
OECD:s utvecklingskommitté (DAC). Sida levererade 
i december 2012 en tidsplan till OECD och IATI för 
publicering enligt standarden. Sida har också påbör
jat arbetet med en ny datamodell för Openaid.se som 
ska säkra att kommande rapportering av biståndsdata 
sker enligt standarden.

Näringslivets roll för utveckling
Sidas arbete för att främja samverkan och dialog med 
näringslivet genomförs främst genom programmet 
Business for Development (B4D) som, i takt med att 
verksamheten växer, i ökande grad hanteras på 
utlandsmyndigheter och av handläggare i Stockholm 
med geografiskt ansvar. En särskild satsning inom 
ramen för Sidas program för bilaterala biträdande 
experter (BBE) har resulterat i att 15 juniortjänster 
placerats på svenska ambassader med särskilt upp

drag att stärka samverkan med näringslivet på land
nivå. Genom ett ökat användande av lån och garan
tier har Sida stimulerat näringslivsutveckling och 
entreprenörskap i särskilt fattiga länder och regioner. 
Garantiinstrumentets utgångspunkter ligger väl i linje 
med principerna för effektivt bistånd samtidigt som 
förutsättningar för lokalt näringsliv skapas. Effektivi
tet inom Sidas miljölånebistånd kan exemplifieras 
med ett solpanelprojekt för fattiga hushåll på lands
bygden i Bangladesh, där mobiliserat kapital motsva
rade åtta gånger biståndsinsatsen.

Ett exempel från Indien och Indonesien är Sidas 
stöd till Världsbankens program för vatten och sani
tet. Ett pilotprojekt kring applikationer för mobiltele
foni med ITentreprenörer har genomförts för att 
kartera hur sanitet uppfattats på landsbygden bland 
25 000 hushåll, respektive decentraliserad övervak
ning och rapportering om ökad tillgång till förbättrad 
sanitet. Båda projekten ser ut att resultera i nya natio
nella system för uppföljning. Sida har under året 
arbetat med Sveriges internationella åtaganden inom 
byggstenen Näringsliv från mötet i Busan. Konkreta 
framsteg är att Colombia och Zambia blir pilotländer 
med syfte att skapa synlighet och resultat i enlighet 
med byggstenens fem huvudprinciper. Bland annat 
förväntas detta resultera i en plattform för samverkan 
med privatsektorn baserad på existerande strukturer i 
partnerländerna.

Sida har under året genomfört interna projekt som 
bidrar till myndighetens anpassning till Busanmötets 
slutsatser. Ett av dessa är det projekt om flexibilitet 
och innovationer i biståndet som presenterade sin 
slutrapport i juni. I rapporten betonas bland annat 
vikten av att Sida på ett medvetet sätt skapar 
utrymme för innovation och flexibilitet i insatshante
ringen. Projektet har bland annat resulterat i en 
påbörjad metodutveckling för att strukturera Sidas 
val av samarbets och finansieringsformer samt val av 
aktörer. Ett annat exempel är Variantprojektet som 
syftar till att justera och anpassa Sidas nya insatshan
teringsprocess. Två ”varianter” har införts; den första 
avser insatser som omfattar organisationsstöd eller 
stöd till specifikt program genom en organisation och 
den andra avser forskningsinsatser.

Biståndseffektivitet inom långsiktigt samarbete, 
sviktande stater och inom reformsamarbetet i 
Östeuropa 
Nationellt ägarskap för utvecklings och fattigdoms
politiken i de länder där Sverige bedriver långsiktigt 
samarbete blir allt starkare, om än i olika utsträck
ning. I länder med omfattande biståndsberoende har 
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givarna stort inflytande på politikens utformning och 
användning av offentliga resurser. Ländernas resul
tatramverk inkluderar indikatorer och uppföljnings
system som över åren blivit robustare. Länder som 
har budgetstöd har som regel kommit längre i detta 
arbete eftersom budgetstödet ställer krav på väl defi
nierade mål som kan mätas på årsbasis. Under 2012 
har arbetet med att se över resultatramverken påbör
jats i ljuset av Busan, bland annat för att inkludera 
näringslivet mer systematiskt. 

Sida använder i enlighet med sin instruktion pro
gramansatser i hög utsträckning, men biståndsformen 
dominerar inte på aggregerad nivå. Ingen signifikant 
ökning av antalet programansatser ägde rum under 
2012. De flesta sektorprogramstöd använder 
 ländernas system till viss grad, men trots att dessa 
 system stärkts betydligt har Sverige och andra givare 
inte ökat användningen av ländernas system som 
 planerat.

Under 2012 har diskussioner förts i ett antal länder 
om givargemensamma riskanalyser som verktyg för 
förbättrad riskhantering och ökad användning av län
dernas system, vilket är ett konkret utfall av Busanför
beredelserna. EUkommissionen har under året tagit 
fram detaljerade manualer för riskbedömningar i 
samband med budgetstöd, vilka redan används av ett 
antal medlemsländer. Samordning och harmonise
ring mellan givare har institutionaliserats i merparten 
av de länder där Sverige bedriver långsiktigt utveck
lingssamarbete. Detta har resulterat i givargemen
samma fonder, resultatramverk, uppföljningssystem 
och årsgenomgångar, gemensamma studier och 
utvärderingar. Under 2012 har bland annat en givar
gemensam effektutvärdering av det generella budgets
tödet till Tanzania påbörjats. En motsvarande utvär
dering av Zambia, Mali och Tunisien slutfördes 2011. 
Slutsatserna visar att budgetstöd bland annat har 
resulterat i en omfattande utbyggnad och expansion 
av offentliga sociala tjänster inom framför allt hälsa 
och undervisning, samt förbättrade system för offent
lig finansiell styrning.

Sida har fått i uppdrag att representera Sverige i 
byggstenen för Effektiva institutioner som bildades i 
Busan. Det första mötet genomfördes i juni 2012 och 
den plattform som ska koppla ihop befintliga aktörer 
och nätverk är etablerad. Inför första mötet identifie
rade Sida frågor som Sverige bör driva i arbetsgrup
pen. Två av dessa är att utveckla sofistikerade men 
praktiska sätt att mäta resultat samt att understryka 
vilka fördelar en programbaserad ansats och pro
gramstöd har vid genomförandet av breda reform
program och koordinerat givarstöd under partner

regeringens ledning. Sida kommer att kunna dra 
nytta av erfarenheterna från arbetet med biståndsef
fektivitet vid utvecklingen av nya stödformer för effek
tivare institutioner. Diskussionen i Busan om utma
ningarna när det gäller att öka effektiviteten i 
sviktande stater och postkonfliktländer resulterade i 
överenskommelsen ”The New Deal” baserad på fem 
freds och statsbyggnadsmål och principer. Sverige 
stöder arbetet i byggstenen som avser att stärka inter
nationellt engagemang i sviktande stater. Fyra av de 
sju sviktande staterna som deltar i The New Deal är 
svenska samarbetsländer: Afghanistan, Demokratiska 
Republiken Kongo (DRK), Liberia och Sydsudan. 

Tillsammans med USA stöder Sverige i uppdrag 
att stödja den liberiska regeringens arbete. Processen 
har påbörjats och resulterat i att mål för fred och 
 statsbyggnad integreras i landets fattigdomsstrategi. 
 Sverige och USA bistår med strategiskt och tekniskt 
stöd till Liberia kring processen om utvecklings
agendan. 

I övriga länder deltar Sverige aktivt men andra 
givare har där huvudansvar för att stödja regeringar
nas ambitioner. I DRK är processen fortfarande i ett 
initialt skede, men flera seminarier har arrangerats 
med deltagande från bland annat det civila samhället. 
Detta har resulterat i ökad givarsamordning och dia
log om målen för biståndet i landet. Sida bedömer att 
regeringen i DRK tar arbetet på allvar och driver 
processen framåt. 

I Sydsudan har The New Deal överlag fått stort 
genomslag bland sydsudanesiska partners, inte minst i 
civilsamhället. I Afghanistan, där det redan finns flera 
existerande mekanismer, är det ännu svårt att mäta 
resultat. Flera biståndsgivare har tagit initiativ till en 
översyn av vilka förändringar som behövs internatio
nellt för ett effektivt arbete enligt principerna i The 
New Deal. Sida bidrar till arbetet med att utveckla 
generiska indikatorer som gör målen mätbara, samt 
instrument som främjar genomförandet på landnivå. 

Vid sidan av arbetet som är direkt kopplat till The 
New Deal har Sida fortsatt att arbeta för nationellt 
ägarskap och god givarsamordning i konflikt och 
postkonfliktländer. Sida ökar andelen stöd genom 
nationella budgetar och programbaserade ansatser 
och myndigheten använder mer än tidigare nationella 
system för offentlig finansiell styrning och nationell 
upphandling.

Sveriges ansats i Mellanöstern och Nordafrika är 
regional. Då det finns få regionala givare försvåras 
samordning och samverkan med andra. Däremot har 
öppningen för landspecifika insatser inom sektorn för 
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättighe
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ter inneburit en möjlighet till samordning med andra 
givare i de länder där Sida stöder dessa områden.  
Då allokeringen till den regionala strategin ökade 
från 130 miljoner till 350 miljoner kronor har möjlig
heterna att öka andelen programansatser till 70 pro
cent minskat. Eftersom strategin är regional är det en 
utmaning att, enligt rekommendationer från Busan, 
anpassa verksamheten till landbaserade mått och 
åtgärder. 

Inom reformsamarbetet i Östeuropa har Busan
åtagandena fått ett jämförelsevis begränsat genom
slag. Biståndet utgör en liten andel av ländernas BNP, 
antalet givare är relativt begränsat och givargruppe
ringar med likasinnade givare saknas ofta. Samarbets
länderna prioriterar reformarbete och i vissa fall EU
närmande. I länder där EU driver 
bistånds effektivitets agendan finns frågorna uppe på 
dagordningen, men arbetet prioriteras med varie
rande grad. Ett par av länderna omfattas av EU:s 
Fast Track Initiative för ökad biståndseffektivitet  
och arbetsdelning mellan givarna, men detta initiativ 
har endast fått ett begränsat genomslag. 

Sverige är ofta störst eller en av de största bilaterala 
givarna och har därför ofta en god utgångspunkt i sin 
dialog med EU, andra givare och med regeringen. 
Sida bedömer att avsaknaden av formella samord
ningsstrukturer i de flesta av länderna kompenseras 
väl av det informationsutbyte som äger rum mellan 
det begränsade antalet aktiva givare. I nästan samt
liga länder har Sverige samordningssansvar inom 
minst en sektor och det finns exempel på nära samar
bete med andra givare, programbaserade insatser och 
stöd som avser att stärka nationellt ägarskap och 
uthålliga resultat. Sverige prioriterar även inom 
Reformsamarbetet frågor om transparens och resultat 
och arbetar i ökande grad med att stärka näringslivets 
roll inom utvecklingen och förbättra företagsklimatet 
för att underlätta för investeringar. Turkiet är inte 
bara ett mottagarland utan har även etablerat en  
egen biståndsverksamhet. Turkiets biståndsmyndighet 
 efterfrågar svensk kompetens och har fått utbildning  
i  Sverige bland annat inom området bistånds
effektivitet.

Arbete för ökad biståndseffektivitet inom icke-
geografiska strategiområden
Inom Globala program har givarsamordning försvå
rats av att andra givare och mottagande organisatio
ner i vissa fall använder olika finansieringsformer och 
har skilda prioriteringar. Dialogen med samarbets
partnerna har utgått från partnerstrategier och eta
blerade resultatramverk. En utgångspunkt för Sidas 

stöd till forskningssamarbete är att det ska bidra till 
att stärka redan befintliga organisationer och institu
tioner i stället för att skapa nya parallella strukturer. 
Initiativet och ägarskapet ska helt och hållet ligga hos 
samarbetspartnern. Dessutom verkar Sida för att 
ingen samarbetspartner ska vara beroende av stöd 
från en enda aktör.

Principen är att samarbetspartners egna system 
används. I de fall där sådana saknas eller bedöms som 
alltför sköra ges stöd för att bygga upp och stärka sys
temen. På National University of  Rwanda har Sida 
exempelvis finansierat ett administrativt datasystem 
som ett led i att stärka forskningsförvaltningen. Det 
rwandiska utbildningsministeriet har för avsikt att 
göra systemet till standard inom den föreslagna nya 
universitetsstrukturen i landet.

Civila samhällets roll
Sida har under året spelat en fortsatt ledande roll i 
det internationella arbetet i relation till civilsamhällets 
biståndseffektivitet och har innehaft ett sekretariat 
och en delad ordföranderoll i den arbetsgrupp, som 
etablerades i Accra år 2008. Under hösten 2012 över
lämnades detta ansvar till Nederländerna. Ett viktigt 
resultat under Sidas tid som ordförande är att flera 
frågor som civilsamhället presenterade inför Busan 
fick genomslag i partnerskapets text. Exempel på 
detta, är skrivningen om civila samhällets roll som 
oberoende aktör och vikten av en miljö som underlät
tar dess verksamhet. Sida bedömer att arbetsgruppen 
bidragit till att civilsamhället och givarna fått ökad 
förståelse för varandra, vilket underlättat samarbetet 
och möjliggjort dessa resultat.

Sida har under året drivit frågan om ett utveck
lingseffektivt bistånd till civilsamhället genom EU:s 
Development Cooperation Instrument. Även Sidas 
stöd till internationella civila samhällsorganisationer 
och nätverk1 är en del av arbetet för ökad biståndsef
fektivitet. 

Sidas bedömning är att de svenska ramorganisatio
nerna i stor utsträckning arbetar programbaserat och 
anpassar sina stöd till sina partners system för att 
stärka det lokala ägarskapet. Däremot är det få ram
organisationer som använder sig av så kallat kärnstöd 
i betydande omfattning. Kärnstöd kräver att partner
organisationen har ett relativt väl fungerande finan
siellt system, där medel från andra givare också kan 
redovisas på ett tillförlitligt sätt. Många mindre orga
nisationer har svårt att leva upp till dessa krav. En 

1 Till exempel Open Forum, BetterAid, International Center for not-for-Profit 
law, COnCORd/Beyond 2015, Forum for democratic global governance och 
 CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation).

4. Utvecklingssamarbetet
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relaterad risk är att stöd i för hög grad skulle utgå till 
redan administrativt starka organisationer. Mot 
denna bakgrund stöder Sida, genom samarbets
organisationerna, kapacitetshöjande insatser bland 
annat på det finansiella området. Genomslaget av 
styrning genom regleringsbreven 2009–2011 om 
större och längre insatser redovisas i tabellen ovan.

En breddad biståndseffektivitetsagenda
Partnerskapet i Busan har breddat biståndseffektivi
tetsagendan. Användandet av innovativa samverkans
former där Sida kopplar samman olika aktörer, 
 nyttjande av lån och garantier och resultatbaserade 
biståndsinstrument har ökat. Sidas bedömning är att 
effektiv utveckling ofta bäst stöds genom en strategisk 
kombination av stora och små insatser. Insatsavtalens 
längd har blivit kortare vilket sannolikt leder till mins
kad effektivitet. Att Sidas möjlighet att ingå längre 
avtal i slutet av en strategiperiod har minskat har 
bidragit till denna utveckling.

4.11 sveriges politik för global utveckling 
samt regeringens tematiska prioriteringar
Sida bedömer att de två grundläggande perspektiven avseende 
politiken för global utveckling (PGU), rättighetsperspektivet 
samt fattigdomsperspektivet, under 2012 har fortsatt haft ett 
starkt genomslag i myndighetens verksamhet. Sida har under 
året också arbetat kontinuerligt med frågor som rör samstäm-
mighet och samverkan mellan olika politikområden och aktörer. 

4.11.1 Politik för global utveckling
Exempel på stöd där de två perspektiven integrerats
Ett stöd som starkt relaterar till de två perspektiven  
är samarbetet med Transparency International 
 Bangladesh (TIB). Arbetet har resulterat i ett ökat 
möjliggörande av fattiga människors deltagande i 
medborgarkommittéer på lokal nivå som arbetar  
för ökad transparens och stärkt ansvarsutkrävande.  
I Bangladesh har Sida även bidragit till utveckling  
av en koalition bestående av 1 300 civila samhälls
organisationer inom utbildningssektorn, vilka spelat 

en viktig roll för att förändra primärutbildningen till 
förmån för de fattiga.

I Zimbabwe har givarsamfundets stöd till rättig
hetsperspektivet påverkat den pågående konstitutions
processen. Sidas bedömning är att det svenska stödet 
har bidragit till att marginaliserade och diskrimine
rade grupper har kunnat påverka processen. Ett fat
tigdomsperspektiv har fått genomslag i den större 
programinsats som under ledning av FN:s barnfond 
Unicef  förmedlar kontantbidrag till barnledda hus
håll. Programmet grundar sig på principen att fattiga 
människor själva bäst bedömer hur de använder de 
medel de erhåller.

I Moldavien har det svenska stödet möjliggjort 
utbildning i hur rättighetsperspektivet ska tillämpas 
av nationella tjänstemän på olika nivåer. Utbild
ningen har bland annat fokuserats till att identifiera 
vilka grupper som är speciellt utsatta i den pågående 
transitionsprocessen och hur dessa människors behov 
och rättigheter kan tillgodoses i den politiska plane
ringen.

Konkreta metoder för att arbeta med  
de två perspektiven
För att rättighetsperspektivet och fattiga människors 
perspektiv på utveckling ska få genomslag krävs att de 
återspeglas och appliceras i Sidas processer. Under 
2012 har det webbaserade metodstödet Human 
Right Based Approach vidareutvecklats. Genom 
detta verktyg, som kommer att kunna användas av 
alla avdelningar på Sida samt på utlandsmyndighe
terna, integreras rättighetsperspektivet i Sidas insats
hantering. Metodstöd tillhandahålls bland annat för 
analyser av homo, bi och transsexuella personers 
och funktionshindrades situation och för hur ett rät
tighetsperspektiv kan integreras i olika sektorer. Enhe
ten för forskningssamarbete har med hjälp av detta 
verktyg sammanfattat hur rättighetsperspektivet ska 
användas inom deras arbete.

Making Markets Work for the Poor (M4P) är ett 
verktyg för arbetet med fattigdomsperspektivet i rela

4. Utvecklingssamarbetet

Tabell 22. antal biståndsinsatser och fördelning av insatsernas längd och volym, nya insatser, totalt sida

 2010 2011 2012

Antal biståndsinsatser 4 101 3 615 3 155

Insatsavtalens medianlängd, månader 42 41 41

Insatsavtalens medellängd, månader 46,3 44,5 42,7

Insatsavtalens medianvolym, tkr 7 000 8 453 9 071

Insatsavtalens medelvolym, tkr 20 741 22 577 23 878
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Tabell 23. Utbetalningar för sektorn demokrati och mänskliga rättigheter per landkategori, tkr

2010 2011 2012

landkategori
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %

långsiktigt utvecklingsamarbete 923 556 22 932 326 20 1 078 136 21

Konflikt- och postkonfliktländer 1 033 852 25 1 070 825 23 1 015 368 20

Reformsamarbete i europa 522 626 12 522 268 11 544 735 11

demokrati- och MR-främjande insatser 169 380 4 268 554 6 341 948 7

Selektivt utvecklingssamarbete 120 534 3 132 552 3 129 151 3

Utfasningsländer 195 870 5 72 474 2 91 522 2

Regionalt 387 861 9 464 856 10 569 485 11

globalt 785 893 19 1 047 091 23 1 077 916 21

Övriga länder 43 571 1 80 705 2 213 066 4

totalt 4 183 143 100 4 591 651 100 5 061 327 100

Tabell 24. Utbetalningar för sektorn miljö och klimat per landkategori, tkr1

2010 2011 2012

landkategori
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %

långsiktigt utvecklingsamarbete 124 879 19 108 851 18 90 393 16

Konflikt- och postkonfliktländer 0 0 0 0 0 0

Reformsamarbete i europa 95 559 14 92 185 15 36 334 7

demokrati- och MR-främjande insatser 2 112 0 23 488 4 24 417 4

Selektivt utvecklingssamarbete 30 652 5 39 335 6 72 776 13

Utfasningsländer 29 159 4 6 363 1 5 130 1

Regionalt 163 756 25 185 991 31 147 592 27

globalt 217 234 33 150 744 25 178 807 32

Övriga länder -91 0 0 0 0 0

totalt 663 259 100 606 956 100 555 450 100

1 negativa belopp beror på återbetalningar.

Tabell 25.  Utbetalningar för jämställdhet per landkategori, tkr 
(insatser med huvudsyftet jämställdhet enligt Sidas policymarkör)

2010 2011 2012

landkategori
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %
Ut

betalningar andel, %

långsiktigt utvecklingsamarbete 278 930 20 337 531 18 501 493 21

Konflikt- och postkonfliktländer 417 922 29 669 499 35 771 047 32

Reformsamarbete i europa 83 050 6 114 705 6 111 734 5

demokrati- och MR-främjande insatser 20 728 1 65 693 3 97 321 4

Selektivt utvecklingssamarbete 79 341 6 34 692 2 54 219 2

Utfasningsländer 25 347 2 23 185 1 91 556 4

Regionalt 117 197 8 124 185 7 194 752 8

globalt 392 566 28 491 886 26 440 902 18

Övriga länder 4 324 0 36 997 2 153 462 6

totalt 1 419 405 100 1 898 373 100 2 416 486 100

Insatser i tabellen har huvudsyfte jämställdhet enligt Sidas policymarkör.
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tion till marknadsutveckling. Ansatsen utgår från att 
fattiga människor, och de företagsformer som de är 
representerade i, systematiskt diskrimineras på de 
flesta marknader och att systemförändringar är nöd
vändiga för att öka utrymmet för fattiga kvinnor och 
män att agera utifrån sina egna intressen. I Tanzania 
har en insats speciellt riktats mot den finansiella sek
torn i syfte att förbättra dess kapacitet att möta beho
ven hos fattiga människor samt hos mikro, små och 
medelstora företag. Insatsen har medfört att målgrup
pen fått ökad tillgång till olika typer av finansiella 
tjänster såsom sparande, lån och försäkringar. Under 
året har ansatsen M4P även tillämpats i ett omfattande 
program i Liberia inom jordbrukssektorn. Program
met syftar till att förändra rådande marknadssystem 
så att det även inkluderar och gynnar fattiga små
brukare, mikroentreprenörer och undersysselsatta 
ungdomar. En del av detta arbete innefattar att 
 etablera nya affärsmodeller exempelvis mellan små
brukare och större exportföretag. Sida har vid flera 
tillfällen under 2012 genomfört utbildning för Sidas 
medarbetare och samarbetspartners kring hur M4P 
kan tillämpas.

Reality Checks är en metod för praktisk tillämp
ning av fattigdomsperspektivet i Sidas verksamhet. 
Genom Reality Checks inhämtas och sammanställs 
kvalitativ information om hur de människor som 
insatser syftar till att bistå själva upplever sin situa
tion. Denna information relateras sedan till informa
tion i officiell statistik och i planerings och rapporte
ringsdokument. Metoden bygger på deltagande 
observationer och bidrar, enligt Sidas bedömning, till 
en bättre förståelse för fattigdomens många dimensio
ner och till mer informerade bedömningar av vilka 
insatser som är mest relevanta i en specifik kontext. 
Under 2012 har Sida bland annat genomfört Reality 
Checks i Moçambique. Familjer från tre distrikt i 
Niassaprovinsen följs upp under en femårsperiod. 
Resultaten av studierna kommer enligt Sidas bedöm
ning att bidra till en ökad förståelse för hur biståndet 
ska gynna de fattigaste och ge ett underlag till den all
männa debatten om fattigdomsminskning.

Samverkan med andra aktörer 
För att möta de globala utmaningarna samverkar 
Sida med myndigheter, universitet, företag, civilsam
hälle och andra viktiga aktörer. I de länder där Sida 
bedriver selektivt samarbete är aktörsamverkan den 
dominerande biståndsformen. Under 2012 har Sida 
bland annat tecknat ett avtal med Tillväxtverket om 
att utveckla ett program som syftar till att stärka och 
fördjupa samarbetet på miljöteknikområdet.

Samarbetet med det civila samhället i Sverige och i 
samarbetsländerna bedömer Sida har bidragit till att 
människor som lever i fattigdom fått ökad kunskap 
om sina rättigheter och kapacitet att individuellt eller 
kollektivt agera för att utkräva rättigheter. 

Genom kontinuerlig dialog har ett rättighetsbaserat 
arbetssätt hos både ram och partnerorganisationer 
förstärkts under 2012. Det har resulterat i större 
ägandeskap och inflytande för marginaliserade grup
per på lokal och nationell nivå. Ett exempel på detta 
är Sidas stöd till International Aid Service, vilket möj
liggjort ett påverkansarbete i Somaliland som resulte
rat i att utbildningsmyndigheterna där har ökat sitt 
intresse för funktionshindrade barns rätt till skolgång.

Genom Sidas program Business for Development 
(B4D) utvecklas former för strategiskt samverkan med 
aktörer inom näringslivet. Inom ramen för detta pro
gram fattades under 2012 bland annat beslut om stöd 
till Social Entrepreneurship Forum, en förening som 
arbetar för att öka antalet sociala entreprenörer i Sve
rige och i utvecklingsländer och med att sprida kun
skap om socialt entreprenörskap. 

Ett annat exempel på hur Sida samverkar med 
näringslivet är det möte med representanter för 
svenskt näringsliv som anordnades hösten 2012. Vid 
detta möte samlades synpunkter in till arbetet med 
den globala utvecklingsagendan efter 2015.

Universitet och högskolor är andra viktiga aktörer. 
Sidas stöd till programmet SPIDER vid Stockholms 
universitet har resulterat i ökad kunskap om informa
tionsteknologins möjligheter inom områden som 
demokrati, utbildning och hälsa. Sida har under året 
även fattat beslut om stöd till ett forskningsprogram 
som samlar in fakta om biståndets effekter i olika 
sammanhang. 

Genom att i strategiska sammanhang bidra med 
expertis och delta i samverkan med andra aktörer har 
Sida under året bidragit till samstämmighet inom 
utvecklingspolitiken. Exempelvis så deltog Sida under 
året i FN:s miljökonferens Rio+20 och i de diskussio
ner som där fördes kring frågor som grön ekonomi, 
hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Sida 
har även medverkat i olika utbildningssammanhang 
för att skapa förståelse för och sprida kunskap om 
utvecklingsagendans många olika dimensioner. Bland 
annat deltog Sida som partner i utbildningsinsatser 
för att höja kompetensen om genusfrågor inom mili
tären som arrangerades av Försvarsmaktens interna
tionella centrum SWEDINT.

4. Utvecklingssamarbetet
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4.11.2 Regeringens tematiska prioriteringar
Genomslag i Sidas policy- och strategiarbete
Sida har under 2012 fortsatt att fokusera på arbetet 
med att få ett ökat genomslag av de tematiska priori
teringarna. Detta ha skett genom uppföljning av gäl
lande policyer och strategier. I arbetet med framta
gandet av nya resultatförslag (pilotländerna Tanzania 
och Zambia), har de tematiska prioriteringarna inte
grerats i underlag och indikatorer för de föreslagna 
resultatområdena.

Genomslag i arbetet med strategierna 
De tematiska prioriteringarna är väl etablerade i 
Sidas verksamhet och har stort genomslag, med viss 
variation i utbetalningar de tre senaste åren. En trend 
av ökande andel utbetalningar gällande alla tre områ
den kan ses inom globala insatser. Generellt var de tre 
tematiska prioriteringarna klassificerade som huvud 
eller delsyfte i en hög andel av Sidas insatser under 
perioden 2010–2012 enligt OECDDAC:s policy 
markörer.1

De tre tematiska prioriteringarna och  policymarkörer
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Icke relevant jämställdhet 
Delsyfte jämställdhet
Huvudsyfte jämställdhet 

Icke relevant miljö
Delsyfte miljö
Huvudsyfte miljö

Demokrati och mänskliga rättigheter är Sidas största 
sektor sett till utbetalningar. 70 procent av Sidas insat
ser har demokrati och mänskliga rättigheter som 
huvud eller delsyfte. Andelen utbetalningar som går 
till länder med vilka Sida har ett långsiktigt samar
bete överstiger 2012 andelen till konflikt och post
konfliktländer.

Miljö och klimat är en sektor som stöds med rela
tivt begränsade finansiella volymer. Dess genomslag 

1 Policymarkörerna är gemensamma för OeCd-dAC medlemmar. de 
 klassificerar en insats relevans i relation till målgrupp och ett antal tvär-
frågor, inklusive de tematiska prioriteringarna. de tre klassificeringsvalen  
är ”icke relevant”, ”delsyfte” (integrering) och ”huvudsyfte”.
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är direkt kopplat till hur frågan integreras, särskilt i 
miljö och klimatpåverkande sektorer såsom energi, 
skog och jordbruk. Andelen insatser som relaterar till 
miljö och klimat ligger relativt konstant över tiden. 
Dock kan en viss ökning i andelen insatser som har 
miljö som huvudsyfte skönjas 2012. Ett exempel är 
samarbetet med Bolivias vatten och miljöministe
rium som framgångsrikt har förbättrat tillgången till 
vatten och sanitet i fattiga ytterstadsområden. Tjugo
två av tjugofem överenskomna statliga vatten och 
reningsverk har uppnått operativ och finansiell håll
barhet och nästan alla programmål för ökad anslut
ning har uppnåtts.

En relativt stor andel av stödet till långsiktigt 
 samarbete utgörs av regeringens särskilda klimat
satsning, som rapporteras i särskild ordning. Sats
ningen omfattar dels direktstöd inom miljösektorn, 
dels integrerat i andra sektorer. Satsningen är betydel
sefull genom att den på ett konkret sätt introducerat 
klimatproblematiken som dialogfråga. Ett exempel  
är det nya hälsosektorprogrammet i Bangladesh,  
där  klimatförändringar är integrerat. Inom primär
utbildningen har miljö och klimatförändring 
 integrerats i läroplaner.

Jämställdhet är inte en sektor, utan redovisas 
genom klassificering som huvud eller delsyfte. 
 Andelen insatser med dessa klassificeringar har  
varit konstant under de senaste åren. Drygt en tiondel 
av alla Sidas biståndsinsatser har jämställdhet som 
huvudsyfte, medan hänsyn har tagits till jämställdhet  
i mer än hälften. 

Prioriteringarnas genomslag i samverkan och dialog
Sida har, liksom tidigare år, verkat för att de tematiska 
prioriteringarna ska få ett brett genomslag genom 
samverkan och dialog med andra aktörer. Särskilt 
 viktigt är arbetet för att utveckla gemensamma nor
mer för givare inom OECD, liksom inom de multila
terala organisationerna där påverkan på policy och 
strateginivå kan få stor betydelse.

Inom området demokrati och mänskliga rättig
heter har de vägledande dokumenten som togs fram 
under 20112 använts för dialog om frågor såsom ytt
randefrihet, barns och ungdomars, funktionshindra
des, homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter. Vidare, som en del av dialogarbetet, har 
Sidas lärdomar om resultat inom området demokrati 
och mänskliga rättigheter spritts genom Resultatbila

2 Sida 2012: Freedom of expression, dialogue; The Rights of Children and Young 
People, Conducting a dialogue (part 1); Young People’s Participation, Conduc-
ting a dialogue (part 2); Child Protection, Conducting a dialogue (part 3); 
disability as human rights issue; Conducting a dialogue, och Human Rights of 
lesbian, gay, Bisexual and Transgender persons, Conducting a dialogue.
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gan om rättvisa och utveckling till Sidas årsredovis
ning 2011 – både internt och externt.

Två viktiga processer inom FN har lett fram till 
insatsavtal med Sida. Det första avtalet gäller etable
ringen av en ny mekanism för integrering av mänsk
liga rättigheter inom FN systemet (United Nations 
Development Group’s Human Rights Mainstreaming 
Mechanism, UNDG/HRM) bestående av 16 FN
organisationer med Högkommissarien för mänskliga 
rättigheter (OHCHR) som permanent ordförande. 
Det andra avtalet gäller etableringen av FN:s fond för 
stärkande av rättigheter för personer med funktions
nedsättning (UN Partnership to Promote the Rights 
of  Persons with Disabilities, UNPRPD). Sverige har 
varit en av de drivande krafterna bakom etablerandet 
av fonden, som främst syftar till att genomföra FN:s 
konvention för personer med funktionsnedsättning.

Under året har den tematiska prioriteringen miljö 
och klimat stärkts i det normativa arbetet och i poli
cydialogen bland annat genom Sidas påverkan i 
 samband med beredning och uppföljning av stöd till 
svenska och internationella organisationer som till 
exempel World Resources Institute och Svenska 
Naturskyddsföreningen. Inom OECDDAC:s miljö
nätverk Environet har Sida bidragit till arbetet med 
vägledande underlag på temat ”grön ekonomi”. Sida 
har särskilt bidragit till ett vägledande dokument om 
hur biståndgivare kan stödja länder att generera 
större värde och välfärd utifrån naturresurser. Sidas 
översyn av statistikrapporteringen har inspirerat 
andra givare att göra liknande översyner och ett möte 
mellan Environet och DAC:s Statistiknätverk planeras 
2013 för att förbättra statistikrapporteringen. Inom 
ramen för det internationella klimatarbetet har  
Sida aktivt deltagit i förhandlingar under FN:s ram
konvention gällande klimatförändringar i Bonn och 
 Bangkok. Sidas expertkunskap kring till exempel 
övervakning, granskning och verifiering av finansie
ring av stöd, tekniköverföring och kapacitetsuppbygg
nad har fått stort genomslag i EU:s positioner. Detta 
har stor betydelse för framtida rapportering och 
 förtroendeskapande mellan förhandlingsparterna. 
Sida har vidare medverkat i FN:s klimatmöte i Doha 
(Conference of  the Parties, COP) genom att bidra 
med underlag till svenska dialogfrågor kring kapaci
tetsuppbyggnad, skog och markanvändning, samt 
 regler för uppföljning och rapportering. Inför FN:s 
konferens om uthållig utveckling, United Nations 
Conference on Environment and Development, Rio 
+20, deltog Sida både i förberedelsearbetet liksom i 
själva förhandlingsarbetet.

Jämställdhet är fortsatt en prioriterad fråga i dialo
gen med Sidas samarbetspartner i såväl det bilaterala 
som det multilaterala samarbetet. Dialogen med 
Världsbanken med fokus på den internationella 
utvecklingsfondens (IDA)1 16:e påfyllning (IDA 16)  
för åren 2012–2014, börjar ge resultat. Världsbanken 
rapporterar att alla samarbetsstrategier för IDA mot
tagande länder har ett jämställdhetsperspektiv. För 
året 2012 har jämställdhetsperspektivet integrerats i 
mer än tre fjärdedelar av IDAfinansierade projekt, 
vilket motsvarar 90 procent av IDAmedlen.

Den tidigare dialogen med FN:s samordningsorgan 
för humanitärt stöd, InterAgency Standing Commit
tee, kring dess jämställdhetskapacitetsprojekt (Gen
Cap) har bidragit till skapandet av jämställdhetsmar
körer för humanitärt arbete. Dessa markörer används 
för bedömning av integrering av ett jämställhets
perspektiv i de årliga konsoliderade appellprocesserna 
(CAP). Detta har också avsevärt stärkt Sidas dialog 
med partnerorganisationer om vikten av att inkludera 
jämställdhet i behovsanalysen. Under 2012 var 
 markörerna obligatoriska i samtliga 17 FNappeller. 
Sammantaget kodades cirka 1 800 insatser. I en jäm
förelse mellan sex pilotländer gällande utfallet för 
2010 och 2012, framgår att andelen insatser med  
kod 2a (jämställdhetsintegrering) ökat från 14 till 
drygt 50 procent och att andelen insatser med kod 0 
( jämställdhetsblinda) minskat till sex procent.

Sidas interna arbete med prioriteringarna
Sida fortsättar sitt arbete med att stärka de tematiska 
priorteringarna i verksamheten genom interna tema
tiska nätverk och rådgivning. För att stödja integre
ringen av de tematiska prioriteringarna inom insats
hanteringsarbetet görs ett omfattande kvalitets
säkringsarbete samt kunskapsutveckling inom Sida. I 
syfte att stärka synergierna mellan de tematiska priori
teringarna i det regionala samarbetet i Asien genom
fördes 2012, på uppdrag av den regionala biståndssek
tionen för Asien, en gemensam workshop i Bangkok.

Ett omfattande digitalt metodstöd för att integrera 
rättighetsperspektivet i flera sektorer och tematiska 
områden finns nu på Sidas interna hemsida. Vidare 
har en Sidastudie om parlamentsstöd slutförts. Syftet 
med studien är att utgöra underlag för en förväntad 
större biståndsgivargemensam utvärdering. Studien 
samlar kunnande och erfarenheter från bistånds
givarnas parlamentsstöd och är en rik resurs för fort
satt stöd inom området.

1 IdA är en utvecklingsfond, etablerad 1960, med syfte att minska fattigdomen 
genom att ge räntefria krediter och bidrag för program som ökar ekonomisk 
tillväxt, minskar ojämlikhet och förbättrar människors levnadsvillkor.
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Inom ramen för framtagandet av de nya resultat
förslagen gavs särskilt stöd i pilotarbetet i Zambia. Ett 
delsyfte var att utveckla ett arbetssätt för belysning av 
miljö och klimataspekter i utarbetandet av resultat
förslag i andra länder under nästkommande år. Sida 
har vidare bidragit med internationellt perspektiv till 
underlaget för den fördjupade utvärderingen av det 
svenska ”generationsmålet”.1

Utbildningar avseende jämställdhet och resultat
styrning har genomförts. Som uppföljning av 2010 
års utvärdering av jämställdhetsarbetet inom jord
brukssektorn genomfördes ett seminarium för medar
betare med ansvar för jordbruk och marknadsutveck
ling. Seminariet resulterade i konkreta råd och 
instrument för ett förbättrat genomslag av kvinnors 
ekonomiska aktörskap inom ramen för jordbruks och 
marknadsutveckling.

Under 2012 genomfördes en genomgång av Sidas 
handlingsplan för arbetet med att motverka könsrela
terat våld 2008–2010. Studien visade en markant 
ökning av antalet insatser som inkluderar bekämpan
det av könsrelaterat våld inom de konflikt och post
konfliktländer som Sida stöder.

4.12 generationsmålet
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och häl-
soproblem utanför Sveriges gränser. Betoningen av det interna-
tionella perspektivet ger Sida en viktig roll i arbetet med att 
uppfylla generationsmålet till 2020.

Sidas roll i arbetet med generationsmålet
Sida ska bidra till uppfyllandet av generationsmålet 
med dess 16 miljökvalitetsmål och sju strecksatser. 
Arbetet ska inkludera insatser på global, regional, 
nationell och lokal nivå.

Sida har två viktiga roller i förhållande till genera
tionsmålet. Den ena rollen är att som finansiär och 
dialogpartner bidra till en förbättrad miljöförvaltning 
globalt och i enskilda länder. Det kan i förlängningen 
minska miljöpåverkan från svensk import. Med miljö
förvaltning avses kapaciteten hos både miljö och sek
torsmyndigheter och andra samhällsaktörer att för
valta ekosystem och deras tjänster. Den andra rollen 
är att inom ramen för Sveriges politik för global 
utveckling samråda med andra svenska myndigheter 
och bidra med ett miljö och utvecklingsperspektiv i 
frågor som rör handel, energi, klimat, miljö.

1 generationsmålet är en vägledare för den samhällsomställning som behövs 
inom en generation om de uppställda miljömålen ska uppnås.

Utveckling av arbetsmetoder för miljöintegrering
I den nya modell för utveckling av samarbetsstrate
gier som introducerades 2012 har Sida tagit hänsyn 
till miljöintegrering. I de två resultatförslag som tagits 
fram har den nya modellen tillämpats. I båda ingick 
millenniemål 7, att säkerställa miljömässigt hållbar 
utveckling.

Miljö och klimataspekter beaktas redan i den för
sta fasen av beredningen i Sidas nya insatshanterings
system. Liksom tidigare ska miljö och klimataspekter 
även tas hänsyn till i senare beredningsfaser. 

Inom ramen för Sidas arbete med Corporate 
Social Responsibility genomfördes under 2012 ett 
metodarbete vars syfte är att säkra att Sidas partners 
uppfyller internationella riktlinjer inom jämställdhet, 
antikorruption, mänskliga rättigheter, samt miljö och 
klimat. I ett första steg granskades företag och organi
sationer inom Business for Development. 

Bidrag till en förbättrad global miljöförvaltning
Sverige i många fall är beroende av andra staters age
rande för att de svenska målen inom miljömålsarbetet 
ska nås. Sidas arbete för en förbättrad global miljö
förvaltning sker inom tre områden.

Det största området avser stöd till ickestatliga 
organisationer, forskningsinstitut och tankesmedjor. 
De utgör en viktig kraft för att lyfta frågor i interna
tionella processer och för att sprida kunskap och 
metoder lokalt. På så sätt kan de bidra till förbättrad 
miljöförvaltning och minskad fattigdom. I dialogen 
med dessa organisationer har Sida betonat vikten av 
ett integrerat förhållningssätt som beaktar sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Under 2012 
gav Sida stöd till bland annat Stockholm Environ
ment Institute, International Institute for Environ
ment and Development, World Resources Institute 
och Världsnaturfonden. Mellan 2010–2012 har Sida 
också bidragit med 226 miljoner kronor till The Con
sultative Group on International Agricultural 
Research som bedriver forskning för att främja ett 
hållbart jordbruk som gynnar de fattigaste. Verksam
heten fokuserar på att öka matproduktionen och mil
jöaspekterna utgör en integrerad del i arbetet. Sida 
har under 2012 även fortsatt stödet till Global Water 
Partnership, som verkar för hållbar utveckling och 
förvaltning av vattenresurser. Global Water Partern
ship bidrar till ökad samverkan mellan sektorer och 
användningsområden för att möjliggöra ett effektivt 
och rättvist nyttjande av vatten. 

Ett annat område avser samverkan med svenska 
myndigheter. Under 2012 deltog Sida bland annat 
vid de internationella konferenserna Rio +20 och 
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Stockholm +40. Vidare stöder Sida utvecklingslän
ders deltagande i internationella förhandlingar. 
Under 2012 har det bland annat skett genom insatsen 
European Capacity Building Initiative.

Ett ytterligare område är stöd till FNsystemet som 
innefattar ett mandat att arbeta normativt med miljö
frågor. Den svenska strategin för samarbetet med 
UNEP under 2011–2014 prioriterar den pågående 
reformen av UNEP och samarbete mellan UNEP och 
andra delar av FNsystemet i syfte att uppnå ökad 
integrering av miljöaspekter. 

Stärkande av miljömyndigheters kapacitet
Miljömyndigheter i utvecklingsländer har ofta en svag 
kapacitet att genomföra sina uppdrag. Rwanda är ett 
land där Sida arbetar direkt med kapacitetsstöd till en 
renodlad miljömyndighet. Sida finansierar Natur
vårdsverkets och Kemikalieinspektionen arbete i 
främst Europa och Asien. Till exempel arbetar Kemi
kalieinspektionen i Serbien med målet att minska 
negativa effekter från kemikalier på befolkningens 
hälsa och miljö. Samarbetet har 2012 bidragit till 
utvecklingen av Serbiens kemikalielagstiftning och 
institutionella utveckling. Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen har under 2012 arrangerat av 
Sida finansierade International Training Programmes 
för Östeuropa, Sydostasien och Afrika för att stärka 
miljöförvaltning, bygga upp kemikaliekontroll med 
mera.1

Förbättrad nationell miljöförvaltning inom  
olika sektorer
Under 2012 har Sida tillsammans Europeiska 
Utvecklingsbanken bland annat delfinansierat ett vat
tenreningsverk i BosnienHercegovina.

Sida och det gröna kontoret
Under 2012 har Sida underlättat användning av vide
okonferenser genom utbildning och ett ökat antal 
anläggningar. Arbetet med energieffektivisering har 
fortsatt under 2012. Under 2011 ledde bytet av lam
por till en minskning av elförbrukningen med cirka 
15 procent. En kampanj på huvudkontoret i Stock
holm har ökat kunskapen om resultaten av Sidas 
arbete med det gröna kontoret och ökat medvetenhe
ten om den enskildes möjlighet att påverka sin resurs
användning.2

1 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Internationellt/Utvecklingssamarbete/Inter-
nationellt-utbildningsprogram-ITP/ och http://www.naturvardsverket.se/sv/
Start/eU-och-Internationellt/Internationellt-samarbete/Multilateralt-samar-
bete/Kurser/.

2 Mejl från Christer Häggmark den 9 oktober, 2012.

Återrapporteringskravet enligt Sidas instruktion, 
paragraf 3 punkt 11
Sida har, i enlighet med Naturvårdsverkets särskilda 
instruktioner, redovisat sitt miljöarbete inom ramen 
för den årliga rapporteringen av verkets miljöled
ningssystem.

4.13 tjänsteexport
Svenska myndigheters kompetens kan efterfrågas för 
stöd till institutionsutveckling i Sidas samarbetsländer 
och för stöd till reformsamarbete i Östeuropa. 
Svenska myndigheter är uppskattade parter i utveck
lingssamarbetet då de besitter en helhetssyn inom sitt 
ansvarsområde och genom att de i samarbetslän
derna uppfattas som opartiska, korrekta och seriösa.

Under 2012 har Sida samverkat med 48 svenska 
myndigheter.3 De tre senaste åren har antalet myn
digheter som Sida samverkat med och utbetalningar 
varit relativt konstanta. 

Utbetalningar och antal myndig heter sida samverkat 
med (exklusive universitet,  högskolor och forsknings
råd), 2012, mnkr och antal
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Fördelat på Sidas huvudsektorer har myndighetssam
verkan varit störst inom posten övrigt med 
24 procent,4 humanitärt bistånd 17 procent och 
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
15 procent samt miljö 15 procent.

3 Myndighetssamverkan är definierat som antal myndigheter där utbetalningar 
under året varit mer än noll kronor.

4 Övrigt omfattar huvudsakligen finansiering av utbytes- och stipendieprogram.

4. Utvecklingssamarbetet



147

XXXXXXXXXXX

Sidas årsredovisning 2012

Utbetalningar till myndigheter (exklusive  
universitet, högskolor och forskningsråd),  
per huvudsektor, 2012, tkr

Demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet, 96 936, 15%
Forskning, 14 715, 2%
Humanitärt bistånd, 104 367, 17%
Hållbar samhällsbyggnad, 40 994, 6%
Hälsa, 3 944, 1%
Jord- och skogsbruk, 8 940, 1%
Konflikt, fred och säkerhet, 27 545, 4%
Marknadsutveckling, 76 073, 12%
Miljö, 97 020, 15%
Utbildning, 8 124, 1%

Övrigt, 152 777, 24%

Fördelat per världsdel har myndighetssamverkan varit 
störst för Globalt med 36 procent, Afrika 23 pro
cent och Asien 21 procent. 

Utbetalningar till myndigheter (exklusive  
universitet, högskolor och forskningsråd),  
per världsdel, 2012, tkr1

Afrika, 142 523, 23%
Latin- och Sydamerika, 
9 230, 1%
Asien, 131 254, 21%
Central- och Östeuropa, 
29 138, 5%

Övriga Europa, 88 447, 14%
Globalt, 230 915, 36%

Exempel på insatser och resultat av svenska 
myndigheters insatser
Sidas största samarbetspartner inom tjänsteexport är 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Myndigheten har regeringens uppdrag att upprätt
hålla beredskap för internationella katastrof och 
biståndsinsatser och har mandat att utföra insatser i 
samband med katastrofer. Under 2012 har en extern 
studie av MSB:s internationella bistånds finansierade 
verksamhet genomförts. Av studien framgår att 
MSB:s experter besitter hög teknisk  kompetens, har 
god standard på den utrustning som används samt 
anses vara flexibla. Vidare framgår av studien att det 
föreligger en utmaning i att, på en mer övergripande 
nivå, visa hur MSB:s verksamhet  konkret stöder resul
tatmålen för Sveriges humanitära bistånd. Det förut
sätter förbättrade rutiner för  planering, uppföljning, 
lärande och rapportering av  insatser.

1 en återbetalning till Oceanien 71 tkr redovisas inte.

Lantmäteriets samverkan med Ministry of  Lands i 
Kenya syftar till att stödja framväxten av en effektiv 
fastighetsförvaltning i Kenya. Under 2012 har projek
tet i Kenya utvärderats. Av utvärderingen framgår att 
genomförandet av projektet och de resultat som upp
nåtts bedöms vara relevanta i relation till den kenyan
ska strategin för att reformera administrationen av 
mark. Projektet är inriktat mot de områden där 
Ministry of  Lands i Kenya har stora tekniska brister 
och ineffektiva manuella processer.

Kemikalieinspektionen bedriver utvecklingssamar
bete inom sitt kompetensområde på global, regional 
och nationell nivå. Merparten av arbetet finansieras 
av Sida. Kemikalieinspektionens samarbete inom 
ramen för FN:s miljöprogram (Unep) har utvärderats 
under året. Av utvärderingen framgår bland annat att 
Kemikalieinspektionens stöd var värdefullt i arbetet 
med att utveckla Unep:s vägledning om lagstiftning 
och institutionella strukturer för kemikaliekontroll. 

Svenska myndigheter är aktiva inom EUfinansie
rade twinningprojekt. Sida ger stöd till svenska myn
digheter i ansökningsprocessen för att erhålla sådana 
uppdrag. Exempelvis är Lantmäteriet ledande part
ner i ett twinningprojekt i Jordanien för att utveckla 
ett hållbart system för fastighetsadministration base
rat på geografisk information som syftar till att till
handahålla komplett, tillförlitlig och aktuell informa
tion till stöd för en transparent och effektiv 
fastighetsmarknad. Projektet har nyligen utvärderats 
av en oberoende utvärderare. Av utvärderingen fram
går att projektet varit framgångsrikt vad gäller ”rele
vans, design av projektet, hög effektivitet under 
genomförandet och bärkraft”.

En annan form av myndighetssamarbete är Sidas 
samverkan med Internationella Programkontoret för 
utbildningsområdet. Programmet har följts upp 
under 2012. Av rapporten framgår bland annat att 
cirka 90 procent av de tillfrågade ungdomarna upp
levde att de fått en bättre förståelse för livet i en 
annan kultur medan cirka 80 procent uppgav att de 
upplevde att de till följd av det genomförda projektet 
kommit att reflektera över sitt västerländska liv. Sam
mantaget anger 41 procent av de tillfrågade ungdo
marna att valet av arbete eller studier inspirerats av 
projektet.
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4.14 administration av bidragshantering för 
biståndsverksamhet som regeringskansliet 
beslutar om
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet: Sida 
ska redovisa prestationer rörande de administrativa 
kontroll och prövningsmomenten vid bidragshante
ring samt praktisk hantering av utbetalningar och 
återkrav för medel för de anslagsposter inom anslag 
7 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 7 2:1 Reform
samarbete i Östeuropa som Regeringskansliet beslu
tar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av admi
nistrationen.

Sida har från och med 2011 ansvar för viss admi
nistrativ granskning samt utbetalning av bidrag som 
Regeringskansliet beslutar om inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. I regleringsbrevet för 2012, 
inklusive anslagssparande från 2011, disponerar Sida 
totalt 11,5 miljarder kronor för utbetalning efter 
beslut av Regeringskansliet. I och med att Sida dispo
nerar medlen ingår de i Sidas finansiella dokument i 
årsredovisningen, (se kapital 7 Finansiella dokument), 
trots att Sida inte beslutar om medlen. Enligt regle
ringsbrevet begränsas Sidas övriga ansvar för villkor 
och återrapporteringskrav för berörda anslagsposter 
så att det bland annat framgår att Sida inte ansvarar 

för uppföljning och resultatredovisning av själva 
biståndsverksamheten.

Prestationer
Sidas uppdrag handlar i huvudsak om att hantera 
utbetalningar av beslutade bidrag samt även viss 
granskning av bidragsansökningar som inkommer till 
Regeringskansliet, främst Utrikesdepartementet. Pro
cess och arbetsbeskrivningar för Sidas uppdrag har 
tagits fram med utgångspunkt i Regeringskansliets 
rutinbeskrivning för bidragshantering. De prestatio
ner som Sida identifierat som relevanta för uppfölj
ning av verksamheten framgår av tabell 27. En insats 
motsvarar ett Regeringskanslibeslut eller en bidrags
ansökan.

Utfallet för 2012 års bidragsutbetalningar på 
berörda anslagsposter uppgår till totalt 11,2 miljarder 
kronor vilket framgår av tabell 26. Merparten avser 
utbetalningar av bidrag till multilaterala organisatio
ner. Antalet insatser har ökat med 146 st från 2011 till 
2012, (se tabell 27), vilket till delar beror på att en stor 
del av insatserna genomförda 2011 ej återrapporte
rats och avslutats 2012. Under året har antalet 
bidragsansökningar att granska halverats jämfört med 
2011, (se tabell 27). Granskningsmomentet har utgått 
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Tabell 26. UDbetalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2011 2012

Utfall
Utfall 

i %

antal 
betal

ningar1

betal
ningar 

i %

Förvalt
nings

kostnad/
anslag2 Utfall

Utfall 
i %

antal 
betal

ningar1

betal
ningar i 

%

Förvalt
nings

kostnad/
anslag2

Internationella finansierings-
institutioner

3 130 208 27 39 12 908 3 315 763 30 20 7 684 

europeiska utvecklingsfonden 818 465 7 5 2 116 685 185 6 6 2 205 

Basbudgetstöd till Fn:s 
 ekonomiska och sociala 
 verksamhet

3 473 000 30 21 6 489 3 472 562 31 14 5 479 

Övrigt stöd till Fn-relaterad 
verksamhet

19 753 0 3 1 70 23 977 0 8 3 274 

Konflikthantering 298 764 3 91 28 2 119 294 776 3 70 26 2 394 

Organisations- och temastöd 3 425 073 30 132 40 3 074 3 072 445 27 125 46 4 275 

ekonomiska program 214 425 2 3 1 70 302 203 3 3 1 103 

Östeuropa och Centralasien, 
icke OdA-länder

1 364 0 2 1 46 

Reformsamarbete i Östeuropa 74 351 1 34 10 792 65 321 1 28 10 958 

totalt 11 455 403 100 330 100 7 684 11 232 232 100 274 100 9 371 

Inkluderat återbetalningar -21 159 -22 971 

1 Varav 61 återbetalningar 2011 respektive 45 återbetalningar 2012.
2 Fördelning baserad på betalningar, inklusive overheadskostnader (OH).
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från kriterier i enlighet med Regeringskansliets rutin
beskrivningar vilka skiljer sig från Sidas ordinarie 
regelverk för insatsbedömningar. Vidare har under 
året momentet hantera återrapporteringar från 
bidragsmottagare rörande utbetalningar 2011 till
kommit uppdraget, 85 st (se tabell 27), vilket är ett 
arbetskrävande moment. Till följd av denna utökning 
av innehållet i uppdraget har antalet årsarbetskrafter 
utökats med en årsarbetskraft jämfört med 2011. 
Sammantaget har cirka fem årsarbetskrafter arbetat 
med verksamheten. Fördelningen av antalet betal
ningar har även 2012 varit ojämnt med en koncentra
tion till slutet av året. 

I och med nuvarande hanteringsordning har Sida 
inte ansvar för hela kedjan beslut, granskning och 
utbetalning. Det innebär att Sida endast kan uppfylla 
krav enligt förordning (2007:603) om intern styrning 
och kontroll samt förordning (FÅB 2000:605 kap 2§8) 
om årsredovisning och budgetunderlag, som avser det 
administrativa uppdraget granskning och utbetalning. 
Vad gäller utestående åtaganden 2011 för de anslags
poster där Regeringskansliet fattar beslut saknade 
Sida underlag för att kunna intyga den rättvisande 
bilden. Mot denna bakgrund valde Sidas styrelse att 
begränsa sig i sitt uttalande gällande rättvisande bild 
enligt FÅB 2000:605 i årsredovisningen 2011. Det 
uppmärksammades av Riksrevisionen i revisionsbe
rättelsen för 2011. Vidare kommenterade Riksrevisio
nen i sin årliga rapport, (Riksrevisorernas årliga rap
port 2012, sid 28 Riksrevisorernas bedömning), att 
förfarandet leder till oklarheter i ansvaret för förvalt
ningen av dessa anslagsposter. Riksrevisionen kom
menterar vidare att den aktuella konstruktionen bör 
övervägas. I budgetunderlaget för 2013–2015 redo
gjorde Sida för tre alternativ som utgår från att verk
samhetsansvar och finansiellt ansvar hålls samman. 
Frågan och dess hantering är fortsatt föremål för dia
log mellan Regeringskansliet och Sida. Eftersom Sida 
även 2012 saknar underlag för att kunna bedöma den 
rättvisande bilden för utestående åtaganden som 
ingås av Regeringskansliet har Sidas styrelse begrän
sat sig i sitt uttalande även i årsredovisningen 2012.

Tabell 27.  insatser och förvaltningskostnader,  
antal och tkr

2011 2012

Antal insatser 257 403

varav antal ansökningar 40 18

varav antal återapporteringar på 
2011 års insatser

- 85

Förvaltningskostnad totalt inkl.  
OH kostnader

7 684 9 371 

Förvaltningskostnad per insats 30 23

Förvaltningskostnad per ut- och 
 inbetalning

23 34

4. Utvecklingssamarbetet



Förbättrat investeringsklimat skapar nya jobb och företag.
Det fjorton år långa inbördeskriget i Liberia tog slut år 2003 då ett fredsavtal undertecknades. Freden har sedan dess bestått, men 
är skör. Landet behöver stabilitet och ekonomisk tillväxt, och Liberias befolkning behöver jobb och förutsättningar för att ta sig ur 
 fattigdom. I Liberia samarbetar Sida och IFC genom ett program med syfte att förbättra investeringsklimatet, tillgången till finansiella 
tjänster och småföretagarnas kapacitet – målet är att utveckla landets privata företagande och näringsliv för ökad sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. Programmet startade 2006 och Sverige gick in med stöd från och med 2008. Mellan 2008 och 2010 har uppemot 
20 000 nya arbetstillfällen, 4 000 företag skapats och cirka 12 miljoner dollar har investerats i den privata sektorn. Det har också 
 resulterat i att Liberias regering stöttats i sitt arbete med att förbättra, förenkla och reformera lagstiftning och regelverk för 
 investeringar och företagande. Enklare före tagsregistrering, tydliga rutiner för handel och bildandet av samarbetsorgan mellan 
staten och näringslivet är några exempel på resultat av programmet. Steve B. Davies är en av dem som fått nytta av programmet.
Foto: yudawhere Jacobs
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sida genomför uppdrag och bidrar med expertis till regeringen i flera frågor. 
den verksamheten redovisas här, liksom verksamhet som finansieras på 
anslaget för samarbete inom östersjöområdet och stödet till aktörer som 
utvärderar sidas verksamhet. 

5.1 expertstöd
Sida har under 2012 bistått regeringen med expert-
stöd inom olika områden. Sida bereder underlag 
inför expertmöten, men representerar även Sverige 
vid olika forum, konferenser och multilaterala organi-
sationers styrelsemöten. Sida har även bidragit med 
expertstöd inom bland annat områdena miljö och 
 klimat, jämställdhet samt inom utbildning och hälsa.

Inom ramen för Sveriges arbete inom området 
 vatten och sanitet stöder Sida World Water Week, 
den årliga vattenkonferensen i Stockholm. Under 
2012 års konferens diskuterades bland annat behovet 
av en förbättrad gränsöverskridande förvaltning av 
världens vattenresurser. I samband med konferensen 
antogs den så kallade Blue Group-deklarationen,1 av 
vilken bland annat framgår att vatten ska ses som en 
mänsklig rättighet. Sida ansvarade för att koordinera 
och förmedla den svenska positionen i samband med 
antagandet av deklarationen. Vidare bidrog Sida 
inför och under FN-konferensen om hållbar utveck-
ling i Rio de Janeiro.

Under 2012 har Sida även bistått Utrikesdeparte-
mentet i uppföljningen av Sveriges bidrag till den 
Globala Alliansen för Vaccin och Immunicering 
(GAVI). 

Det har skett genom att dels bidra till svenska 
 positioner inför styrelsemöten där Utrikesdeparte-
mentet representerar Sverige, dels genom deltagande 
i policy- och programkommittén där ärenden till 
 styrelsen bereds. Därtill har Sida biträtt Utrikes-
departementet angående jämställdhet i dialogen  
med Världsbanken genom att granska inkommande 
jämställdhetsrapportering. 

1 Blue group declaration togs fram inför World Water Forum 2012 i Marseille. 
syftet var att ge praktiska förslag på hur relevanta aktörer kan bidra till 
 implementeringen av Fn:s resolution om rätten till säkert dricksvatten och 
sanitet. i deklarationen föreslås 1) implementeringen av ett juridiskt ramverk 
i linje med Fn:s resolution, 2) behovet av att etablera uppföljningsmekanis-
mer och 3) utveckla konkreta planer för hur resolutionen ska kunna imple-
menteras i sin helhet och för alla människor.

Sida har även bidragit till att utarbeta den svenska 
positionen inför Världsbankens årsmöte, men också 
till halvtidsöversynen av International Development 
Association (IDA) som ett led inför en så kallad 
på fyllnadsförhandling.2 Utöver detta har Sida bidragit 
till förberedelserna inför Världsbankens Gender 
 Advisory Councils extramöte med fokus på jämställd-
het och utveckling, samt bidragit till förberedelserna 
inför dess möte 2013. Gender Advisory Council 
 arbetar för att avskaffa och förhindra alla former av 
våld mot kvinnor och flickor. 

Under 2012 har Sida deltagit vid förhandlingar 
inom FN:s ramkonvention för klimatförändringar och 
i arbetet inom berörda expertgrupper inom EU. Sida 
ingick i den svenska delegationen som medverkade 
vid klimatkonferenserna i Bonn och Doha, där Sida 
bland annat deltog i diskussioner om finansiella 
mekanismer. Vidare har Sida biträtt Utrikesdeparte-
mentet inför deltagandet vid EU:s  utrikesministermöte 
med fokus på vatten och säkerhet, samt inför ett möte 
mellan Asiens och Europas ledare där Mekongfloden 
diskuterades. Underlag har även tagits fram inför 
EU:s utrikesministrars så kallade Gymnich-möte på 
temat utbildning och konflikt.

Vidare analyserar Sida regelbundet olika tematiska 
områden och hur Sidas insatser fördelar sig på global, 
regional och bilateral nivå. 

Under 2012 har Sida bidragit till en portföljanalys 
av det samlade svenska hälsobiståndet, som samman-
ställts av Sveriges hälsoambassadör. Översikten av 
insatsernas karaktär och sammansättning gör det 
möjligt att diskutera framtida prioriteringar och 
 kanaler för Sveriges hälsobistånd, samt hur det ska 
vara möjligt att mäta och rapportera resultat i hälso-
biståndet.

2 ida är den del av världsbanken som hanterar förmånliga lån i syfte att 
 bekämpa fattigdom.



151Sidas årsredovisning 2012

5. Myndighetens övriga verksaMhet

Uppdrag
I regleringsbrevet för 2012 fick Sida i uppdrag att,  
till följd av åtgärd 16 i regeringens Handlingsplan 
mot prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål (skr. 2007/08:167), redovisa hur Sida har 
arbetat med etiska riktlinjer utifrån den skrivelse  
som myndigheten lämnade till Regeringskansliet  
den 18 november 2010. Uppdrag har redovisats till 
 regeringen den 1 december 2012.

Redovisningen av uppdraget i regleringsbrevet för 
2012 gällande Sidas tjänsteexport lämnas i avsnitt 4.13.

Multistöd
Sidas expertstöd till Regeringskansliet om det multilaterala 
utvecklingsarbetet är omfattande. Sida har bland annat 
 samverkat med Utrikesdepartementet i syfte att förbättra 
 samstämmighet, systematik i bedömning och uppföljning av  
det  multilaterala biståndet. 

Under 2012 har Sida berett och utformat underlag 
till svensk instruktion samt företrätt Sverige vid 181 
beslutsmöten i EU:s genomförandekommittéer (Euro-
pean Development Fund (EDF) och Development 
Cooperation Instrument (DCI)). Inför mötena har 
underlag inhämtats från berörda utlandsmyndigheter 
respektive avdelningar på Utrikesdepartementet. De 
två kommittéerna beslutar om och följer upp mer-
parten av EU:s samarbetstrategier för Afrika, Asien, 
Latinamerika, Mellanöstern (Jemen/Irak), Stillhavs-
regionen samt Västindien och landprogram, vilka för 
strategieperioden sammantaget uppgår till cirka 
60 miljarder kronor per år. För svenskt vidkommande 
motsvarar det drygt 1,6 miljarder kronor per år efter-
som Sveriges finansieringsandel är 2,74 procent. 

Inom EDF-kommittén har Sida bidragit till att en 
halvtidsuppföljningen genomförts av Europeiska 
gemenskapens bistånd, samt till Kommissionens 
 fördelning av extraresurser till länder som arbetar 
aktivt med millenniemålens uppfyllelse och som 
 samtidigt uppfyller kriterierna för att få tillgång till 
dessa resurser. 

Sida har bidragit till förhandlingarna kring EU:s 
kommande flerårsbudgetramverk (multiannual finan-
cial framework), kommande förordningar för DCI 
(inklusive tematiska program) och EDF, kommande 
horisontella förordningen (gemensamma regelverket 
över alla externa instrument) och diskussioner kring 
landdifferentiering. Vidare har Sida bidragit till att 
utarbeta förslag till rådsslutsatser inför biståndsminis-

1 sida har företrätt sverige vid: 6 edF-möten, 4 -dCi-möten; 8 tematiska 
möten: Livsmedelssäkerhet (2), Miljö/klimat/energi (1), icke-statliga aktörer 
(1), investing in People (1), socker-protokollet (1) samt sydafrika (2).

terrådsmötet våren 2012 om EU:s utvecklingspolicy 
Agenda för Förändring (Agenda for Change). 
 Dessutom har Sida deltagit i en uppföljning av 
Agenda for Changes ambition att öka graden av 
europeiskt samarbete i fält inklusive gemensamma 
strategiprocesser i fält.

I regleringsbrevet för 2012 fick Sida i uppdrag att 
ansöka hos EU om ackreditering för att kunna ta 
emot och hantera en delegering av Kommissionens 
biståndsmedel. Ackrediteringen av Sida bekräftades 
av Kommissionen i februari 2012. I och med beslutet 
kan Sida hantera Kommissionens medel när det är 
efterfrågat och bedöms vara en effektiv lösning. 

Inför styrelsemöten liksom högnivåöverläggningar  
i FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s barnfond 
(Unicef) och Världsbanken har Sida bidrag till för-
stärkt rapportering från utlandsmyndigheterna. I 
genomfört beredningsarbete inför Sveriges bilaterala 
högnivådialog med UNDP, har Sida liksom tidigare 
år inhämtat omfattande analys, kunskap och erfaren-
heter av hur organisationen arbetar i fält. Under 
2012 har sammanställningar för 23 länder utarbetats 
baserat på intervjuer med personal vid utlandsmyn-
digheter och Sida.2 

Sida bedömer att det underlag som myndigheten 
tagit fram inför dialogen med styrelsen för Unicef  har 
bidragit till ett förstärkt humanitärt perspektiv (barn 
& ungas rätt till skydd). Detta är ett exempel på hur 
det är möjligt att koppla humanitärt arbete till lång-
siktigt utvecklingssamarbete och vise versa.

Utlandsmyndigheternas rapportering om Världs-
bankens prioriteringar i fält har aktualiserat krav på 
banken att förstärka jämställdhetsarbetet i bland 
annat Demokratiska Republiken Kongo. Med ledning 
av bland annat Sidas studier av Världsbankens kvalitets-
säkringssystem för revision och riskhantering har en 
dialog inletts om ökad öppenhet i bankens redovis-
ning. Vidare har Sida under 2012 vid flera tillfällen 
deltagit vid överläggningar med Världsbanken och då 
påtalat vikten av att bättre integrera jämställdhets-
arbetet i bankens biståndsverksamhet som helhet, men 
också aktualiserat frågan om sysselsättning och jobb.

Sida har för andra året i rad genomfört de så 
 kallade MultiHUM-dagarna i samverkan med 
Utrikes departementet. Företrädare för såväl UD som 
Sida samt representanter från utlandsmyndigheter 
och representanter från Sveriges multistationer i 
Geneve, New York, Wien, Nairobi och Bryssel när-

2 georgien, Moldavien, kosovo, egypten, Bolivia, tanzania, sarajevo, 
 Bangladesh, Zimbabwe, Liberia, sudan, sydsudan, dr kongo, afghanistan, 
Colombia, kambodja, västbanken/gaza, rwanda, irak, etiopien, tunisien, 
Burma och kenya.
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varade. MultiHUM-dagarna 2012 inriktades särskilt 
på det pågående arbetet med de globala millennie-
målen samt de globala målsättningarna bortom 2015.

Sida har även i linje med regeringens multilaterala 
strategi bidragit i styrning och uppföljning av det 
multilaterala biståndet. Det inkluderar bidrag till två 
organisationsstrategier1, en organisationsbedömning2 
och 21 organisationssamråd3. Därtill har Sida i syfte 
att förstärka fältfokus i bedömningen av de multi-
laterala organisationernas effektivitet och resultat, 
samt öka stödet till utlandsmyndigheternas dialog-
kapacitet, bidragit genom resor till Demokratiska 
Republiken Kongo med Utrikesdepartementet, 
 ordnat ett regionalt möte med chefer för utlands-
myndigheter respektive biståndsråd i Afrika, samt 
 deltagit i uppföljning med Svenska FN-missionen i 
New York. 

Sida anser att det är viktigt att framföra svenska 
erfarenheter i de globala dialogerna. Det är dock lika 
angeläget att förmedla vad som sker i de globala 
 dialogerna och vilka frågor Sverige driver till utsända 
på utlandsmyndigheter och sektionskontor. Detta görs 
löpande genom att regelbundet sammanställa och 
distribuera nyhetsbladet Multinews i samarbete med 
Utrikesdepartementet. 

Särskilda insatser har dessutom genomförts för att 
förstärka styrningen av och förbättra kvaliteten i 
 Sveriges och Sidas multibi-stöd. Till följd av bland 
annat 2011 års genomlysning av fonder i Världs-
banken (trust funds) har Sida under 2012 genomfört 
en rad åtgärder för att stärka den egna kompetensen 
om bankens kvalitetssäkringssystem. 

Vidare har metodstödet i Sidas insatshanterings-
system för det multilaterala utvecklingssamarbetet 
stärkts. Vid årets början utarbetades ett 20-tal port-
följöversikter om såväl basbudgetstöd (stöd till organi-
sationens kärnverksamhet inklusive administration) 
till multilaterala institutioner som riktat stöd, multibi-
bistånd, genom utvecklingsbankerna och FN.

1 sida har bidragit till pågående strategiarbete för UnhCr och Unicef.
2 sida har bidragit till organisationsbedömningen för UnesCO.
3 sida har bidragit under två samråd för afdB, globala Fonden (gFatM), gavi 

respektive Unaids samt ett samråd för OCha, UndP, UnFPa, UnhCr, 
 Unicef, världsbanken, WFP, WhO, Un Women, Un haBitat, asdB och 
 UnesCO. sida förväntas bidra till ytterligare sju samråd: OCha, UndP, 
UnFPa, UnhCr, Unicef, världsbanken, WFP och WhO.

5.2 Uppföljnings- och utvärderings-
verksamhet
Sida har under 2012 genomfört 15 strategiska utvär-
deringar, varav tre internationella utvärderingar i 
samarbete med Danmark,4 Tyskland,5 Nederlän-
derna6 och Österrike7 samt African Development 
Bank (AfDB), samt en förstudie. Elva av utvärdering-
arna ingick i Sidas strategiska utvärderingsplan för 
2012. Sammanlagt 19 rapporter har publicerats i 
publikationsserierna Sida Evaluations, Sida Joint 
 Evaluations och Sida Working Papers. Ytterligare 
information om dessa utvärderingar och en samlad 
analys lämnas nedan. 

Sida har under 2012 utfört cirka 80 utvärderingar 
på avdelnings-, enhets- och ambassadnivå. Vidare  
har Sida varit aktivt involverade i upphandling av 
 utvärderingskonsulter, samt kvalitetssäkring av pro-
cesser och produkter som genomförts av konsulter 
inom ramavtalet för ”decentraliserade utvärderingar 
och rådgivning kring resultatramverk”. Under året 
har Sida särskilt fokuserat på att förankra och sprida 
resultat och erfarenheter från genomförda utvärderingar. 

Sida har bistått Institutet för utvärdering av inter-
nationellt utvecklingssamarbete (Sadev) i en utvärde-
ring som berör Sidas verksamhetsområde. Därutöver 
har Sida bidragit till Statskontorets genomgång av 
svensk utvärderingsverksamhet. Genom att utveckla 
en ny process för ställningstaganden till och hantering 
av åtgärder har Sida ytterligare förbättrat förutsätt-
ningarna för resultatbaserad styrning av verksam-
heten. Processen utgår från rekommendationer som 
lämnats i strategiska utvärderingar. En särskild grupp 
har etablerats inom myndigheten för att bedriva detta 
arbete. Sida har fortsatt den utbildning som inleddes 
2011 med fokus på resultatrapportering och uppfölj-
ning i insatshanteringsprocessen. 

Utvärderingar visar resultat
Sida genomför varje år ett stort antal utvärderingar 
av verksamheten. Här sammanfattar Sida slutsatser 
av 10 så kallade strategiska utvärderingar, en för studie 
och en årsrapport som täcker 28 så kallade decentra-
liserade utvärderingar som publicerats 2011–2012.8 
De visar att svenskt bistånd gynnat utveckling och 
minskat fattigdom. 

Strategiska utvärderingar handlar i regel om 
verksövergripande frågor. 2012 publicerades sju 

4 danida.
5 Federal Ministry for economic Cooperation and development (BMZ).
6 Utrikesdepartementet.
7 austrian development agency (ada).
8 denna text baseras på en syntesrapport beställd av sida/Utv. Beställnings-

uppdraget bestod av att analysera dessa utvärderingar främst utifrån vad de 
säger om resultat, lärdomar och rekommendationer.
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sådana utvärderingar. Decentraliserade utvärderingar 
är verksamhetsnära och kan till exempel fungera som 
beslutsunderlag till projekt, program och strategier 
finansierade av sida. 2012 genomfördes cirka 100 
sådana utvärderingar.

Sida ansluter sig till DAC:s definition av utvärde-
ring inom utvecklingssamarbeten vilket innebär att 
det är en systematisk och objektiv bedömning av ett 
pågående eller avslutat utvecklingsprojekt, -program 
eller -policy, dess design, genomförande och resultat. 
Sida utvärderar verksamheten för att: 

 ■ bidra till att organisationen fattar välgrundade 
beslut

 ■ stärka det ömsesidiga ansvarstagandet mellan 
intressenterna/parterna i en utvecklingsinsats

 ■ bidra till transparens och dialog mellan parterna
 ■ generera kunskap och bidra till lärande hos 

 biståndets aktörer

Utvärderingsrapporterna reflekterar inte nödvändigt-
vis kvaliteten på utvecklingssamarbetet under 2012, 
utan arbete som utförts längre tillbaka i tiden. Resul-
taten är inte heller en effekt av enbart svenskt stöd 
eftersom flera utvärderingar omfattar samfinansie-
rade program eller projekt. 

Resultat utifrån fem kriterier
Sida följer DAC:s standard för utvärderingar. Detta 
innebär att utvärderingarna bör värdera 1) effektivitet 
(måluppfyllese), 2) effekter på lång sikt, 3) relevans, 4) 
bärkraft (hållbarhet) och 5) kostnadseffektivitet.

Effektivitet/Måluppfyllelse
Utvärderingarna i urvalet lyfter fram en rad exempel 
på hur insatser levererar mot målen. Här finns några 
exempel:

 ■ Utvärderingen av stöd till innovationssystem och 
klusterinitiativ har granskat arbetet med innova-
tions-relaterat forskningssamarbete genom 10 fall-
studier – det vill säga 10 insatser som har fått stöd 
från FORSK mellan 2010 och 2011. Den visar att 
stödet uppnått positiva resultat på de fyra områden 
som Sidas stöd syftade till att påverka: nätverks-
byggande mellan forskningscentra, bättre informa-
tion om produktion, marknader och teknologi och 
ett starkare offentligt engagemang i forskning och 
innovation.

 ■ Utvärderingen av Sveriges mycket långvariga 
utvecklingssamarbete med Vietnam visar både på 
hur Sverige bidragit till fattigdomsminskning men 
även till övrig utveckling så som bättre fungerande 
massmedier. Sveriges bidrag till en journalist-
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utbildning anses generellt ha bidragit till en mer 
välfungerande presskår. 

 ■ Utvärderingen av det långvariga samarbetet med 
Sri Lanka visar att en 20-årig satsning på kapaci-
tetsutveckling inom molekylärbiologiforskning har 
bidragit till en utveckling från ett par personer i ett 
rum med utrustning, till en etablerad forsknings-
facilitet av internationell standard.

 ■ Sveriges stöd till hälsosektorn i Uganda är ett 
exempel på att vägen mot att nå resultat sällan är 
så rak som vi kanske önskar oss. Här har Sverige 
arbetat med två modaliteter – sektorbudgetstöd 
och projektstöd. Denna decentraliserade utvärde-
ring visar på hur Sverige har använt sin roll som 
givare för att främja viktiga frågor inom området 
reproduktiv hälsa. Resultatet av dessa ansträng-
ningar är att Ugandas regering har engagerat sig i 
dessa frågor, vilka annars behandlas utanför den 
officiella politiska diskursen. Det här innebar i sin 
tur att Sverige fick ett inflytande som var propor-
tionerligt större än Sveriges finansiella bidrag och 
gjorde det möjligt för Sverige att driva viktiga 
 dialogfrågor.

Långsiktiga effekter
Sida utvärderar även långsiktiga effekter av insatser. 
Här finns några exempel på slutsatser av sådana 
utvärderingar:

Utvärderingen av stödet till anti-korruption visar 
att givarnas insatser har bidragit till att stärka natio-
nella institutioner och system för anti-korruption. 
Ändå tycks inte detta delmål ha resulterat i den 
yttersta målsättningen, nämligen lägre korruptions-
nivåer i de aktuella länderna.

Liknande typ av svårighet med att i vissa fall nå 
ända fram kan utläsas ur utvärderingen av budget-
stöd till Zambia. Där ökade inkomstskillnader och 
regeringens strategier för att minska fattigdom inte 
gav någon effekt, trots att det samlade budgetstödet 
2009 uppgick till 750 miljoner US dollar.

Den utvärdering som gjorts av Sveriges långvariga 
biståndsrelation med Vietnam visar dock konkret att 
Sverige varit med och aktivt bidragit till att många 
miljoner vietnameser lyckats ta sig ur inkomstfattig-
dom. Att Sverige kunde spela den rollen berodde i 
mycket stor utsträckning dels på vår långvariga rela-
tion med landet och på att svenskt bistånd bedrevs 
med en hög grad av flexibilitet. Denna kombination 
gjorde att Sverige kunde ändra inriktning på stödet 
från landsbygdsutveckling i bergsområden till att 
arbeta med breda ekonomiska reformer. Den varak-
tiga relationen mellan Sverige och Vietnam möjlig-
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gjorde för Sverige att som en av få givare, kunna 
arbeta med känsliga frågor i en enpartistat såsom 
mänskliga rättigheter, korruption etcetera. 

Hållbarhet
Till skillnad mot övriga utvärderingskriterier, vilka 
bygger på data som samlats in under utvärderings-
processens gång, så bygger hållbarhetsbedömningar 
oundvikligen till viss del på spekulationer om framti-
den. Det finns dock sätt att koppla dessa spekulatio-
ner till rådande omständigheter, exempelvis:

 ■ Utvärderingen av fredsbyggande i Södra Sudan ger 
exempel på hur många aktiviteter som var svagt 
kopplade till statliga och lokala myndigheter, vilket 
vore nödvändigt för att säkerställa att de insats-
varor och tjänster som insatsen kräver, fortsätter att 
levereras även efter att biståndet fasats ut.

 ■ Utvärderingen av barns rättigheter belyser frågan 
om hållbarhet kopplad till val av samarbetspartners 
och vilka konsekvenser den avvägningen får i ett 
hållbarhetsperspektiv. Inom barnrättsområdet, 
 liksom många andra programområden som Sida 
stöder spelar civilsamhällets organisationer ofta en 
viktig roll både som genomförare och watch-dog 
gällande efterlevnaden av i detta fall Barnrätt-
konventionen. Utvärderingen kommer till slut-
satsen att dessa organisationer ofta är beroende av 
externt stöd i ännu högre grad än vad som är fallet 
med nationella regeringar. Hållbarheten blir där-
med en viktig fråga att förhålla sig till inom detta 
och liknande områden.

Relevans
I Sidas utvärderingar tenderar kriteriet ”relevans” 
ofta att bli tämligen tandlöst. Utvärderingarna kan 
komma fram till att effektiviteten varit låg och att 
inga långsiktiga effekter kan skönjas, men ändå 
komma fram till att de utvärderade projekten eller 
programmen varit relevanta. Relevans har då tolkats  
i mycket breda och abstrakta termer, så som att det är 
relevant att arbeta för fattigdomsminskning och mot 
korruption. Kontentan av ett sådant resonemang blir 
lätt att så länge det finns goda intentioner med ett 
program eller en insats så blir den relevant. Av större 
intresse för det organisatoriska lärandet kan istället 
vara att se till varför något inte förefaller vara rele-
vant.

Ett exempel är utvärderingen av fredsbyggande i 
Södra Sudan. Den kom fram till att många insatser 
inte var grundade på en verklig förståelse för vilka 
krafter som var drivande i konflikten. Givarsamfun-
det antog, på felaktiga grunder, att stödet till samma 

typer av mer allmänna tjänster som vanligtvis för-
knippas med utveckling skulle vara relevanta även 
här. Sådana utvecklingsprojekt var dock inte nödvän-
digtvis de mest relevanta för att understödja freds-
byggande. Avsaknaden av en relevant förändrings-
teori gjorde att utvecklingssamarbete bedrevs som 
inte var det mest relevanta ur ett fredsperspektiv.

Kostnadseffektivitet
Sidas utvärderingar har inte behandlat frågan om 
kostnadseffektivitet i särskilt stor utsträckning. Några 
slutsatser är ändå att frågan om kostnadseffektivitet 
ofta handlar om hur sammanslagna medel (pooled 
funds) används. Utvärderingarna visar att samman-
slagna medel inte alltid leder till högre kostnads-
effektivitet. Ineffektiviteter i upphandlings- och 
 kontraktsförfaranden kan ändå leda till förseningar  
i genomförande så som utvärderingen av Fredsbyg-
gande i Södra Sudan1 pekar på. Utvärderingen av 
stöd till anti-korruptionsarbete visar att arbetet med 
sammanslagna medel kan förbättras. Utvärderingen 
visar att givarna har kombinerat gemensamma 
 program med högnivådialog och sektorvisa rådgivar-
grupper. Denna omfattande utvärdering visar dock 
på att koordineringen har fungerat sämre i de fall då 
den letts av en multilateral organisation.

Lärdomar av utvärderingarna 
Sidas utvärderingar innehåller en mängd lärdomar  
av skiftande natur. Det finns dock ett antal återkom-
mande lärdomar som är värda att lyfta upp.

Viktigt med långsiktiga strategier 
Det tar tid att uppnå hållbara resultat i utvecklings-
samarbete och utvecklingsinsatser behöver planeras 
med ett långsiktigt tidsperspektiv. Det visar särskilt  
de tre utvärderingarna av många decenniers utveck-
lingssamarbete med Laos, Vietnam och Sri Lanka. 
De erfarenheterna är i detta sammanhang unika. 

Även i utvärderingar av insatser som till sin natur 
bör vara av kortvarigare natur, refereras till vikten av 
att ha med ett långsiktigt perspektiv. I utvärderingen 
av fredsbyggande i Södra Sudan framhålls till exem-
pel vikten av att utveckla och engagera det civila 
 samhället i byggandet av en inkluderande stat och 
inte enbart se civilsamhällets organisationer som ett 
slags underleverantörer till givarsamfundet.

1 Utvärderingen genomfördes före delningen av sudan, landet ifråga heter idag 
sydsudan.
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Betydelsen av samordning och samstämmighet 
Samordning är en aspekt som diskuteras i samtliga 
rapporter, utvärderingar i urvalet samt att det fram-
kommer flera exempel både på kritiska iaktagelser 
och på god praxis. Utvärderingen av stöd till anti- 
korruptionsarbete kommer fram till att kombinatio-
nen av policydialog på hög nivå liksom diplomatiska 
markeringar kombinerat med programstöd kan vara 
effektivt för att påverka regeringars anti-korruptions-
agenda. 

Samordning har också en viktig roll att spela för att 
göra uppföljning och återföring av stulna tillgångar i 
anti-korruptionsprocesser mer effektivt. Förstudien 
om parlamentsstöd för en diskussion om avvägningen 
mellan samordning och ägarskap. Rapporten konsta-
terar att för hög grad av integrering av aktiviteter och 
finansiering kan begränsa partners val av stöd och 
därmed underminera ägarskapet för programmet 
eller projektet.

Utvärderingen av budgetstödet till Zambia går 
längre än många andra rapporter när det gäller 
 frågan om samordning. Utvärderingen innehåller  
till exempel ett avsnitt som går till botten med grund-
orsakerna till bristfällig harmonisering och anpass-
ning. Utvärderingen pekar på att intressenterna i en 
process kan ha olika målsättningar och att detta ofta 
inte granskas tillräckligt. Med syftet att snabbast 
 möjligt få till ett avtal, kan planeringsprocessen ha 
behandlat intressenternas långsiktiga mål alltför ytligt 
och inte blottlagt deras eventuella dolda agendor.

Sammanställning av rekommendationer
Samtliga utvärderingar rekommenderar någon form 
av fortsatt utvecklingssamarbete inom det område, 
brett definierat, som de har utvärderat. Rekommen-
dationerna som ges är avsedda att stärka framtida 
utvecklingssamarbete inom ett specifikt område. De 
flesta av rekommendationerna är dock av en relativt 
allmängiltig karaktär.

Parisdeklarationens principer
Alla studerade utvärderingsrapporter speglar på 
något sätt Parisdeklarationens grundpelare: ägarskap, 
anpassning, harmonisering och ömsesidigt ansvars-
utkrävande. Syntetiseringen av detta utvärderings-
underlag visar mycket tydligt på hur starkt genomslag 
Parisdeklarationens principer har fått gällande hur 
kvaliteten i olika utvecklingsinsatser värderas. Den 
visar också hur väl Parisdeklarationens principer 
 sammanfaller med det som ofta ses som förklarings-
faktorer, antingen till framgångrika eller mindre 
framgångsrika program och projekt. Ett talande 

exempel på detta finns i utvärderingen av offentlig 
finansiell styrning (OFS) som summerar svaret på 
 frågan var och varför OFS-reformer ger resultat:

 ■ när det finns ett starkt politiskt engagemang för att 
genomföra reformer

 ■ när reformernas design och genomförande-
modellerna är väl anpassade till den institutionella 
kapaciteten och kontexten

 ■ när starka samordningsmekanismer – ledda av 
regeringstjänstemän, finns på plats och kan vägleda 
reformerna 

I punkterna ovan återfinns alltså i nämnd ordning, 
principerna om ägarskap, anpassning och harmonise-
ring och ger vägledning kring vilka förutsättningar 
som behöver finnas på plats för att stödet ska ha en 
möjlighet att ge resultat.

Att knyta an till det bredare sammanhanget
Flera utvärderingar behandlar teman som är breda 
och övergripande, men samtidigt också tämligen 
 specifika, såsom stöd till parlament, anti-korruption, 
innovationssystem etcetera. Gemensamt för dem alla 
är den vikt som fäst vid det bredare sammanhanget.

Förstudien om parlamentsstöd talar till exempel 
om vikten av att behandla parlament som en del av 
ett bredare politiskt system och att integrera stöd till 
parlament med stöd till andra delar av det politiska 
systemet. Detta innebär att det behövs en förståelse 
för kopplingarna såväl inom ett parlament, som 
 mellan parlament och andra institutioner inom ett 
demokratiskt politiskt system. Som givare behöver 
man också aktivt stödja partnerskap och koalitioner 
mellan olika förändringsaktörer.

Utvärderingen av innovationssystem är inne på 
samma linje och anser att utvecklingssamarbetet bör 
bygga på en djupare analys av de sociala och ekono-
miska fördelar som kommer ur Sveriges stöd till 
 universiteten. Utvärderingen kommer också fram till 
att Sidas insatser bör sträva efter att stärka kopplingar 
mellan regionala och globala nätverk och bilaterala 
projekt.

När det gäller givarfinansiering för implementering 
av OFS-reformer pekar utvärderingen på flera lär-
domar för givare. Dessa lärdomar understyrker på 
olika sätt behovet av ett systemtänkande för att för-
bättra förutsättningarna att framgångsrikt bedriva 
sådant stöd: 

 ■ Givare bör vara mer selektiva när det gäller att ge 
finansiellt stöd för OFS-reformer. Om inte den 
rätta kontexten finns på plats är det enligt utvärde-
ringen bättre att använda medlen till att utveckla 
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kärnkompetens inom offentlig finansiell styrning 
samt att utföra diagnostiskt arbete. Detta kan leda 
till ökad medvetenhet på den politiska nivån om 
behovet av att genomföra reformer. 

 ■ Givare bör i så hög utsträckning som möjligt 
anpassa stödet till statliga program och undvika att 
bedriva självständiga initiativ kring ämnesspecifik 
rådgivning och stöd. De minst framgångrika 
 insatserna har varit sådana som stött aktiviteter 
utanför det statliga programmet alternativt bara 
haft en mycket lös koppling till detta. 

 ■ Givare bör också säkerställa att biståndspolitik och 
praktik verkar till fördel för välfungerande system 
för offentlig finansiell styrning och inte mot dem. 
Biståndsberoende länder brottas ständigt med 
 problemet att behöva justera sina system för offent-
lig finansiell styrning efter kraven från bistånds-
givare. Avsevärda problem uppstår på grund av 
givares ofullständiga användning av ländernas 
offentliga finansiella system.

Utformning av program och projekt
De granskade utvärderingarna innehåller många och 
olika kommentarer när det handlar om utformning 
av projekt och program. Något som framhålls tydligt 
antingen som en rekommendation, ett krav eller upp-
maning, är behovet av att vara realistisk när det gäller 
mål och vad som kan uppnås i termer av prestationer, 
utfall och långsiktiga effekter. Det handlar alltså om 
att kalibrera förväntningarna på resultat till vad som 
är realistiskt att uppnå. Ett sådant angreppsätt skulle 
borga för både bättre resultatredovisning och bättre 
utvärdering av program, eftersom dessa då bedöms 
inom parametrar som är realistiska för typen av inter-
vention och kontexten som den sker i. 

Orealistiska förväntningar rörande utsikter för 
institutionella förändringsprocesser och institutionell 
utveckling, (speciellt i relativt kortsiktiga projekt) är 
både en orsak och verkan av olämplig utformad pro-
grammering. Ett sätt att undvika detta är att identi-
fiera och använda sig av relevanta förändringsteorier.

Val av biståndsform
De utvärderingar som ingår i detta underlag diskute-
rar en mängd olika biståndsformer. De kommer dock 
sällan fram till att någon form skulle vara bättre än 
någon annan. Det typiska är att utvärderingarna 
pekar på komplementariteten mellan biståndsfor-
merna. Utvärderingen av stöd till barns rättigheter är 
ett exempel på detta, där stöd genom civila samhälls-
organisationer har en roll att spela, medan samarbe-
tet med staten har en annan roll.

Utvärderingen av stöd till anti-korruption pekar  
på att opinionsbildning och dialog med regeringar 
 fungerade bättre när en multilateral organisation 
ledde givargruppen. Den enda utvärdering som tar 
ett komparativt grepp på fråga om biståndsformer, 
fredsbyggande i Södra Sudan, kommer å andra sidan 
fram till att arbetet genom de multilaterala organisa-
tionerna var mindre effektivt. Detta är ett tydligt 
exempel på hur kontextberoende dessa lärdomar är.

En tydlig lärdom gällande biståndsformer som 
detta utvärderingsunderlag trots allt ger är att effek-
tivt utvecklingssamarbete bör bygga på användningen 
av ett spektrum av biståndsformer riktat mot ett 
gemensamt syfte. 

För att hantera de brister som finns inbyggda i 
samtliga biståndsformer behöver givare gardera sina 
satsningar, sprida risker, samarbeta och använda de 
styrkor som de olika biståndsformerna har. Detta är 
den tydligaste lärdomen angående biståndsformer 
som kan dras utifrån detta underlag.

Utveckling och resultat – inte en linjär process 
Ett tydligt utfall från de utvärderingar som tittat på 
långvarigt utvecklingssamarbete är att genereringen 
av resultat är ojämn. Under vissa perioder kan vi inte 
se att det egentligen skapas några resultat överhuvud-
taget. Sedan kan samarbetet gå in i en produktiv fas 
där många intressanta och hållbara resultat kan 
 rapporteras. 

Ett sådant exempel är Sveriges samarbete med 
Laos. Långtidsutvärderingen av det samarbetet visar 
att mellan 1974 och 1985 var effektiveteten i utveck-
lingssamarbetet låg och mycket få positiva resultat 
genererades. Efter 1985 förändras den bilden och 
 särskilt mellan 1996 och 2010 anses utvecklings-
samarbetet ha bedrivits på ett betydligt effektivare 
sätt. Sveriges bidrag handlar bland annat om att 
påverka fattigdomen på landsbygden genom satsning-
arna inom transportsektorn, särskilt bättre vägnät på 
landsbygden.

Om vi vill förstå hur resultat generas eller inte 
genereras är det viktigt att se att långsiktigt samarbete 
är en komponent. För att frilägga resultaten eller 
 icke-resultaten från detta arbete är det också av vikt 
att genomföra utvärderingar med ett längre tid-
sperspektiv än vad som generellt är praxis. Ett exem-
pel på detta, förutom de omfattande strategiska utvär-
deringarna i samband med utfasningen av biståndet 
till Laos, Vietnam och Sri Lanka, är utvärderingen av 
tio års hälsostöd till Uganda med flera.
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5.3 transparensgarantin och Open aid
Efter beslut av regeringen infördes transparensgaran-
tin den 1 januari 2010 i det svenska utvecklingssam-
arbetet. Garantin innebär att alla allmänna hand-
lingar och all offentlig information om bistånd ska 
göras tillgänglig på webben. Sverige tillgängliggör 
biståndsdata på två sätt; via informationstjänsten 
Openaid.se och genom att delta i International Aid 
Transparency Initiative (IATI). Genom att publicera 
information om insatser (insatsdata) enligt den 
gemensamma IATI-standarden blir statistiken inter-
nationellt jämförbar.

Transparensgarantin gäller alla svenska offentliga 
aktörer som disponerar medel under utgiftsområde 7 
(biståndsbudgeten). Sida ansvarar för samordningen 
och respektive myndighet ansvarar för att leva upp till 
transparensgarantin.

Under 2012 har Sida ökat tillgången till statistik 
om svenskt bistånd genom att göra det möjligt för 
andra myndigheter att via en webbaserad funktion 
ladda upp data till Openaid.se. De myndigheter som 
för närvarande använder funktionen är Nordiska 
Afrikainstitutet (NAI), Folke Bernadotteakademin 
(FBA), Svenska Institutet i Alexandria, Swedfund, 
Svenska Institutet (SI) och Swedpartnership.

På Openaid.se går det att följa hela biståndskedjan; 
när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har 
betalats ut och med vilka resultat. 

Openaid.se utgår ifrån insatsdata om de aktiviteter 
som gjorts inom enskilda biståndsinsatser. Data består 
bland annat av information om utbetalda belopp, en 
kortare beskrivning av insatsen samt detaljer om 
exempelvis land, sektor och samarbetspartner. Dess-
utom finns beslut och övrig dokumentation för många 
insatser. I dokumenten finns fördjupad information 
om biståndsinsatserna och detaljerad rapportering 
om måluppfyllnad, användning av medel och upp-
nådda effekter.

Kvaliteten på data och statistik i Openaid.se har 
under året förbättrats. Openaid.se hade vid lanse-
ringen den 4 april 2011; 91 988 insatser och 40 330 
dokument, den 31 december 2011; 89785 insatser 
och 36 774 dokument och den 31 december 2012; 
98 793 insatser och 22449 dokument.1 Från och med 
lanseringen 4 april 2011 till 31 december 2011 hade 
Openaid.se 29 170 unika besökare.Under år 2012 har 
37 389 unika besökare använt tjänsten. 

1 Under andra halvan av 2012 införde sida ett nytt ärende- och dokument-
hanteringsystem. Under den perioden sjönk antalet dokument på grund av 
försämrad koppling mellan systemen för insatsdata respektive dokument 
under projektperioden. Från och med januari 2013 kommer antalet 
 publicerade dokument att kunna öka kraftigt tack vare det nya ärende-  
och insatshanteringssystemet och en bättre systemintegration.

Sida har uppdaterat Openaid.se månadsvis med 
information (insatsdata) och dokument för de 
biståndsinsatser som Sida beslutar om. 

I Openaid.se finns även information om insatser 
från Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna. 
Dokument för insatser som Regeringskansliet beslutar 
om uppdateras för närvarande en gång per år. 
 Däremot publicerar inte utlandsmyndigheterna sina 
dokument ännu, utan enbart insatsdata.

Internationell samordning
Sverige och Sida ingår i styrkommitté, tekniska 
 samrådsgruppen och sekretariatet för International 
Aid Transparency Initiative (IATI). 

Sida och Utrikesdepartementet har även deltagit i 
det internationella arbetet med att ta fram en gemen-
sam öppen standard för publicering av biståndsdata. 
Standarden bygger på tidigare arbete inom IATI och 
OECD-DAC. 

Sverige är den tredje bilaterala givaren (efter Stor-
britannien och Nederländerna) som publicerar infor-
mation om insatser enligt IATI-standarden, och först 
med att även publicera dokument. Sida har under 
året gett råd till FN:s program för urbana frågor 
(UN-Habitat) och till den belgiska biståndsmyndig-
heten i hur de kan genomföra ett transparensprojekt 
liknande det svenska.

För att ytterligare stimulera användandet av data 
kring bistånd och utveckling var Sida och finska 
Utrikes ministeriet huvudpartners för Open Know-
ledge Festival i Helsingfors i september 2012. Till-
sammans finansierades bland annat deltagande i 
 festivalen för 18 afrikanska, asiatiska och latin-
amerikanska utvecklare och/eller opinionsbildare 
inom öppen data och transparens. Sida och dessa 
 deltagare bidrog aktivt till innehållet i spåret om 
öppen utveckling med tolv sessioner, varav de flesta 
dokumenterades med video.5.4. 

5.4 statistikhantering
Sida har under 2012 samlat in, sammanställt och 
 rapporterat statistik enligt direktiv från OECD:s 
biståndskommitté (DAC). Rapporteringen består av 
tre delar; en preliminär rapport med aggregerad 
 statistik, den så kallade Advance Questionnaire och 
två betydligt mer omfattande rapporter, DAC-tabeller 
och CRS++ (Creditor Reporting System). DAC-
tabeller fylls i med statistik fördelat på bland annat 
land, sektor och samarbetsform. CRS++-rapporten 
består av detaljerad information på komponentnivå. 
För att sammanställa rapporterna samlar Sida in data 
från andra myndigheter som tilldelas medel från i 
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huvudsak utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
samt i vissa fall utgiftsområde 5 Internationell 
 samverkan. Sidas data bygger på information ur 
Sidas planeringssystem.

5.5 samarbete inom östersjöregionen 
•  Strategiperiod: 2010–2013
•  Utbetalt belopp 2012: 69 miljoner kronor

fakta

Övergripande strategimål
att bidra till en demokratisk utveckling i det ryska samhället och  
till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Verksamhetsmål
•  ökad respekt för och efterlevnad av kvinnors och mäns lika 

 rättigheter och möjligheter.
•  Medborgarnas ökade insyn, inflytande och deltagande i 

 demokratiska processer.
•  Medlen avseende miljö ska främst avse stöd till investeringar  

i nordvästra ryssland.

Övergripande dialogfrågor
•  vikten av demokratisering som ett nödvändigt element i 

 rysslands moderniseringspolitik.
•  vikten av att prioritera miljöfrågor, särskilt investeringar.

Sida bedömer att utvecklingen inom Demokrati och 
mänsliga rättighetet, mot bakgrund av strategins 
verksamhetsmål, överlag är negativ. Yttrandefriheten 
har begränsats genom flera ändringar i lagstiftningen. 
Viss positiv utveckling har skett vad gäller respekten 
för och efterlevnad av kvinnors och mäns lika rättig-
heter och möjligheter. Sida bedömer att trenderna 
avseende medborgarnas ökade insyn, inflytande och 
deltagande i demokratiska processer är motstridiga. 
Ändringarna i lagstiftningen innebär att medborgar-
nas möjlighet till inflytande minskas. Samtidigt har 
avslöjanden om valfusk under valen 2011 och 2012 
lett till omfattande demonstrationer som kan ses som 
ett ökat engagemang för ett fritt civilt samhälle. 

Oaktat den övergripande negativa utvecklingen i 
förhållande till strategins mål bedömer Sida att de 
svenska insatserna bidragit till att stärka utsatta 
 grupper och förändringsaktörer. Den budgeterade 
utbetalningen för samverkan med Ryssland på områ-
det demokrati och mänskliga rättigheter uppgår 2012 
till 34 miljoner kronor och omfattar samarbete med 
drygt tjugo ryska organisationer. Det projekt som 
 syftar till att stärka civila samhällsorganisationer i 
norra Kaukasien i att utkräva ansvar av beslutsfattare 
har till viss del påverkat utvecklingen i regionen. 
Dessa projekt har bland annat resulterat i att ett 
 flertal fall av kränkningar mot mänskliga rättigheter 
tagits upp av Europadomstolen. Detta har påverkat 

utvecklingen i regionen genom att domstolarna i 
 Tjetjenien i sin ämbetsutövning har börjat referera  
till Europadomstolens domar. 

Sidas stöd till oberoende valövervakning och poli-
tiskt engagerade ungdomsorganisationer har bidragit 
till utvecklingen av demokratirörelsen. Swedish Inter-
national Liberal Centers (SILC) har bidragit till att 
ungdomsorganisationer blivit aktiva användare av 
sociala medier och därmed stärkt sin kapacitet att nå 
ut med information till nya grupper. De har också 
utvecklat sina kommunikationsplaner och PR-planer.

Dialog i strategigenomförandet
Sida för ingen dialog med ryska myndigheter eller 
politiker vad avser demokrati och mänskliga rättig-
heter. Detsamma gäller i relationen med Sidas sam-
arbetspartners inom det civila samhället. Inom ramen 
för miljösamarbetet sker en mer uttalad dialog med 
ryska företrädare, liksom en dialog med flera parter, 
främst via Northern Dimension Environmental Part-
nership. En stor utmaning är att få ryska myndigheter 
att prioritera miljöinvesteringar.

exempel på insats. ryssland, msek

avtalat 
belopp 

avtals-
period Utfall 

samarbets-
form

svensk andel av 
totala stödet, (%) 

7,575 201012 
–201406

6,5 Projektstöd 100

Insats: Mir iii – Men in russia 2010–2013.
Mål: att öka olika gruppers deltagande och strävan för ökad 
 jämställdhet i nordvästra ryssland.
Samarbetspartner: svenska riksorganisationen Män för  Jämställdhet

Resultatredovisning
Projektet riktar sig främst till pappor, socialarbetare, 
poliser, medierna och beslutsfattare. Genom ett aktivt 
påverkansarbete gentemot beslutsfattare och medi-
erna har projektet bidragit till att ett tillägg (#323) 
gjordes till den federala Lagen om principer för 
 hälsoskydd för medborgare i ryska federationen den 
21 november 2011. Tillägget innebär att män från 
och med den 1 januari 2012 har rätt att utan betal-
ning närvara vid sina barns födsel.

En webbaserad tidskrift som vänder sig till fäder har 
utvecklats. Tidskriften rymmer bland annat  artiklar 
om våld i hemmet, barns utveckling samt  vikten av 
närvarande fäder. Projektet har kommenterats i media, 
bland annat av BBC, BALTINFO, Ekho Moskvy, 
Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Moscow 
News och Dagens Nyheter. Utbildnings material för 
socialtjänst och polis om våld i hemmet har utvecklats. 

5. Myndighetens övriga verksaMhet



159Sidas årsredovisning 2012

Vidare har de så kallade pappaskolorna i S:t Peters-
burg fortsatt att bedriva sin verksamhet. Böcker som 
beskriver hur papparollen kan stärkas har publicerats i 
1 000 exemplar. Sida bedömer att  projektet är kostnads-
effektivt då det, trots sin begränsade omfattning, bidra-
git till ändringar i federal lagstiftning samt till att pap-
parollen diskuteras i rikstäckande media. Det är dock 
svårt att bedöma projektets måluppfyllelse då de mål 
som formulerats för projektet främst är kvantitativa, 
såsom antalet seminarier eller antalet medverkande.

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 34 miljoner kronor utbetalats till sär-
skilda insatser för Rysslands demokrati. Motsvarande 
siffror för 2011 och 2010 är 34 respektive 35 miljoner 
kronor. Ryssland finansieras genom utgiftsområde 5, 
internationell samverkan.

tabell 1.  insatser inom strategi för särskilda 
 insatser för rysslands demokrati, tkr

Prestationstyp antal förvaltningskostnad

2010 2011 2012 2010 2011 2012

antal beslutade 
och avtalade 
insatser 

23 8 6 5 623 1 726 1 552

antal insatser 
med utbetal-
ningar

27 24 21 2 806 3 127 2 834

antal avslutade 
insatser

9 10 9 553 568 492

Inga större förändringar har skett. Sida har avvaktat 
med en del beredningar samt endast fattat beslut om 
begränsade insatser 2012. Sidas anslag för demokrati 
och mänskliga rättighter i Ryssland minskar under 2013 
vilket påverkat utrymmet för nya beslut under 2012. 

Miljösamarbete i Ryssland
Sida har i enlighet med regleringsbrevet för 2012 
bidragit till stora investeringar inom miljöområdet i 
nordvästra Ryssland. Sida bidrar med finansiering till 
utbyggnaden av reningsverk som gör det möjligt att 
minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön från 
ett 20-tal tätorter. Sida uppskattar att då samtliga 
 projekt är genomförda kommer fosforutsläppen att 
minska med mer än 2 000 ton per år och kväve-
utsläppen att minska med över 6 000 ton per år. 

Sida bidrar även till investeringar inom avfallshan-
tering och fjärrvärme. Vidare lämnar Sida stöd för 
utredningar och överföring av kunskap om hur man 
på ett kostnadseffektivt sätt kan uppfylla Helsingfors-
kommissionens (HELCOM:s) mål respektive EU:s 

standard för dessa verksamheter. Sidas insatser avser 
främst stöd till projekt som genomförs inom ramen 
för Northern Dimension Environmental Partnership 
(NDEP), som är ett samarbete mellan internationella 
finansiärer, EU och den ryska federala regeringen 
med syfte att få till stånd miljöinvesteringar med 
gränsöverskridande effekter i nordvästra Ryssland. 

Den insats Sida genomför i syfte att bidra till 
 förbättrad avloppsvattenrening i St Petersburg följer  
i huvudsak den beslutade investeringsplanen, men 
med vissa förseningar. Den förbättrade och utbyggda 
anläggningen beräknas tas i drift 2014.

Även det stora vattenprojektet i Kaliningrad möter 
vissa svårigheter. Det har blivit kraftigt försenat på 
grund av bland annat tidskrävande hantering av ryska 
myndigheter. Vidare har stora kostnadsökningar 
 uppstått till följd av hög inflation. Det har även skett 
felaktigheter i samband med upphandlingar. 

Investeringarna i Kaliningrad påbörjades för fyra 
år sedan och är 2012 genomförda till 80 procent. 
Bassänger och byggnader är i huvudsak färdigbyggda 
och det pågår installation av utrustning. All utrust-
ning finansieras av Sida och NDEP. Av de totalt sex 
utrustningskontrakt som är upphandlade avser fyra 
svenska leverantörer som ska leverera merparten av 
utrustningen. Reningsverket i Kaliningrad beräknas 
vara klart att tas i drift under 2013. 

Verksamhetsnära prestationer 
Under 2012 har 35 miljoner kronor utbetalats till 
 särskilda insatser för Rysslands miljösamarbete. 
 Motsvarande siffror för 2011 och 2010 är 35 respek-
tive 35 miljoner kronor.

tabell 2.  insatser inom strategin för särskilda 
 insatser för rysslands miljösamarbete, tkr

Prestationstyp antal förvaltningskostnad

2010 2011 2012 2010 2011 2012

antal beslutade 
och avtalade 
insatser 

1 1 1 244 216 259

antal insatser 
med utbetal-
ningar

3 5 3 312 652 405

antal avslutade 
insatser

2 2 3 123 114 164

Inga stora förändningar under 2012. Portföljen inne-
håller ett begränsat antal insatser.

Den typ av investeringar som finansieras över 
denna anslagspost tar tid att genomföra och har 
 därmed mycket långa avtalstider.

5. Myndighetens övriga verksaMhet



Skydd av människorättsförsvarare i Guatemala.
År 2011 ägde flest attacker rum mot människorättsförsvarare i Guatemala sedan den interna väpnade konflikten i landet. Så många 
som 402 personer attackerades och 19 mördades på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter, enligt människorättsorganisa
tionen Udefegua. Aura Elena Farfán är en av de människorättsförsvarare som Kristna Fredsrörelsen följer med för att skydda och 
avvärja attacker så att hon kan utföra sitt jobb. I mer än tio år har fredsobservatörerna funnits vid hennes sida vid utgrävningar av 
massgravar och rättegångar, däribland under den historiska domen för massakern i Las Dos Erres 1982 som utplånade ett helt 
 samhälle.
Foto: Ylva Sahlstrand
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6.1 Intern styrning och kontroll
Förordning (2010:1080) med instruktion för Sida, 8§: 
 Myndighetens verksamhet ska organiseras så att den 
bedrivs på ett ändamålsenligt, resultatinriktat, kost
nadseffektivt och uppföljningsbart sätt. Myndighetens 
verksamhet ska organiseras så att oegentligheter och 
korruption i biståndet motverkas.

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll: 
Med intern styrning och kontroll avses den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av 3§ Myndighetsförord
ning (2007:515). Enligt denna ansvarar myndighetens 
styrelse inför regeringen för verksamheten och ska se 
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt 
och de förpliktelser som följer av Sveriges medlem
skap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett 
tillförlitligt och rättvisande sätt, samt att myndigheten 
hushållar väl med statens medel. 

I detta avsnitt presenteras Kvalitetssäkring av Sidas 
årsredovisning 2012, Riktlinjer för intern styrning 
och kontroll vid Sida och Sidas process för intern 
styrning och kontroll, Implementering av Förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll, samt 
 processen Hantera biståndsinsatser och kvarstående 
 brister i hanteringen av biståndsinsatser.

Kvalitetssäkring av Sidas årsredovisning 2012
För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 
2012 har Sida genomfört följande:

 ■ De finansiella dokumenten i årsredovisningen har 
upprättats enligt Förordning (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag och baseras på 
information från Sidas ekonomisystem. I samband 
med upprättandet av delårsrapport och årsredo
visning har analyser och kvalitetssäkring av utfall 
utförts, vilka sammanfattas i kommentarer och 
noter till de finansiella dokumenten i årsredovis
ningen. Som ett led i kvalitetssäkringen har kon
troll även skett av att de finansiella dokumenten i 
årsredovisningen omfattar all begärd återrapporte
ring enligt regleringsbrev och övriga regerings
beslut. Ansvariga chefer inom ekonomiavdelningen 
och Sidas överdirektör har vidare kontrollerat de 
finansiella dokumenten i årsredovisningen inför 
styrelsens beslut som ytterligare ett led i kvalitets
säkringen.

 ■ Uppgifterna i resultatredovisningen om statistik 
och kostnader har tagits fram av Sidas statistikfunk
tion för att säkerställa enhetlighet. Kvalitetssäkring 
har skett av Sidas statistikfunktion i dialog med 
ansvariga chefer.

 ■ Samtliga avdelningschefer har till generaldirektö

ren skriftligt intygat att redovisningen inom respek
tive avdelningschefs ansvarsområde ger en rättvi
sande bild av verksamhetens resultat och kostnader.

 ■ Generaldirektören har fått en avrapportering av 
arbetet med att kvalitetssäkra innehållet i Sidas års
redovisning 2012, för att kunna säkerställa huru
vida den ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndig
hetens ekonomiska ställning som underlag till 
 hennes skriftliga intygande om en rättvisande  
bild till Sidas styrelse.

 ■ Samtliga avdelningschefer har till generaldirektö
ren skriftligt lämnat en bedömning av den interna 
styrningen och kontrollen inom respektive avdel
ningschefs ansvarsområde.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2012 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Bedömningen omfattar inte de ekonomiska åtagan
den som ingåtts av Regeringskansliet inom de 
anslagsposter som Regeringskansliet ansvarar för 
och beslutar om, men som Sida administrerar 
utbetalningar för.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovi
sat sin sammanfattande bedömning av nivån på 
intern styrning och kontroll vid Sida och med detta 
som underlag bedömt att den interna styrningen 
och kontrollen har kvarstående brister som redovi
sas under delrubriken Processen Hantera bistånds
insatser och kvarstående brister i hanteringen av 
biståndsinsatser.

 ■ Sidas styrelse bedömer utifrån generaldirektörens 
skriftliga intygande, trots de kvarstående brister 
som föreligger avseende den interna styrningen 
och kontrollen, att Sidas årsredovisning 2012 ger 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekono
miska ställning. Bedömningen omfattar inte de 
ekonomiska åtaganden som ingåtts av Regerings
kansliet inom de anslagsposter som Regerings
kansliet ansvarar för och beslutar om, men som 
Sida administrerar utbetalningar för.

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid Sida 
och Sidas process för intern styrning och kontroll
Enligt arbetsordning för Sida ska styrelsen bland 
annat besluta om verksamhetsplan för myndigheten, 
säkerställa att det vid myndigheten finns en intern 
styrning och kontroll som fungerar på ett betryg
gande sätt och besluta om riktlinjer för intern styr
ning och kontroll. Styrelsen fastställde sådana rikt

6. FörutsättnIngar För verksamhetens genomFörande
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linjer för intern styrning och kontroll vid Sida i 
september 2011. Styrelsen fastställde samtidigt en 
uppdaterad Sidas process för intern styrning och 
 kontroll, som utgör en bilaga till dessa riktlinjer. Rikt
linjer för intern styrning och kontroll vid Sida regle
rar ansvar och roller för, samt styrning och uppfölj
ning av intern styrning och kontroll, och Sidas 
process för intern styrning och kontroll utgör ett 
 ramverk för Sidas arbete med intern styrning och 
kontroll. Syftet med Sidas process för intern styrning 
och kontroll är att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör sina uppgifter och når sina mål för verksam
heten med beaktande av verksamhetsansvaret enligt 
3 § Myndighetsförordning (2007:515). 

Sidas process för intern styrning och kontroll ska 
vara en integrerad del i hela verksamheten och dess 
processer i form av lednings och styrningsprocesser, 
huvudprocesser, samt stödjande processer. Processen 
för intern styrning och kontroll omfattar momenten 
kontrollmiljön, riskanalys, kontrollåtgärder, informa
tion och kommunikation, samt uppföljning. Därtill 
kommer att processen för intern styrning och kontroll 
ska dokumenteras. Sidas process för intern styrning 
och kontroll tar sin utgångspunkt i Förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll, Ekonomi

styrningsverkets föreskrifter, allmänna råd och hand
ledning, samt i COSOramverket.1

Implementering av Förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll
Sida har under 2012 fortsatt arbetet för att imple
mentera Förordning (2007:603) om intern styrning 
och kontroll i Sidas verksamhet och processer. Det 
har främst skett inom ramen för Handlingsplan för intern 
styrning och kontroll vid Sida 2011–2012, som Sidas 
 styrelse fattade beslut om i april 2011. Handlingsplan 
för intern styrning och kontroll vid Sida 2011–2012 
ut arbetades utifrån risk och väsentlighet, där åtgärder 
prioriterades som ansågs bäst kunna ta omhand  
de brister som Sida hade. Syftet var att successivt 
 integrera en förbättrad intern styrning och kontroll  
i Sidas verksamheter och processer. 

Under 2012 har merparten av resterande åtgärder 
i handlingsplanen slutförts i form av utveckling och 
beslut av prioriterade processer. Ambitionen är att 
skapa tydlighet kring regelverk, roller, ansvar, arbets
sätt, risker och kontrollåtgärder, samt att öka effektivi

1 Ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), www.coso.org.
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Beslutade processer

Processkategori Process Beslut Implementering och uppföljning

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Utarbeta verksamhets
planer (inklusive budget)

Q3 Processen har implementerats i genomförandet av verksamhetsplaneringen 
för 2013.

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Hantera interna regler Q4 Processen kommer att implementeras under 2013.

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Utveckla och förvalta 
processer

Q4 Processbeskrivningen omfattar ännu enbart den del av processen som avser 
utvecklingen av processer. Processbeskrivningen har använts under hösten 
2012 i utvecklingen av nya processer.

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Hantera management 
response

Q2 Sedan processen har beslutats har processen implementerats vid 
 framtagandet av management response för nytillkomna granskningar  
från Internrevisionen.

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Hantera management 
response för utvärde
ringar

Q4 Sedan processen har beslutats har processen implementerats vid 
 framtagandet av management response för en nytillkommen utvärdering.

Lednings- och 
 styrningsprocesser

Följa upp intern styrning 
och kontroll

Q4 Utvecklingen av processen har skett parallellt med uppföljningen av den 
 interna styrningen och kontrollen 2012.

Huvudprocesser Hantera bistånds insatser Q1 Processen är implementerad både på utlandsmyndigheter och på Sida i 
 Stockholm. Uppföljningar har gjorts i form av en fördjupad kvalitetsanalys  
och genom inspektioner.

Stödjande 
 processer

Hantera löner Q3 Processen har implementerats stegvis under processutvecklingen. 
 Kontrollåtgärder finns för att säkerställa dualitet vid registrering av  
underlag inför lönebearbetning och för behörighet till lönesystemet.

Stödjande 
 processer

Upphandla varor  
och tjänster

Q4 En kommunikationsplattform ska tas fram i början på 2013. Därefter kommer 
en informationssatsning göras, så att implementeringen av den nya processen 
genomförs på ett effektivt och korrekt sätt.
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teten i Sidas processer. Sidas generaldirektör har 
 fattat beslut om en övergripande processkarta 
 bestående av lednings och styrningprocesser, huvud
processer och stödjande processer, samt om process
förvaltare.

Sidas arbete med processer omfattar faserna 
utveckling, implementering och uppföljning. De 
 processer som hittills har utvecklats har kommit olika 
långt vad gäller implementering och uppföljning.  
För att säkerställa att implementering skett på avsett 
sätt, och att processerna fungerar effektivt, är det 
 viktigt att Sida genomför en kvalitativ och systematisk 
uppföljning. Att få till stånd uppföljningen av effekti
viteten i den interna styrningen och kontrollen i 
implementerade processer är prioriterat under 2013. 

Parallellt med arbetet med åtgärderna i Handlingsplan 
för intern styrning och kontroll vid Sida 2011–2012 i form 
av utveckling och beslut om prioriterade processer 
och andra åtgärder, har även annat arbete genom
förts inom ramen för Sidas process för intern styrning 
och kontroll. Nedan följer en redovisning av de ytter
ligare väsentliga åtgärder som Sida har vidtagit under 
2012, för att implementera Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll. De åtgärder som redo
visas nedan är fördelade enligt de olika moment som 
ingår i Sidas process för intern styrning och kontroll.

Kontrollmiljön
Sida har under 2012 arbetat med kontrollmiljön 
enligt följande:

 ■ Ett planeringssekretariat har inrättats, med uppgift 
att förvalta och utveckla den övergripande process
kartan, samt utveckla centrala lednings och styrnings
processer.

 ■ En organisationsmätning har genomförts och 
 resultatet har diskuterats inom hela myndigheten. 

 ■ En kompetensutvecklingsplan har beslutats. 
 ■ Ett arbete har genomförts för att tydliggöra verkets 

HRstrategiska prioriteringar. 
 ■ En kartläggning av kompetensförsörjningen har 

gjorts. 
 ■ Ett särskilt projekt har utrett hur Sida på bästa sätt 

ska svara an mot kraven på fältorientering. 
 ■ Ett visselblåsare (whistleblowing) system är inrättat 

och taget i bruk. En utredningsgrupp har etablerats 
och är operativ. 

Riskanalys 
Sida har under 2012 arbetat med riskanalyser enligt 
följande. Utgångspunkten är att risker åtgärdas på 
den nivå där riskerna härrör.

 ■ Utfallet av Sidas övergripande riskanalys för 2012 
har givit ett ingångsvärde till Sidas övergripande 
riskanalys för 2013.

 ■ I utvecklingen av varje process identifieras risker  
i dessa. Processernas risk och kontrollmatris ska 
regelbundet uppdateras. 

 ■ Risker identifieras på strateginivå i samband med 
verksamhetsplaneringen där risker för genom
förandet av årsplanen identifieras. Vidare anges 
kontrollåtgärder för att hantera dessa risker.

 ■ Inom beredningen av en insats genomförs en 
 riskanalys och en bedömning av samarbetspart
nerns interna styrning och kontroll i enlighet med 
fastställda instruktioner.

 ■ I samband med framtagandet av arbetsmiljöplaner 
analyserar samtliga avdelningar och enheter risker 
inom psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

 ■ En separat säkerhetsriskanalys enligt Förordning 
(1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering 
samt Förordning (2006:942) om krisberedskap och 
höjd beredskap har tagits fram. 

Kontrollåtgärder
Sida har under 2012 arbetat med kontrollåtgärder 
enligt följande:

 ■ Åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna, som ett 
resultat av den övergripande riskanalysen, har 
inom processen Genomföra verksamhetsuppföljning 
under 2012 rapporterat om hur arbetet med 
 kontrollåtgärderna fortlöper. 

 ■ I processbeskrivningar framgår kontrollåtgärder, 
och en beskrivning hur dessa ska utföras.

 ■ Ett riskanalysregister med tillhörande kontroll
åtgärder, ska bifogas besluten om biståndsinsatserna. 

 ■ I Sidas regel för insatshantering inbegrips kontroll
åtgärder i form av särskilda granskningar som ska 
göras av controllers. 

Information och kommunikation
Sida har under 2012 arbetat med information och 
kommunikation enligt följande:

 ■ En omfattande satsning har under 2012 genom
förts för att kompetensutveckla och informera 
Sidas medarbetare om den beslutade processen 
Hantera biståndsinsatser. Information om det nya  
ITsystemet för insatshantering har kommunicerats 
kontinuerligt under året.
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 ■ Sidas intranät har utvecklats och innehåller 
 dokumentation av processbeskrivningar. 

 ■ Ett arbete har genomförts för att tydliggöra chefers 
ansvar för intern styrning och kontroll. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2013. Ett underlag har 
tagits fram som ska vara en utgångspunkt för detta 
arbete inom Sidas chefsnätverk.

 ■ Sidas styrelse har kontinuerligt informerats om hur 
arbetet med att implementera Handlingsplan för 
intern styrning och kontroll vid Sida 2011–2012 har 
 fortlöpt. Sidas styrelse har inom sig inrättat ett 
utskott för att särskilt följa utvecklingen av arbetet 
med intern styrning och kontroll vid Sida.

Uppföljning
Sida har under 2012 arbetat med att utveckla form
erna för uppföljning av intern styrning och kontroll. 
Ambitionen är att merparten av uppföljningen ska 
integreras i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 
Processen Följa upp intern styrning och kontroll syftar till 
att sammanställa uppföljningen och få ett underlag 
för bedömning av den interna styrningen och kon
trollen på myndigheten. Sidas struktur för upp följning 
av intern styrning och kontroll kan samman fattas i 
enlighet med nedanstående.

uppföljning

Uppföljning av Sidas 
 övergripande riskanalys.

Har skett under 2012 inom ramen 
för processen Genomföra verk
samhetsuppföljning och kommer 
fortsätta 2013.

Processförvaltares 
 upp följning av risker  
och  kontrollåtgärder.

Kommer att integreras i proces-
sen Genomföra verksamhets
uppföljning under 2013.

Avdelningschefers 
 själv utvärdering av intern 
 styrning och kontroll.

Genomfördes 2012 inom proces-
sen Utarbeta verksamhetsplaner 
(inkl budget). Kommer även att 
genomföras 2013.

Punktinsatser för att följa 
upp intern styrning och 
kontroll

Ska ske inom ramen för proces-
sen Följa upp intern styrning och 
kontroll och kommer att genom-
föras 2013.

Uppföljning av Management 
Response för Riks-
revisionens och Intern-
revisionens granskningar.

Har skett under 2012 inom 
 processen Genomföra 
 verksamhetsuppföljning.

Uppföljning av intern 
 styrning och kontroll för 
utvecklingssamarbetet  
på utlandsmyndigheter.

13 inspektioner har genomförts 
under 2012 inom ramen för pro-
cessen Genomföra inspektioner.

Dokumentation
Sida har under 2012 arbetat med dokumentation på 
följande sätt:

 ■ Sidas övergripande riskanalys dokumenteras inom 
ramen för processen Utarbeta verksamhetsplaner  
(inkl budget). 

 ■ Uppföljningen av kontrollåtgärder i Sidas över
gripande riskanalys dokumenteras inom ramen för 
processen Genomföra verksamhetsuppföljning. 

 ■ Alla processer som har beslutats dokumenteras  
i ett enhetligt format, som registreras i särskilda 
 ärenden för varje process.1

 ■ I processen Hantera biståndsinsatser dokumenteras 
riskanalys, beslutsunderlag och beslut i enhetliga 
mallar i ett nytt ITsystem. Det har implementerats 
och är i bruk på Sida/Stockholm och införs succes
sivt på utlandsmyndigheterna. Obligatorisk doku
mentation registreras i Sidas och/eller respektive 
utlandsmyndighets arkivsystem.

 ■ Ett nytt ärendehanteringssystem har tagits fram 
och används.

Bedömning av implementeringen av Förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll
I årsredovisningen för 2011 bedömde Sida att det 
fanns kvarstående brister i implementeringen av 
 Förordning (2007:603) om intern styrning och 
 kontroll. Det gällde främst riskanalyser, former för 
uppföljning, utveckling och dokumentation av 
 processer, upphandlingsområdet, förståelse för intern 
 styrning och kontroll, roll och ansvarsfördelning, 
samt Sidas controllerfunktion. 

Genom att Sida har utvecklat prioriterade proces
ser och börjar implementera och följa upp dessa, 
samt att Sida har vidtagit ett antal ytterligare väsent
liga åtgärder, har Sida nu implementerat ett arbets
sätt som följer Sidas process för intern styrning och 
kontroll, det vill säga kontrollmiljön, riskanalys, 
 kontrollåtgärder, information och kommunikation, 
uppföljning, samt dokumentation. De åtgärder som 
har genomförts är baserade på risk och väsentlighet 
för att säkerställa ett fokus på processer där sannolik
heten är störst för att risken ska materialiseras och 
påverkan på Sidas verksamhet är störst. Detta arbets
sätt kommer att fortsätta att tillämpas framöver. 

Sida bedömer att detta sammantaget gör att imple
menteringen av Förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll har kommit så långt att det inte 
längre bör anses vara en brist, även om svagheter 

1 Processen Hantera biståndsinsatser var den första process som beslutades 
och den är därför något annorlunda i formatet.
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förekommit 2012 inom till exempel upphandlings
området. 

Åtgärder för att ytterligare förstärka 
implementeringen av Förordning (2007:603)  
om intern styrning och kontroll
Det finns ett antal åtgärder som Sida kommer att 
vidta under 2013–2015 för att ytterligare förstärka 
implementeringen av Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll vid Sida. Ett arbete har 
genomförts under 2012 för att bedöma vilka områden 
som är prioriterade utifrån risk och väsentlighet. 
Generaldirektören har därefter fattat beslut om en 
Intern utvecklingsplan för Sida 2013–2015. Av planen 
framgår när resterande processer och andra ange
lägna utvecklingsprojekt ska vara klara. Några speci
fika processer är särskilt värda att nämna: Utveckla och 
förvalta ITstöd, Utarbeta resultatförslag,  Hantera utbetal
ningar, Hantera arkiv och dokument, Genomföra verksamhets
uppföljning, Följa upp budget och upprätta prognos, Hantera 
misstankar om korruption och oegentligheter, samt processer 
inom Kompetensförsörja. Förutom dessa processer 
 kommer under 2013 ett antal utvecklingsprojekt att 
genomföras i syfte att möta interna behov och 
externa krav avseende intern styrning och kontroll. 
Följande åtgärder har prioriterats för 2013:

 ■ Att ta fram en ny ekonomimodell som bättre stöder 
interna behov och externa krav, vilket innefattar en 
ny konto och objektplan, ny avräkningsmodell och 
ny budgetmodell. Ett system för tidredovisning 
utvecklas i anslutning till detta.

 ■ Att centralisera Sidas upphandlingar och vissa 
 former av avrop från ramavtal till den centrala 
upphandlingsfunktionen. Åtgärder för att begränsa 
risken för icke korrekt hanterad upphandling på 
Sida, utlandsmyndigheter och samarbetspartners 
finns angivna i Sidas övergripande riskanalys för 
2013. 

 ■ Att fortsätta förbättra Sidas hantering av statistik. 
Ett arbete har skett 2012, som kommer att för
bättra kvaliteten i den externa rapporteringen till 
OECD/DAC. Under 2013 kommer Sida att 
utveckla sitt beslutsstöd för verksamhets och 
 insatsstatistik vilket förväntas leda till ökad tillgång 
till och högre kvalitet på informationen. 

 ■ Att inom personalområdet implementera HR 
strategin för att skapa en mer effektiv och ända
målsenlig HRadministration och kompetens
försörjning. 

 ■ Att förbättra den tekniska plattformen för 
ut betalningar, samt ta fram en internkontrollplan 
för utbetalningar.

 ■ Att fortsätta förstärka Sidas informationssäkerhet. 
Åtgärder för att hantera risk för bristande informa
tionssäkerhet finns angivna i Sidas övergripande 
riskanalys för 2013.

 ■ Att utveckla en processorienterad arkivredovisning 
och ett processorienterat ärendehanteringsystem i 
syfte att förbättra funktionaliteten, och leva upp till 
Riksarkivets föreskrifter om verksamhetsbaserad 
arkivredovisning (RAFS 2008:4).

Processen Hantera biståndsinsatser och kvarstående 
brister i hanteringen av biståndsinsatser
Sidas väsentligaste huvudprocess är processen Hantera 
biståndsinsatser. Under 2011 och 2012 har ett omfat
tande arbete skett för att utveckla och förbättra 
 processen. I mars 2012 beslutade generaldirektören 
om en ny process Hantera biståndsinsatser, inklusive en 
ny regel för insatshantering och mallar för alla obliga
toriska aktiviteter. Sidas regel för insatshantering 
 syftar till att säkerställa kvalitet och effektivitet i 
insatshanteringen genom att fastställa en enhetlig och 
resultatbaserad hantering av insatser som tillgodoser 
behovet av information för uppföljning, utvärdering 
och dialog. Därtill ska den ligga till grund för Sidas 
dokumentation av insatshanteringen. Att genomföra 
en riskanalys för varje insats är mycket centralt i 
beredningarna. Korruption är nu angiven som en av 
flera standardrisker som alltid ska bedömas. I beslutet 
om processen Hantera biståndsinsatser ingår även en 
struktur för kvalitetssäkring. Ett ITsystem för hante
ring av biståndsinsatser har färdigställts och lanserats. 
ITsystemet har införts på Sida i Stockholm och även 
gjorts tillgängligt för utlandsmyndigheter under 2012. 
Systemet ger bättre förutsättningar än tidigare att 
dokumentera hanteringen av biståndsinsatserna.  
En organisation för förvaltning av processen Hantera 
biståndsinsatser har etablerats i form av ett processråd.

Sida har gjort en uppföljning av processen Hantera 
biståndsinsatser i form av en fördjupad kvalitetsanalys. 
Analysen omfattar en uppföljning av underlaget till 
beslut om stöd till insatser över 5 miljoner kronor 
under perioden 7 mars till 30 juni 2012. I tillägg 
ingick också en fördjupad analys av riskhantering. 
Resultatet av analysen visar att den nya processen 
innebär en betydande förstärkning av beredningen av 
insatser. Det gäller i synnerhet ställningstagande av 
samarbetspartnerns kapacitet för intern styrning och 
kontroll, samt av riskhanteringen. Uppföljningen 
visar dock att motiveringarna till gjorda ställnings
taganden behöver utvecklas. Dessutom är bedöm
ningarna ojämna för svenska myndigheter och multi
laterala organisationer. Uppföljningen pekar också på 
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behovet att stärka Sidas kompetens kring riskanalyser. 
En annan aspekt som behöver förbättras är de 
granskningar som görs av controllers. Riktlinjer för 
hur controllers ska arbeta har tydliggjort vad control
lers ska göra, men fortsatt utvecklingsarbete behövs. 

Uppföljning av hanteringen av biståndsinsatser 
görs också i samband med varje inspektion på 
utlandsmyndigheter som Sida genomför. Vid en 
inspektion följer en controller med, som särskilt följer 
upp hanteringen av biståndsinsatser på utlands
myndigheten. En slutsats från inspektionerna är att 
ambassadtjänstemännens kunskap om riskanalys och 
riskhantering ännu är relativt låg. Det gäller också 
området revision som kontrollmetod, inom vilket 
även controllers kompetens behöver stärkas. Avdel
ningscheferna vid Sida har gjort en självutvärdering 
av den interna styrningen och kontrollen på respek
tive avdelning som även den visar på problem med 
riskanalyser. Dessutom har en utredning genomförts 
om programadministratörer och controllers i insats
hanteringen, som bekräftar denna bild. 

Internrevisionen har under 2012 granskat Sidas 
hantering av biståndsinsatser. Internrevisionen 
på talar att Sida nu har tagit fram metodstöd och 
 mallar för riskanalyser, vilket är en bra grund för att 
uppnå ökad efterlevnad av gällande regler och 
bestämmelser, samt högre kvalitet i handläggningen 
av biståndsinsatser. Samtidigt pekar Internrevisionen 
på förbättringsmöjligheter. Dessa avser att förtydliga 
Sidas eget ställningstagande till partnerorganisatio
ners riskmatriser och att stärka Sidas uppföljning av 
risker. Internrevisionen påtalar även brister i revision 
som kontrollmetod och dokumentation.

I Riksrevisionens rapport Intern styrning och kontroll i 
hanteringen av biståndsinsatser, samt upphandling 2011, 
redovisar Riksrevisionen att samma typ av brister som 
tidigare rapporterats kvarstår. Riksrevisionen påtalar 
brister i hanteringen av inkommen rapportering och 
revision som kontrollmetod, samt i Sidas beredning 
av insatser, framför allt vad gäller bedömningen av 
organisationer som Sida samarbetar med samt i 
 riskanalyser av insatser. Riksrevisionen anför vidare 
att Sida behöver stärka kvalitetssäkringen av insats
hanteringen och integrera sina controllers arbete i 
processen för intern styrning och kontroll. Sida 
 konstaterar i likhet med revisorerna att det finns 
 brister i den interna styrningen och kontrollen i Sidas 
hantering av biståndsinsatser. 

Brister i hanteringen av biståndsinsatser
I Sidas årsredovisning 2011 bedömde Sida att det 
fanns brister i hanteringen av biståndsinsatser vad 
gäller användning av revision som kontrollmetod, 
 riskanalyser, kontrollåtgärder, uppföljning och doku
mentation. Sidas egna uppföljningar, Internrevisio
nens granskningar och Riksrevisionens granskningar 
visar på att även om den interna styrningen och 
 kontrollen har förbättrats i processen Hantera bistånds
insatser, kvarstår brister vad gäller användning av 
 revision som kontrollmetod, riskanalyser, kontroll
åtgärder, uppföljning och dokumentation. 

Bristerna i hanteringen av biståndsinsatser kan få 
olika konsekvenser. Konsekvenserna av att alla aktivi
teter i processen inte fungerar i sin helhet kan vara att 
det kan vara svårt att förvissa sig om att beslut om 
insatser baseras på ett korrekt underlag och om Sida 
stöder myndigheter och organisationer utan att ha  
ett tillräckligt underlag, vilket kan innebära att målen 
med Sidas verksamhet inte uppfylls. Ytterligare 
 konsekvenser kan vara att vissa risker inte förutses 
och att resultatet av biståndsinsatser kan försämras på 
grund av att kontrollåtgärder inte följs upp i tillräcklig 
utsträckning. Därtill kommer möjliga konsekvenser i 
form av ökad risk för korruption. 

Åtgärder
För att åtgärda bristerna i hanteringen av bistånds
insatser kommer Sida att arbeta vidare med att 
implementera processen Hantera biståndsinsatser. Sidas 
chefer har ett viktigt ansvar för att säkerställa att 
 processen efterlevs och för att höja kvaliteten på 
beredningar och på uppföljningen. Fortfarande finns 
brister i kompetens avseende riskanalys och revision 
som kontrollmetod. Kompetensutveckling kommer 
att genomföras för handläggare, controllers och 
 chefer. Tydligare instruktioner till controllers 
 avseende kvalitetsarbetet kommer att tas fram. 
Metodstöd och anvisningar för riskanalyser har 
utvecklats under året, vilket är en viktig förbättring, 
men fortfarande behöver kvaliteten på riskanalyserna 
förstärkas. Arbete har skett under 2012 för att få till 
stånd en systematisk uppföljning av effektiviteten i 
den interna styrningen och kontrollen i processen 
Hantera biståndsinsatser. Detta arbete behöver dock 
 fortsätta under 2013.
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6.2 ändamålsenlig organisation 
Sida ska vara en effektiv och modern myndighet med 
en organisation och ledningskultur som är väl anpas
sad till uppdraget. Under 2012 har Sida tagit flera 
steg mot att säkra en långsiktig kompetensförsörjning 
som utgår från verksamhetens dynamik och skiftande 
behov.

Sidas arbete med att utveckla organisationen är  
en viktig del i myndighetens pågående förändrings
arbete. Utgångspunkten är en organisation som 
 svarar mot verksamhetens behov och myndighetens 
instruktionsenliga uppdrag. Sidas organisation ska 
också vara väl rustad för de särskilda förutsättningar 
som råder i utvecklingssamarbetet med en decentrali
serad verksamhet som i ökande grad bedrivs från 
svenska utlandsmyndigheter i ett fyrtiotal länder och 
flera regioner.

Den 1 mars 2012 genomfördes en begränsad orga
nisationsförändring på Sida som ett resultat av en 
tidigare organisationsöversyn. Ett planeringssekretariat 
inrättades som stöd till generaldirektören i övergri
pande strategisk planering och uppföljning med ett 
särskilt ansvar för att utveckla centrala lednings och 
styrningsprocesser. Andra delar av organisations
förändringen syftade till att skapa förutsättningar  
för ökad kvalitet i verksamheten och genomslag  
för svenska prioriteringar, bland annat genom en 
 tydligare koppling mellan operativ verksamhet och 
myndighetens tematiska kunskapshantering.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling  
på Sida
Under 2012 har Sida genomfört ett arbete för att 
 tydliggöra myndighetens prioriteringar inom HR
området som ett led i en kommande strategi. En 
 vägledande princip har varit att ta vara på med
arbetares kompetens och förutsättningar till utveck
ling på ett sätt som gynnar både medarbetarna och 
verksamheten i stort. Under verksamhetsåret har Sida 
bland annat genomfört en kartläggning av kompetens
försörjningens huvudområden och inlett en översyn 
av Sidas befattningsstruktur. Arbetet syftar bland 
annat till att förbättra den strategiska kompetens
försörjningen och tydliggöra vilka funktioner, roller 
och arbetsuppgifter som bör finnas på Sida för att 
svara mot uppdraget. Myndigheten har också identi
fierat ett behov av tydligare utvecklings och karriär
vägar som ska ge ökade möjligheter att behålla, 
utveckla och rekrytera medarbetare med rätt 
 kompetens. 

Generaldirektören beslutade i början av året om en 
verksövergripande plan för kompetensutveckling för 

perioden 2012–2013. Planen innehåller konkreta 
aktiviteter för kompetensutveckling och baseras på en 
kompetensgapsanalys som genomfördes 2011 samt 
redan kända kompetensbehov. Sida bedömer att de 
aktiviteter som genomförts under 2012 har bidragit 
till att stärka utvecklingen av kompetensen på 
 myndigheten. Det finns dock fortsatta behov av 
 fördjupade kunskaper inom bland annat resultat
styrning, riskhantering och antikorruption.

Personalstatistik (per 31 dec), antal anställda

2010 2011 2012

Sida Sverige 556 499 473

Sida UM 135 146 160

Tjänstlediga1 125 90 97

Totalt antal anställda vid Sida 816 735 730

Andelen Sidautsända av totalt 
antal anställda i tjänst, %

16,5 19,9 21,9

1 Antalet heltidstjänstlediga.

Sida har inlett ett omfattande arbete med att kart
lägga och analysera hur verksamheten bör fördelas 
mellan Sidas kontor i Stockholm och fält med 
utgångspunkt i myndighetens uppdrag och krav på en 
kostnads effektiv användning av resurser. En intern 
rapport ”Sida och fältet – en fråga om samspel” har 
ut arbetats under 2012 som ska ligga till grund för 
framtida vägval. En preliminär bedömning är att  
det finns skäl att fortsätta att öka bemanningen inom 
delar av den fältbaserade organisationen på de 
svenska utlandsmyndigheterna.

Som en del av myndighetens återkommande rörlig
het mellan Sidas kontor i Stockholm och fält har  
Sida under året rekryterat ett 70tal medarbetare till 
 verksamheten vid utlandsmyndigheterna. En fortsatt 
utmaning har varit att rekrytera medarbetare till vissa 
länder, framför allt till Afghanistan, Demokratiska 
republiken Kongo, Mali och Burkina Faso. Sida 
införde under 2012 ett försök med så kallad växel
tjänstgöring i Afghanistan som innebar korta men 
regelbundna tjänsteresor för några utsedda med
arbetare till Kabul i kombination med arbete från 
Sidas kontor i Stockholm. Sida bedömer att försöket 
har fallit väl ut och att Sida på detta vis har kunnat 
bemanna  befattningar som annars riskerat att förbli 
vakanta. 

Övriga personalrelaterade aktiviteter
Under 2012 har Sida gjort en lönekartläggning för att 
identifiera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
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män i lika och likvärdigt arbete. Kartläggningen har 
resulterat i en lönejustering för ett trettiotal med
arbetare. Inför lönerevisionen 2012 genomfördes en 
 analys av Sidas lönebild. Ett förslag till ny lönepolicy 
har tagits fram. Under året har ett arbete påbörjats 
med att ta fram en lönepolitisk strategi för verksam
hetsperioden 2013–2015.

Sida har även genomfört en organisationsmätning 
under verksamhetsåret. Enkäten besvarades av cirka 
90 procent av medarbetarna, vilket är en ökning 
 jämfört med den tidigare undersökningen 2010.  
På en övergripande nivå visar mätningen ett något 
mera positivt resultat för 2012 än för 2010. Mät
ningen visar att medarbetarna uttrycker engagemang 
och acceptans för att uppnå målen med Sidas upp
drag men ger också uttryck för frustration över vad 
som upplevs som otydlig styrning. Bedömningarna 
skiljer sig inte åt mellan medarbetare vid utlands
myndig heterna och i Sverige. 

Med vägledning av resultatet av organisations
mätningen har Sida identifierat några områden som 
särskilt relevanta att arbeta med på verksövergripande 
nivå, bland annat kompetens och yrkesrollen, möjlig
heter till återhämtning, samt förbättrad lednings
kommunikation.

6.3 verksamhetsutveckling
Generaldirektören har under 2012 beslutat om en  
ny process Hantera biståndsinsatser inklusive en ny regel 
för insatshantering. Ett ITsystem för hantering av 
biståndsinsatser har färdigställts och lanserats. IT 
systemet har införts på Sida i Stockholm och även 
gjorts tillgängligt för utlandsmyndigheter under 2012. 
2013 planeras en generell användning av ITsystemet 
på utlandsmyndigheterna. Vissa utlandsmyndigheter 
är dock begränsade av sin tekniska kapacitet och kan 
därför ännu inte utnyttja systemet i sin helhet.

I beslutet om processen Hantera biståndsinsatser ingår 
även en struktur för kvalitetssäkring. En första fördju
pad kvalitetsanalys har genomförts, som omfattar en 
uppföljning av underlaget till beslut om stöd till insat
ser över 5 miljoner kronor under perioden 7 mars till 
30 juni 2012. En organisation för förvaltning av pro
cessen Hantera biståndsinsatser har etablerats, i form av 
ett processråd. Arbetet under 2012 har varit inriktat 
på lansering, testning och färdigutveckling samt på en 
omfattande utbildningssatsning riktad  
till handläggare, controllers, chefer på Sidas kontor  
i Stockholm och på utlandsmyndigheterna.

Process för resultatförslag
Under 2012 har Sida lämnat de första resultatförsla
gen till regeringen baserat på en intern process. Sida 
har även etablerat en fungerande organisation för 
 förvaltning av processen och ett arbete har påbörjats 
med att ta fram anvisningar och metodstöd.

Ökad kvalitet och bättre arbetssätt
Sida tog 2011 fram en struktur för metodutveckling 
och metodsamordning. Utöver arbetsgrupper för 
antikorruption, biståndseffektivitet och resultat har 
under 2012 ytterligare två arbetsgrupper bildats för 
insatshantering och resultatstrategier. Gruppernas 
uppgift är metodsamordning, rådgivning, stöd och 
metodutveckling inom respektive område. 

Det interna projektet kring innovationer och flexi
bilitet i biståndet (Innobis) lämnade sin slutrapport 
under 2012. Rapporten omfattar ett stort antal 
 förslag till åtgärder som syftar till att i högre grad 
skapa utrymme för flexibilitet och innovation i insats
hanteringen. 

Sida har utvecklat analysen och bedömningen av 
resultat, bland annat genom uppföljningen av strate
gigenomförandet i de så kallade uppföljnings och 
strategirapporterna, samt inom uppföljningen av 
myndighetens verksamhetsplanering. Tillsammans 
med rådgivning kring mål och resultatstyrning inom 
myndigheten har detta bidragit till en förbättrad 
 förmåga att arbeta resultatorienterat.

Under 2012 har Sida genomfört en rad åtgärder 
för att förbättra myndighetens informationssäkerhet. 
Sida har bland annat kartlagt och fastställt system och 
systemägare, framställt och distribuerat en instruktion 
för informationssäkerhet, etablerat en informations
säkerhetsorganisation samt höjt ITsäkerheten genom 
att säkra hård och mjukvarukomponenter till minst 
basnivå. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras 
2013. 

Sida påbörjade hösten 2011 ett pilotprojekt om 
Lean. Leanprojektet fokuserade på betalnings
processen och en åtgärdsplan togs fram som omfat
tade bland annat följande åtgärder: att minska antalet 
fel i indata från avdelningarna för utbetalning, att se 
över utlandsmyndigheternas betalningsrutin och att 
förbättra rutinen för återbetalning av medel. En 
väsentlig iakttagelse som gjordes till följd av projektet 
var att den tekniska plattformen för betalningar är 
bristfällig. Projektet avslutades hösten 2012 och samt
liga åtgärdspunkter har beaktats men inte slutförts.

6. FörutsättnIngar För verksamhetens genomFörande
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6.4 Fördelning av förvaltningskostnader 
mellan sidas processer
Tabellen nedan illustrerar uppdelningen och fördel
ningen av förvaltningskostnader mellan de olika 
 processerna. 2012 gick 55 procent av förvaltnings
kostnader till Sidas huvudprocesser. Enbart huvud
processen Bereda, genomföra och följa upp strategier står för 

50 procent medan övriga huvudprocesser tillsam
mans utgör fem procent. Lednings, styrnings och 
stödjande processer står för resterande 45 procent  
av förvaltningskostnaderna. Fördelningen mellan å  
ena sidan Sidas huvudprocesser och å andra sidan 
 lednings, styrnings och stödjande processer har  
legat på ungefär samma nivå 2010, 2011 och 2012.

6. FörutsättnIngar För verksamhetens genomFörande

Tabell 1. Förvaltningskostnader per process, andel och tkr

Förvaltningskostnad Förvaltningskostnad inklusive oh Procentuell fördelning, % Procentuell fördelning inklusive oh, %

20101 20111 2012 20101 20111 2012 20101 20111 2012 20101 20111 2012

huvudprocesser 506 874 487 941 513 503 922 438 909 307 925 891 54,9 53,7 55,5 100,0 100,0 100,0

varav:

Bereda, genomföra och följa upp strategier - - 462 288 - - 833 546 - - 49,9 - - 90,0

Bistå regeringen med expertstöd - - 8 056 - - 14 525 - - 0,9 - - 1,6

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter - - 13 134 - - 23 682 - - 1,4 - - 2,6

Sammanställa och rapportera statistik till  
regeringen och OECD/DAC

- - 7 276 - - 13 120 - - 0,8 - - 1,4

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd - - 2 479 - - 4 471 - - 0,3 - - 0,5

Anordna utbildning och kompetensutveckling  
för utvecklingssamarbetets aktörer

- - 15 072 - - 27 177 - - 1,6 - - 2,9

Administrera bidragshantering som  
Regeringskansliet beslutar om1

- - 5 197 - - 9 371 - - 0,6 - - 1,0

Lednings-, styrnings- och stödjande processer 415 564 421 366 412 388 - - - 45,1 46,3 44,5 - - -

totalt 922 438 909 307 925 8912 922 438 909 307 925 8912 100 100 100 100 100 100

1 Myndigheten fastställde nya arbetsprocesser 2012 och därför kan huvudprocesser inte delas upp i underkategorier 2010 och 2011.  
Notera även att förvaltningskostnaderna räknats om för 2010–2011, så att de blir jämförbara med 2012 års förvaltningskostnader.

2 Se tabell 7.4.1.
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Fiskodling, hiv-vaccin och förnyelsebarenergi genom forskning.
I Tanzania, där Donatha Tibhuwa jobbar, bedrivs forskning inom hälsa, marinvetenskap, naturvetenskap, förnyelsebar energi, 
 entreprenörskap och innovationer. Sida har stött Tanzanias forskningsinstitutioner i över 30 år med syftet att Tanzania på sikt 
ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet. Sedan 2004 har 86 doktorander gått igenom forskningsprogrammet, 
varav cirka en tredjedel var kvinnor. Målet är att 160 doktorander ska ha avslutat sina studier vid slutet av 2013. 

Merparten av de avslutade doktorerna och magisterstudenterna får snabbt anställning som lärare och forskare vid universiteten, 
som bidrar till en förhöjd institutionell forskningskapacitet. Den forskning som bedrivs inom används bland annat av Tanzanias 
 statliga energibolag, som använder isolatorer som utvecklats inom ramen för ingenjörsprogrammet, landets första språkatlas, som 
används bland annat inom primärutbildningen, utvecklades och lanserades av språkprogrammet och marinforskningsprogrammet 
har bidragit till utveckling av bland annat fiskodlingsverksamhet med en tiofaldig produktivitetsökning från 0,3 ton fisk per hektar 
1996 till 3 ton 2009. Hälsoprogrammet har utvecklat ett vaccin mot hiv som testats i Dar es Salaam sedan 2007. Programmet har 
dessutom gett viktiga bidrag till regelverk avseende hiv, aids och sexuella övergrepp och mikrobiologiforskningen har lett till att 
vilda svampar blivit odlingsbara och att antal bönder som odlar svamp ökat från 0 till 4 000, vilket i sin tur leder till att svamp är 
 tillgängligt för fler hela året om.
Foto: Edvin Mjwahusi
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7. FINANSIELL A DOKUMENT

7.1 kommentarer
Resultat- och balansräkning
Under verksamhetens intäkter och kostnader redo
visas Sidas förvaltning samt viss verksamhet som 
 finansieras från biståndsanslaget, bland annat kurs
verksamhet i Härnösand samt informations och 
kommunikationsverksamhet som innefattar kommu
nikationsuppdraget Open aid 2011 till 2012. Verk
samhetens totala kostnader har minskat jämfört  
med föregående år vilket i huvudsak beror på lägre 
personal kostnader delvis på grund av förseningar vid 
rekryteringar samt minskade lokalkostnader beroende 
på den avsättning för omstruktureringskostnader som 
gjordes 2011. Utöver det har personal och lokal
kostnader minskat till följd av att det administrativa 
ansvaret för nio utlandsmyndigheter från och med 
den 1 januari 2012 överförts till Regeringskansliet 
(UD). Samtidigt har övriga driftkostnader ökat då 
Sidas andel av kostnader för lokal och personalkost
nader för utlandsmyndigheterna faktureras Sida från 
Regeringskansliet (UD) och redovisas som köpt tjänst.

Som uppbörd redovisas inkomster som Sida inte 
disponerar. Från och med 2012 ska periodiseringar 
avseende räntor som inte disponeras redovisas mot 
statens budget det år som intäkterna hänför sig till. 
Saldot i uppbördsavsnittet i resultaträkningen visar 
därmed noll.

Finansieringen av Sidas biståndsverksamhet 
 redovisas i huvudsak under avsnittet Transfereringar. 
I detta avsnitt redovisas även Regeringskansliets 
(UD:s) bidragsutbetalningar inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd, som Sida sedan den 1 januari 
2011 administrerar och utbetalar efter beslut från 
Regeringskansliet (UD).

Årets kapitalförändring är främst hänförbar till 
Sidas lån och garantiverksamhet. 

Balansräkningen omfattar Sidas tillgångar, kapital 
och skulder. De beloppsmässigt största posterna avser 
Sidas lån och garantiverksamhet. Några av dessa 
poster har förändrats väsentligt jämfört med före
gående år på grund av omplaceringar av likvida 
medel och värdepapper.

Sidas samlade immateriella och materiella anlägg
ningstillgångar utgörs till stor del av balanserade kost
nader för verksamhetsutveckling. 

Posten Avräkning med statsverket visar Sidas 
 fordringar och skulder mot statens budget och statens 
centralkonto. Behållningen på Sidas räntekonto i 
Riksgäldskontoret har ökat jämfört med föregående 
år vilket främst är hänförbart till ett ökat anslags
sparande samt att lån tagits upp för pågående anlägg
ningstillgångar, se även avsnitt 7.7 Ändrade principer 
för finansiering.

I posten Avsättningar ingår förutom avsättningar 
för garantiverksamheten även omställningskostnader 
avseende omorganisationen 2010.

Anslagsredovisningen
Sida disponerar medel inom utgiftsområde 7 Interna
tionellt bistånd samt till viss del även inom utgiftsom
råde 5 Internationell samverkan. Enligt reglerings
brevet för budgetåret 2012 uppgick Sidas tilldelade 
medel inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 
27 088 miljoner kronor och inom anslaget 7 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa till 1 240 miljoner 
 kronor. Totalt disponibla medel, inklusive ingående 

anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 27 876 699

Utfall 27 426 864

Utfall av disponibla medel 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa2

Totalt disponibla medel 1 257 252

Utfall 1 234 192

Utfall av disponibla medel 98%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 69 000

Utfall 68 976

Utfall av disponibla medel 100%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 949 459

Utfall 925 891

Utfall av disponibla medel 98%

1 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 11 450 243 tkr, utfall 11 166 911 tkr, 
98% och Sida disponibelt 16 426 457 tkr, utfall 16 259 953 tkr, 99%.

2 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 66 765 tkr, utfall 65 321 tkr, 98%  
och Sida disponibelt 1 190 487 tkr, utfall 1 168 871 tkr, 98%.
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sparande, omdisponeringar och indragningar  uppgick 
till 27 877 respektive 1 257 miljoner för anslagen inom 
utgiftsområde 7. Sida har därutöver dispositionsrätt 
till anslaget 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
där totalt disponibla medel uppgick till 69 miljoner 
kronor vilket motsvarade årets tilldelade medel.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgick till 936 miljoner kronor efter att Riksdagen 
beslutat om en minskning av anslaget med 10 miljo
ner kronor enligt förslag i vårändringsbudgeten. 
In gående sparande uppgick till 13 miljoner kronor 
och totalt disponibla medel till 949 miljoner kronor. 

Årets disponibla medel samt utfall per den 
31 december 2012 för Sidas tilldelade anslag framgår 
av tabellen Anslag.

Anslagsutfall, Sidas verksamhet
7 1:1 Biståndsverksamhet
Disponibla medel för anslaget uppgick för Sidas 
 verksamhet till 16 426 miljoner kronor. Utfallet blev 
16 260 miljoner kronor, vilket var 1 151 miljoner 
 kronor högre än 2011. Anslagsutnyttjandet 2012 var 
99 procent av disponibla medel vilket är högre än 
2011 (96 procent).

Utbetalningstakten ser i stort sett ut som tidigare 
år. Fram till och med andra kvartalet 2012 var 
 andelen utbetalade medel 31 procent av disponibla 
medel, vilket var lägre jämfört med motsvarande 
period 2011 då andelen utbetalade medel var 
33  procent. Därefter har utbetalningstakten ökat i 
jämförelse med föregående år. Efter tredje kvartalet 
var andelen utbetalade medel 55 procent för 2012 
 vilket kan jämföras med 53 procent året innan. Inför 
den sista utbetalningsmånaden december hade Sida 

sidas verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 851 800 2 838 053 100

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 96 839 96 068 99

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 574 271 1 551 203 99

7 1:1.6 Asien 1 562 410 1 520 453 97

7 1:1.7 Latinamerika 525 320 522 977 100

7 1:1.9 Afrika 5 766 310 5 719 120 99

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 670 250 666 348 99

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 1 432 859 1 429 213 100

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 218 960 217 267 99

7 1:1.23 Miljölån 177 650 175 564 99

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 728 540 724 462 99

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 80 488 74 343 92

7 1:1.32 Forskningssamarbete 740 760 724 883 98

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 16 426 457 16 259 953 99

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 949 459 925 891 98

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 141 915 1 120 549 98

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 48 572 48 322 99

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 190 487 1 168 871 98

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 35 000 34 977 100

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 34 000 33 999 100

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 69 000 68 976 100

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 18 635 403 18 423 691 99
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betalat ut 73 procent av disponibla medel. Mot
svarande siffra för 2011 var 65 procent. Att en stor 
del av anslaget betalas ut i slutet av året utgör en 
 osäkerhetsfaktor i Sidas utfallsprognoser. 

Utfall per anslagspost framgår av tabellen Sidas 
verksamhet Utfall. Generellt sett motsvarar anslags
utfallet totalt disponibla medel. Nedan kommenteras 
några av de anslagsposter där fullt utnyttjande inte 
kunnat uppnås eller där omdisponeringar av anslaget 
har skett enligt ändringsbeslut i Sidas regleringsbrev. 
Se vidare not 35 angående årets omdisponeringar. 

Anslagspost 6 Asien: Disponibla medel uppgick  
till 1 562 miljoner kronor. Utfallet blev 1 520 miljoner 
kronor (97 procent). Anledningen till att inte fullt 
anslagsutnyttjande uppnåddes kan förklaras av 
 förseningar i beredningar, lägre medelsbehov än 
 förutsett för några insatser samt oförutsedda åter
betalningar. 

Anslagspost 9 Afrika: Disponibla medel uppgick  
till 5 766 miljoner kronor. Utfallet blev 5 719 miljoner 
kronor (99 procent). Sida såg under verksamhetsåret 
2012 möjligheter att kunna nyttiggöra mer medel 
inom samarbetsstrategierna för Somalia, Botswana, 
Namibia samt Regionalt Afrika än vad som angivits 
enligt gällande strategi för respektive land/region. 
Genom samråd med Regeringskansliet (UD) har 
ytterligare medel kunnat disponeras av anslaget i 
dessa områden för att möta förseningar och andra 
svårigheter i andra samarbetsländer där lägre belopp 
än vad som tilldelats blivit aktuellt. Samråd mellan 
Sida och Regeringskansliet (UD) om ett lägre belopp 
än 90 procent av strategibeloppet har gjorts för 
 Burkina Faso, Etiopien, Mali, Uganda, Zambia och 
Rwanda, se vidare tabellen 7.4.4 Finansiella villkor. 
Trots att Sida således utnyttjat möjligheten att omför
dela medel mellan samarbetsstrategierna såg Sida i 
sina prognoser en risk att inte nyttiggöra hela ansla
get. En ändring i Sidas regleringsbrev (beslutsdatum 
20120628) gjorde det dock möjligt för Sida att också 
använda medel från anslagsposten till särskilda multi
lateralt kanaliserade insatser i Afrika, som syftar till 
uppfyllande av millenniemål 4, 5 och 7. Regerings
beslutet innebar att Sida kunde omfördela medel för 
att använda annars outnyttjade medel under anslags
posten, vilka slutligen uppgick till 710 miljoner kronor.

Anslagspost 23 Miljölån: Disponibla medel upp
gick till 178 miljoner kronor. Utfallet blev 176 miljo
ner kronor (99 procent). I början av året var dispo
nibla medel för anslagsposten 250 miljoner kronor.  
I ändringsbeslut av Sidas regleringsbrev daterat  
20121206 beslutade regeringen om en minskning  
av anslaget med 72 miljoner kronor.

Anslagspost 25 Särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisationer (PAO): 
 Disponibla medel uppgick till 80 miljoner kronor. 
Utfallet för anslagsposten blev 74 miljoner kronor 
(92 procent). Det lägre utfallet beror dels på åter
betalningar som tillfördes anslagsposten 2012 dels  
på att en ut betalning förskjutits till början av 2013. 

Anslagspost 32 Forskningssamarbete: Disponibla 
medel uppgick till 741 miljoner kronor. Det slutliga 
utfallet blev 725 miljoner kronor (98 procent). Enligt 
ändringsbeslut av Sidas regleringsbrev daterat 2012
1025 tillfördes anslagsposten 135 miljoner kronor för 
insatser med utgångspunkt i regeringens särskilda 
livsmedelssatsning. 

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
Disponibla medel för anslaget uppgick till 1 190 miljoner 
kronor. Utfallet blev 1 169 miljoner kronor (98 procent), 
vilket är 7 miljoner kronor lägre jämfört med 2011. 
Anledningen till det lägre utfallet 2012 beror på lägre 
medelsutnyttjande i Ukraina, Georgien och Turkiet. 

7 1:2 Sidas förvaltningsanslag
Disponibla medel för anslaget uppgick till 949 miljo
ner kronor. Utfallet blev 926 miljoner kronor (98 pro
cent), vilket är en marginell ökning jämfört med före
gående år då utfallet blev 924 miljoner kronor. Årets 
utfall innebär att Sida har ett anslagssparande på 
24 miljoner kronor. Skillnaden mellan disponibelt 
belopp och utfall förklaras delvis av att Sidas kostna
der för personal blev lägre på grund av förseningar 
vid rekryteringar. Målet om att ha en ekonomi i 
balans för Sidas förvaltning senast vid utgången av 
2012 uppnåddes redan 2011 och ekonomin har 
stärkts ytterligare under 2012.

Beställningsbemyndiganden, Sidas verksamhet
Sida hade 2012 en bemyndiganderam på totalt 
22 miljarder kronor vilket innefattar anslagsposter 
under anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet, 7 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa och 5 1:11 Samarbete 
inom Östersjöregionen. Utnyttjandet uppgick till 
cirka 16 miljarder kronor eller 73 procent av ramen, 
vilket är knappt 2 miljarder kronor lägre än före
gående år. Nedan kommenteras de anslag/anslags
poster där utnyttjandet understigit 75 procent eller  
i övrigt inneburit omfördelningar, se tabellen Sidas 
verksamhet, Beställningsbemyndigande.

För anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet är det 
huvudsakligen inom anslagsposten 9 Afrika som Sida 
inte når upp till samma nivå som 2011 gällande ute
stående åtaganden. Vid utgången av 2012 har Sida 
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utestående åtaganden för 6 miljarder kronor inom 
anslagsposten vilket är 70 procent av bemyndigande
ramen för 2012. Motsvarande belopp 2011 var 8 mil
jarder kronor (80 procent). Förklaringen till den lägre 
åtagandevolymen är framförallt kortsiktiga strategi
beslut i samband med förändrad styrning av Sida och 
biståndet. Flertalet av samarbetsstrategierna är kort
siktigt förlängda eller på väg att löpa ut vilket får 
 konsekvenser för den långsiktiga planeringen. Dess
utom reglerar olika villkor i regleringsbrevet Sidas 
möjlighet att avtala om ekonomiska åtaganden vid 
slutet av en strategiperiod. Under 2013 planeras 
 tretton nya strategier beslutas vilket förväntas leda  
till ett ökat behov av bemyndiganderam för de geo
grafiska anslagsposterna. Flerårsavtal har inte heller 
kunnat genomföras i den utsträckning som planerat 
avseende anslagsposterna 1 Humanitära insatser och 
konflikthantering samt anslagspost 7 Latinamerika 
där utnyttjandet blev 43 procent respektive 56 pro

cent av bemyndiganderamen.
Då Sidas löpande uppföljning under året visade att 

behov fanns för omfördelning har regeringen beslutat 
om en omfördelning av bemyndiganderamen inom 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 1 960 miljoner 
kronor från anslagspost 9 Afrika. De fördelades enligt 
följande: 800 miljoner kronor till anslagspost 6 Asien, 
200 miljoner kronor till anslagspost 7 Latinamerika, 
350 miljoner kronor till anslagspost 21 Globala 
ämnes strategiska utvecklingsinsatser, 100 miljoner 
kronor till anslagspost 22 Särskilda insatser för demo
kratisering och yttrandefrihet, 10 miljoner kronor till 
anslagspost 25 Särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer (PAO) samt 500 miljo
ner kronor till anslagspost 24 Kapacitetsutveckling 
och samverkan. 

Ytterligare en omfördelning av bemyndigande
ramen inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet 
 beslutades av regeringen då behov fanns av ytterligare 
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sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 1 050 000 456 148 43

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 100 000 33 725 34

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 842 002 70

7 1:1.6 Asien 2 700 000 2 040 163 76

7 1:1.7 Latinamerika 900 000 504 628 56

7 1:1.9 Afrika 8 340 000 5 877 114 70

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 800 000 632 256 79

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2 000 000 1 826 564 91

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 400 000 323 538 81

7 1:1.23 Miljölån 350 000 95 192 27

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 1 200 000 1 065 169 89

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna 
 organisationer (PAO)

160 000 160 000 100

7 1:1.32 Forskningssamarbete 600 000 599 436 100

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 19 800 000 14 455 935 73

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 945 600 1 507 776 77

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 16 648 21

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 2 025 600 1 524 424 75

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 61 000 2 038 3

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 70 000 31 845 45

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 131 000 33 883 26

summa beställningsbemyndigande för  
verksamhet som genomförs av sida

21 956 600 16 014 243 73
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bemyndiganderam om 150 miljoner kronor till 
anslagspost 22 Särskilda insatser för demokratisering 
och yttrandefrihet. Bemyndiganderamen för anslags
post 23 Miljölån sänktes med motsvarande belopp.

För anslagspost 23 Miljölån är anledningen till det 
låga utnyttjandet av bemyndiganderamen (27 pro
cent) kopplat till att strategin endast var förlängd med 
ett år till och med 2012, samt att flera stora låneavtal 
försenades och inte kunde avtalas som planerat.

Sida har vid utgången av 2012 utestående åtagan
den motsvarande 600 miljoner kronor för anslags
posten 32 Forskningssamarbete. Från och med 2013

0101 överförs programmen Uforsk och Swedish 
Research Link till Vetenskapsrådet och därmed över
förs 200 miljoner kronor av de utestående åtaganden 
som Sida har avseende denna verksamhet.

För anslagsposterna 2 Informations och kommuni
kationsverksamhet och 5 Stöd genom svenska organi
sationer i det civila samhället under anslaget 7 1:1 
Biståndsverksamhet är anledningen till lågt utnytt
jande (34 procent respektive 70 procent) främst att 
avtalen löper normalt över tre år, vilket medför att 
utestående åtaganden varierar beroende på var i 
cykeln man befinner sig, och under 2012 fanns ett 

7. Finansiella dokument

Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner 3 410 360 3 315 763 97

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden 704 418 685 185 97

7 1:1.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

7 1:1.35.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 3 542 842 3 472 562 98

7 1:1.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet 25 600 23 977 94

7 1:1.35 Summa FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 3 568 442 3 496 539 98

7 1:1.36 Konflikthantering 311 510 294 776 95

7 1:1.37 Organisations- och temastöd 3 151 183 3 072 445 98

7 1:1.38 Ekonomiska program 304 330 302 203 99

7 1:1.39 Österuropa och Centralasien, icke ODA-länder 0 0

summa totalt Biståndsverksamhet 11 450 243 11 166 911 98

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa 66 765 65 321 98

7 2:1.3 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 66 765 65 321 98

summa utfall för verksamhet som genomförs av Regeringskansliet 11 517 008 11 232 232 98

Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1 Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner 14 503 600 14 080 659 97

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden 5 020 000 4 833 949 96

7 1:35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet 1 400 1 400 100

7 1:1.37 Organisations- och temastöd 1 920 000 1 469 701 77

7 1:1.38 Ekonomiska program 3 250 000 3 200 146 98

summa totalt Biståndsverksamhet 24 695 000 23 585 855 96

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa 62 400 36 700 59

7 2:1 Totalt Reformsamarbete i Östeuropa 62 400 36 700 59

summa beställningsbemyndigande för verksamhet  
som beslutas av Regeringskansliet

24 757 400 23 622 555 95

1 Av utestående åtaganden utgör 5 675 176 tkr åtaganden i valuta värderade enligt Regeringskansliet/UD:s principer. 
Det motsvarar 4 917 658 tkr värderade enligt balansdagens kurs.
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antal ettårsavtal. Fler treårsavtal kommer att tecknas 
under 2013, vilket innebär att utestående åtaganden 
för 2012 inte blir lika höga. Detta är även  förklaringen 
till lågt utnyttjande för anslagsdelposten 6.2 Stöd 
genom svenska organisationer i det civila samhället 
under anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 
där utnyttjandet blev 21 procent.

Bemyndiganderamen för anslaget sänktes från 
3 miljarder kronor 2011 till drygt 2 miljarder kronor 
2012. Utnyttjandet av ramen ökade från 48 procent 
2011 till 75 procent 2012, vilket motsvarar en ökning 
med 130 miljoner kronor. 

Endast 26 procent av bemyndiganderamen för 
anslag 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen har 
utnyttjats. Variationen mellan anslagsposterna har 
varit stor. Förklaringen är framför allt att anslags
delpost 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 
 behöver en väl tilltagen bemyndiganderam i de fall 
förutsättningarna för beslut om väntade stora miljö
investeringar uppfylls under året. Det råder en stor 
osäkerhet kring tidpunkten för detta.

Anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, 
Regeringskansliets verksamhet 
Under 2012 har Sida utöver egna medel utbetalat 
11 167 miljoner kronor avseende 7 1:1 Bistånds
verksamhet samt 65 miljoner kronor avseende 7 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa för Regeringskansliets 
(UD:s) räkning, sammantaget 11 232 miljoner kronor. 
Utbetalningstakten för dessa medel liknar Sidas och 
98 procent av disponibla medel har nyttiggjorts.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle
ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som Regerings
kansliet (UD) har beslutat att ingå med stöd av 
bemyndiganderamar. Då det är Regeringskansliet 
(UD) som upprättar avtal och fattar beslut om 
ut betalning av dessa medel kommenterar Sida inte 

utfallet närmare. Se även Allmänt under avsnitt 
7.7 Noter. Redovisning av Sidas administrativa 
 uppdrag framgår av avsnitt 4.14.

Garantiåtaganden
Sida ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2012 
redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riks gäldens 
rekommendationer om gemensam kostnads och risk
redovisning (dnr. 2004/641).

Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 
10 miljarder kronor. Sidas totala engagemang (offerter 
och garantier) uppgick till 3 260 miljoner kronor per 
den 31 december 2012. Motsvarande belopp per den 
31 december 2011 var 3 935 miljoner kronor.

Sidas garantier för U-krediter
Inga nya offerter för Ukrediter kommer att lämnas 
efter införandet av förordning (2009:320) om finansie
ring av utvecklingslån och garantier för utvecklings
samarbete, därmed har inte någon offert lämnats 
under 2012. Sida hade per den 31 december 2012 
utestående offerter och garantier i nio länder. Störst 
var engagemanget i Sri Lanka (758 miljoner kronor) 
och Kina (122 miljoner kronor). Nya garantier (pro
duktion) utifrån tidigare ställda offerter om samman
lagt 33 miljoner kronor avser Sri Lanka och utbetal
ningar inom befintligt engagemang.

Under 2012 har Sida inte betalat ut några skade
ersättningar till långivare. Återvinningar om 12 miljoner 
kronor har fördelats varav merparten avsåg Pakistan.

Resultatet för Sidas garantiverksamhet för Ukredi
ter är 31 miljoner kronor jämfört med 54 miljoner 
kronor för motsvarande period föregående år. Att 
resultatet minskat beror främst på valutakurseffekter 
(21 miljoner kronor). 

Sidas totala engagemang för Ukrediter uppgår till 
1 010 miljoner kronor, en minskning med 141  miljoner 
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sidas garantier för u-krediter, tkr

121231 111231

Produktion under året

– offerter 0

– garantier 33 000 65 000

summa produktion under året 33 000 65 000

utestående engagemang

– offerter 80 000 118 000

– garantier 930 000 1 033 000

summa engagemang avseende 
 garantier för u-krediter

1 010 000 1 151 000

Fristående garantier, tkr

121231 111231

Produktion under året

– offerter 1 335 000 0

– garantier 99 900 63 194

summa produktion under året 1 434 900 63 194

utestående engagemang

– offerter 1 995 860 2 569 256

– garantier 253 685 214 968

summa engagemang avseende 
 fristående garantier

2 249 545 2 784 224
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kronor jämfört med 2011. Reserveringen för förvän
tad förlust för engagemanget beräknades till 109 mil
joner kronor. Reserveringen för riskkoncentration 
(oförväntad förlust) redovisas inte längre, men kan 
uppskattas till 286 miljoner kronor avseende försäk
ringsteknisk beräknad risk i engagemanget (jämfört 
med 307 miljoner kronor 2011) och till 45 miljoner 
kronor avseende försäkringstekniskt beräknat netto
värde på skadefordringar (jämfört med 52 miljoner 
kronor 2011). Likvida medel i reserven för garantier 
för Ukrediter uppgår till 1 607 miljoner kronor 
 inklusive långfristiga placeringar.

Medel för U-krediter
Inga nya avsättningar kommer att ske till följd av för
ordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån 
och garantier för utvecklingssamarbete.

Sidas utestående åtaganden avseende kommande 
räntesubventioner samt kapitalbelopp för en kredit 
uppgår till drygt 777 miljoner kronor per den 31 dec
ember 2012 (inklusive en reserv på 100 miljoner kro
nor för valutakursförändringar), medan avsatta medel 
hos Riksgäldskontoret för Ukrediter uppgår till 
870 miljoner kronor. Överskottet beräknas uppgå  
till 93 miljoner kronor per den 31 december 2012.

Fristående garantier
Sidas totala engagemang för fristående garantier upp
går till 2 250 miljoner kronor per den 31 december 
2012. Minskningen av engagemanget jämfört med 
föregående år beror främst på de offerter som tagits 
bort under året. 

Sidas samarbetsavtal avseende garantier med 
 Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) uppgående till 
650 miljoner kronor har upphört att gälla, men för
handlingar pågår om en förlängning. Även sam
arbetsavtalet med International Finance Corporation 
(IFC) på 1 200 miljoner kronor har löpt ut. Nya 
 offerter som lämnats under 2012 är en volymgaranti 
 gällande Pstavar tillsammans med Gates Foundation, 
en åtagandegaranti på hälsoområdet, innovativ finan
siering av hälsoforskning och en garanti för vind
kraftverk FWE 1 & 2, till ett värde av sammanlagt 
1 280 miljoner kronor. Vid årets utgång var sam
arbetena beslutade av Sida men garantiavtalen ännu 
inte undertecknade. 

Under ramöverenskommelsen med USAID har 
fyra nya garantiavtal trätt i kraft till ett sammanlagt 
värde av 78 miljoner kronor. Dessutom har tre avtal 
som redovisades som offerter under 2011  klassificerats 
om till garantier. Det gäller Bosnien Herzegovina 
Volksbank, Bosnien Herzegovina Raiffeisen Bank 

samt Mozambique Banco Terra. Hela garantiavtalets 
belopp redovisas som garanti i enlighet med  hantering 
av övriga avtal med USAID. Detta skiljer sig från 
Sidas tidigare bokslut där endast beloppen för bank
ernas underliggande lån redovisas som garantier. 
Jämförelsetalen för detta har räknats om. 2012 kvar
står 625 miljoner kronor att teckna nya garantier för  
i samarbete med USAID.

Ramavtalet med Swedfund International AB  
har utökats med 55 miljoner kronor till totalt 
100  miljoner kronor. Garanti under detta avtal 
 avseende  Kurdmed, i Irak, upphörde att gälla den 
31 december 2012. 

Reserveringen för förväntad förlust i engagemanget 
för fristående garantier beräknas till 39 miljoner kro
nor. Uppgift om riskkoncentration (oförväntad förlust) 
kan inte lämnas då Sida inte kunnat erhålla denna 
uppgift från Exportkreditnämnden (EKN). 

Resultatet för Sidas fristående garantier uppgår till 
10 miljoner kronor jämfört med 17 miljoner kronor 
föregående år. 

Premiereserver, avgifter och nya förordningar 
Garantiverksamheten lyder för närvarande under två 
förordningar, förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier och förordningen 
(SFS 2011:211) om utlåning och garantier. De båda 
förordningarna har olika regler vad gäller placering 
av premiereserv i annan valuta än svenska kronor. 
Sida utreder vilka konsekvenser de olika alternativen 
kan förväntas få.

Till dess att det beslutats vilket regelverk Sida ska 
använda görs inga förändringar av placeringen av 
medel för Ukrediter utan de kvartstår tills vidare på 
valutakonton.

7. Finansiella dokument
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7. Finansiella dokument

7.2.1 Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter not 120101–121231 110101–111231

Intäkter av anslag 1 974 235 965 577

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 7 884 16 446

Intäkter av bidrag 3 963 1 786

Finansiella intäkter 4 979 12 900

summa 984 061 996 709

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -543 925 -572 213

Kostnader för lokaler 6 -50 493 -86 974

Övriga driftkostnader 7 -366 925 -307 003

Finansiella kostnader 8 -1 292 -2 451

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 -21 425 -28 068

summa -984 061 -996 709

Verksamhetsutfall 0 0

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida 18 263 66 924

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -18 263 -68 076

saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 -1 152

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 28 677 153 27 780 460

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 1 908 643

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 21 060 59 277

Finansiella intäkter 11 56 991 65 091

Finansiella kostnader 12 -35 225 -1 301

Lämnade bidrag 13 -28 667 463 -27 857 421

saldo transfereringar 54 424 46 748

Årets kapitalförändring 14 54 424 45 596

7.2 Resultaträkning



178 Sidas årsredovisning 2012

7. Finansiella dokument

7.3.1 Balansräkning, tkr

tillgångar not 2012-12-31 2011-12-31

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 76 856 75 670

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 758 3 669

summa immateriella anläggningstillgångar 15 78 614 79 339

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 667 24 195

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 456 14 234

Pågående nyanläggningar 0 1 131

summa materiella anläggningstillgångar 16 16 123 39 561

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 000 000 800 000

Andra långfristiga fordringar 206 973 239 742

summa finansiella anläggningstillgångar 17 1 206 973 1 039 742

utlåning 18 285 618 248 049

Fordringar

Kundfordringar 1 942 220

Fordringar hos andra myndigheter 38 493 38 095

Övriga fordringar 19 653 12 227

summa fordringar 19 60 088 50 542

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 44 521 20 490

Upplupna bidragsintäkter 148 295

Övriga upplupna intäkter 30 130 37 572

summa periodavgränsningsposter 20 74 799 58 357

avräkning med statsverket 21 135 741 129 199

kortfristiga placeringar 22 0 408 153

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23 103 990 56 240

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 24 1 532 645 1 332 711

Kassa och bank 25 40 341 34 741

summa kassa och bank 1 676 976 1 423 691

summa tillgångar 3 534 932 3 476 632

forts. >>

7.3 Balansräkning
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7.3.1 Balansräkning, tkr

kapital och skulder not 2012-12-31 2011-12-31

myndighetskapital

Statskapital 26 1 444 110 1 505 476

Balanserad kapitalförändring 27 1 428 894 1 363 292

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 54 424 45 596

summa myndighetskapital 2 927 429 2 914 364

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 1 369 2 488

Övriga avsättningar 29 164 158 185 685

summa avsättningar 165 527 188 172

skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 30 95 522 83 642

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 -

Skulder till andra myndigheter 133 127 129 000

Leverantörsskulder 114 290 103 046

Övriga skulder 31 50 754 12 968

summa skulder m.m. 393 693 328 656

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 46 745 43 220

Oförbrukade bidrag 35 991

Övriga förutbetalda intäkter 1 503 1 227

summa periodavgränsningsposter 32 48 283 45 439

summa kapital och skulder 3 534 932 3 476 632

7. Finansiella dokument
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7.4.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning not
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 98 992 2 840 000 -83 000 -4 192 2 851 800 2 838 053 13 747

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 539 96 300 96 839 96 068 771

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 44 367 1 532 700 -2 796 1 574 271 1 551 203 23 068

7 1:1.6 Asien 97 338 1 519 000 -53 928 1 562 410 1 520 453 41 957

7 1:1.7 Latinamerika 12 320 488 000 25 000 525 320 522 977 2 343

7 1:1.9 Afrika 227 883 5 608 000 -69 573 5 766 310 5 719 120 47 190

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 31 379 595 000 58 000 -14 129 670 250 666 348 3 902

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 14 359 1 418 500 1 432 859 1 429 213 3 646

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 18 309 215 000 -14 349 218 960 217 267 1 693

7 1:1.23 Miljölån 5 453 173 000 -803 177 650 175 564 2 086

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 120 738 710 000 -102 198 728 540 724 462 4 078

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 488 80 000 80 488 74 343 6145

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner1 95 999 3 315 865 -1 505 3 410 360 3 315 763 94 597

7 1:1.32 Forskningssamarbete 28 475 589 500 135 000 -12 215 740 760 724 883 15 877

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden1 23 290 981 128 -300 000 704 418 685 185 19 233

7 1:1.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1

7 1:1.35.1  Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1 99 842 3 443 000 3 542 842 3 472 562 70 280

7 1:1.35.2  Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet1 1 043 25 000 -443 25 600 23 977 1 623

7 1:1.35 Summa FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1 100 885 3 468 000 -443 3 568 442 3 496 539 71 903

7 1:1.36 Konflikthantering1 16 782 302 600 -7 872 311 510 294 776 16 734

7 1:1.37 Organisations- och temastöd1 111 779 2 857 627 189 400 -7 623 3 151 183 3 072 445 78 737

7 1:1.38 Ekonomiska program1 6 945 297 850 -465 304 330 302 203 2 127

7 1:1.39 Österuropa och Centralasien, icke ODA-länder1 0 0 0 0 0

7 1:1 summa biståndsverksamhet 1 056 321 27 088 070 24 400 0 -292 092 27 876 699 27 426 864 449 835

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 13 379 936 080 949 459 925 891 23 568

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 2 709 64 530 -474 66 765 65 321 1 444

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1  Reformsamarbete i Östeuropa 13 915 1 128 000 1 141 915 1 120 549 21 366

7 2:1.6.2  Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 115 47 303 -846 48 572 48 322 250

7 2:1:6 Summa reformsamarbete i Östeuropa 16 030 1 175 303 -846 1 190 487 1 168 871 21 616

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 18 739 1 239 833 0 0 -1 320 1 257 252 1 234 192 23 060

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

7. Finansiella dokument

7.4 anslagsredovisning
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7.4.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning not
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 98 992 2 840 000 -83 000 -4 192 2 851 800 2 838 053 13 747

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 539 96 300 96 839 96 068 771

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 44 367 1 532 700 -2 796 1 574 271 1 551 203 23 068

7 1:1.6 Asien 97 338 1 519 000 -53 928 1 562 410 1 520 453 41 957

7 1:1.7 Latinamerika 12 320 488 000 25 000 525 320 522 977 2 343

7 1:1.9 Afrika 227 883 5 608 000 -69 573 5 766 310 5 719 120 47 190

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 31 379 595 000 58 000 -14 129 670 250 666 348 3 902

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 14 359 1 418 500 1 432 859 1 429 213 3 646

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 18 309 215 000 -14 349 218 960 217 267 1 693

7 1:1.23 Miljölån 5 453 173 000 -803 177 650 175 564 2 086

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 120 738 710 000 -102 198 728 540 724 462 4 078

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 488 80 000 80 488 74 343 6145

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner1 95 999 3 315 865 -1 505 3 410 360 3 315 763 94 597

7 1:1.32 Forskningssamarbete 28 475 589 500 135 000 -12 215 740 760 724 883 15 877

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden1 23 290 981 128 -300 000 704 418 685 185 19 233

7 1:1.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1

7 1:1.35.1  Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1 99 842 3 443 000 3 542 842 3 472 562 70 280

7 1:1.35.2  Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet1 1 043 25 000 -443 25 600 23 977 1 623

7 1:1.35 Summa FN:s ekonomiska och sociala verksamhet1 100 885 3 468 000 -443 3 568 442 3 496 539 71 903

7 1:1.36 Konflikthantering1 16 782 302 600 -7 872 311 510 294 776 16 734

7 1:1.37 Organisations- och temastöd1 111 779 2 857 627 189 400 -7 623 3 151 183 3 072 445 78 737

7 1:1.38 Ekonomiska program1 6 945 297 850 -465 304 330 302 203 2 127

7 1:1.39 Österuropa och Centralasien, icke ODA-länder1 0 0 0 0 0

7 1:1 summa biståndsverksamhet 1 056 321 27 088 070 24 400 0 -292 092 27 876 699 27 426 864 449 835

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 13 379 936 080 949 459 925 891 23 568

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 2 709 64 530 -474 66 765 65 321 1 444

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1  Reformsamarbete i Östeuropa 13 915 1 128 000 1 141 915 1 120 549 21 366

7 2:1.6.2  Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 115 47 303 -846 48 572 48 322 250

7 2:1:6 Summa reformsamarbete i Östeuropa 16 030 1 175 303 -846 1 190 487 1 168 871 21 616

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 18 739 1 239 833 0 0 -1 320 1 257 252 1 234 192 23 060

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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7.4.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning not
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2  Samarbete inom miljöområdet 74 35 000 -74 35 000 34 977 23

5 1:11.1.3  Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 124 34 000 -124 34 000 33 999 1

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 197 69 000 0 0 -197 69 000 68 976 24

totalsumma 1 088 636 29 332 983 24 400 0 -293 609 30 152 410 29 655 923 496 488

avslutade anslag

5 1:11.1.1 Sidas Östersjöteam 3 257 0 -3 257 0 0

7 1:1.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder 993 0 -993 0 0

7 1:1.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder 5 607 0 -5 607 0 0

7 1:1.33 U-krediter

summa avslutade anslag 9 857 -9 857 0 0

totalsumma inklusive avslutade anslag 1 098 493 29 332 983 24 400 0 -303 466 30 152 410 29 655 923 496 488

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

7. Finansiella dokument

7.4.2 anslagsredovisning, Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

inkomst-
titel Benämning not Beräknat belopp inkomster

36

2394 Övriga ränteinkomster 13 663

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 4 600

4526 Återbetalning av övriga lån 31 316

summa 49 579
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7.4.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning not
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2  Samarbete inom miljöområdet 74 35 000 -74 35 000 34 977 23

5 1:11.1.3  Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 124 34 000 -124 34 000 33 999 1

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 197 69 000 0 0 -197 69 000 68 976 24

totalsumma 1 088 636 29 332 983 24 400 0 -293 609 30 152 410 29 655 923 496 488

avslutade anslag

5 1:11.1.1 Sidas Östersjöteam 3 257 0 -3 257 0 0

7 1:1.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder 993 0 -993 0 0

7 1:1.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder 5 607 0 -5 607 0 0

7 1:1.33 U-krediter

summa avslutade anslag 9 857 -9 857 0 0

totalsumma inklusive avslutade anslag 1 098 493 29 332 983 24 400 0 -303 466 30 152 410 29 655 923 496 488

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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7.4.3 Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden3

utestående  
åtaganden 121231 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017–

Not 38 Not 39

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 1 050 000 1 047 632 456 148 434 781 21 367 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 100 000 80 373 33 725 21 525 12 200 0 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 1 198 759 842 002 572 229 269 401 371 0 0

7 1:1.6 Asien 2 700 000 2 375 007 2 040 163 1 176 549 465 043 351 971 40 800 5 800

7 1:1.7 Latinamerika 900 000 727 885 504 628 359 922 122 890 15 316 6 500 0

7 1:1.9 Afrika 8 340 000 7 723 632 5 877 114 3 850 167 1 412 646 465 300 125 000 24 000

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 800 000 516 841 632 256 395 438 220 618 16 200 0 0

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2 000 000 1 661 304 1 826 564 964 509 526 056 336 000 0 0

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 400 000 43 828 323 538 152 253 126 285 27 500 17 500 0

7 1:1.23 Miljölån 350 000 30 326 95 192 28 786 36 406 30 000 0 0

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 1 200 000 602 676 1 065 169 627 223 297 526 137 420 3 000 0

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 160 000 0 160 000 80 182 79 817 0 0 0

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner1 14 503 600 16 903 637 14 080 659 3 375 676 3 023 084 2 504 797 1 915 300 3 261 802

7 1:1.32 Forskningssamarbete2 600 000 286 960 599 438 336 577 153 603 83 803 25 455 0

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden1 5 020 000 6 084 622 4 833 949 849 400 890 500 1 547 025 1 547 024 0

7 1:1.35.2  Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet1 1 400 0 1 400 700 700 0 0 0

7 1:1.37 Organisations- och temastöd1 1 920 000 2 684 753 1 469 701 671 030 180 081 130 865 123 195 364 530

7 1:1.38 Ekonomiska program1 3 250 000 3 421 495 3 200 146 249 044 261 480 277 841 297 965 2 113 816

summa 7 1:1 44 495 000 45 389 730 38 041 792 14 145 991 8 099 706 5 924 408 4 101 739 5 769 948

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 62 400 49 800 36 700 22 100 14 600 0 0 0

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 945 600 1 365 047 1 507 776 920 858 448 683 112 734 23 918 1 582

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 29 667 16 648 8 236 8 412 0 0 0

summa 7 2:1 2 088 000 1 444 514 1 561 124 951 194 471 695 112 734 23 918 1 582

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 61 000 27 320 2 038 2 038 0 0 0 0

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 70 000 38 072 31 845 27 446 4 399 0 0 0

summa 5 1:11 131 000 65 392 33 883 29 484 4 399 0 0 0

summa beställningsbemyndiganden 46 714 000 46 899 636 39 636 799 15 126 669 8 575 800 6 037 142 4 125 657 5 771 530

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där Regeringskansliet/UD beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
2 Utestående åtaganden motsvarande 204 miljoner kronor för programmen U-forsk samt Links överförs från och med 2013 till Vetenskapsrådet, enligt Sidas Regleringsbrev 2013.
3 Ingående åtaganden har minskats motsvarande 3 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten vid Sidas Östersjöteam överfördes till Svenska institutet 2012.
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7.4.3 Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden3

utestående  
åtaganden 121231 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017–

Not 38 Not 39

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 1 050 000 1 047 632 456 148 434 781 21 367 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 100 000 80 373 33 725 21 525 12 200 0 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 1 198 759 842 002 572 229 269 401 371 0 0

7 1:1.6 Asien 2 700 000 2 375 007 2 040 163 1 176 549 465 043 351 971 40 800 5 800

7 1:1.7 Latinamerika 900 000 727 885 504 628 359 922 122 890 15 316 6 500 0

7 1:1.9 Afrika 8 340 000 7 723 632 5 877 114 3 850 167 1 412 646 465 300 125 000 24 000

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 800 000 516 841 632 256 395 438 220 618 16 200 0 0

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2 000 000 1 661 304 1 826 564 964 509 526 056 336 000 0 0

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 400 000 43 828 323 538 152 253 126 285 27 500 17 500 0

7 1:1.23 Miljölån 350 000 30 326 95 192 28 786 36 406 30 000 0 0

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 1 200 000 602 676 1 065 169 627 223 297 526 137 420 3 000 0

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 160 000 0 160 000 80 182 79 817 0 0 0

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner1 14 503 600 16 903 637 14 080 659 3 375 676 3 023 084 2 504 797 1 915 300 3 261 802

7 1:1.32 Forskningssamarbete2 600 000 286 960 599 438 336 577 153 603 83 803 25 455 0

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden1 5 020 000 6 084 622 4 833 949 849 400 890 500 1 547 025 1 547 024 0

7 1:1.35.2  Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet1 1 400 0 1 400 700 700 0 0 0

7 1:1.37 Organisations- och temastöd1 1 920 000 2 684 753 1 469 701 671 030 180 081 130 865 123 195 364 530

7 1:1.38 Ekonomiska program1 3 250 000 3 421 495 3 200 146 249 044 261 480 277 841 297 965 2 113 816

summa 7 1:1 44 495 000 45 389 730 38 041 792 14 145 991 8 099 706 5 924 408 4 101 739 5 769 948

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 62 400 49 800 36 700 22 100 14 600 0 0 0

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 945 600 1 365 047 1 507 776 920 858 448 683 112 734 23 918 1 582

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 29 667 16 648 8 236 8 412 0 0 0

summa 7 2:1 2 088 000 1 444 514 1 561 124 951 194 471 695 112 734 23 918 1 582

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 61 000 27 320 2 038 2 038 0 0 0 0

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 70 000 38 072 31 845 27 446 4 399 0 0 0

summa 5 1:11 131 000 65 392 33 883 29 484 4 399 0 0 0

summa beställningsbemyndiganden 46 714 000 46 899 636 39 636 799 15 126 669 8 575 800 6 037 142 4 125 657 5 771 530

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där Regeringskansliet/UD beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
2 Utestående åtaganden motsvarande 204 miljoner kronor för programmen U-forsk samt Links överförs från och med 2013 till Vetenskapsrådet, enligt Sidas Regleringsbrev 2013.
3 Ingående åtaganden har minskats motsvarande 3 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten vid Sidas Östersjöteam överfördes till Svenska institutet 2012.
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7. Finansiella dokument

7.4.4 Finansiella villkor 2012, tkr17

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2012 Beslutstyp

Högst/
minst

Finansiellt 
villkor 2012

utfall 
2012

7 1:1 Biståndsverk-
samhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar 
och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive 
anslagspost:1

Reglerings-
brev

Ej 
belopps-
styrt

53 425

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 1 811

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 548

7 1:1.5 Stöd gm sv organisationer i det civila samhället 13 631

7 1:1.6 Asien 408

7 1:1.9 Afrika 1 061

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 232

7 1:1.21 Gobala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 29 356

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 1 192

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 1 642

7 1:1.32 Forskningssamarbete 3 544

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till en belopp av 
högst 10 miljarder kronor. Garantigivningen innefattar utställda 
biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt 
garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och 
garantier.

Reglerings-
brev

Högst 10 000 000 3 259 000

7 1:1.1 Humanitära in-
satser och kon-
fliktrelaterad 
verksamhet

Högst 200 miljoner kronor får användas för insatser avseende 
konfliktrelaterad verksamhet. Medel ska användas främst i 
 enlighet med policyn för säkerhet och utveckling i svenskt 
 utvecklingssamarbete 2010–2014 och i enlighet med policy för 
Sveriges humanitära bistånd 2010–2016.

Reglerings-
brev

Högst 200 000 43 074

7 1:1.2 Informations- och 
kommunikations- 
verksamhet

Sida får högst använda 27 miljoner kronor för sin egen 
 informations- och kommunikationsverksamhet.

Reglerings-
brev

Högst 27 000 26 392

7 1:1.32 Forskningssam-
arbete

Av medlen ska minst 75 miljoner kronor avse forskning om 
 sjukdomar som främst drabbar fattiga barn…

Reglerings-
brev

Minst 75 000 75 215

Av medlen ska minst 25 miljoner kronor ska avse forskning om 
framtida livsmedelsförsörjning.

Reglerings-
brev

Minst 25 000 25 000

Av medlen avser 135 miljoner kronor insatser med utgångspunkt 
i regeringens särskilda livsmedelssatsning

Reglerings-
brev

135 000 135 000

7 1:1 Biståndsverk-
samhet

Sida medges att inom ramen för det totala strategibeloppet att 
inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt 
 understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region  
med 10 procent. Återrapportering mot villkoret följer av 
 redovisning av utfallet mot de årligen beslutade strategibeloppen 
för land eller region.

Reglerings-
brev

Högst/
Minst 
avvikelse

10%

7 1:1.9 afrika medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier.2

Burkina Faso Stödet till Burkina Faso ska för 2012 uppgå till cirka 260 miljoner 
kronor, inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning.3

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 260 000 199 289

Etiopien Stödet till Etiopien ska för 2012 uppgå till  
cirka 195 miljoner kronor.4

Reglerings-
brev 2012, 
UF 
2009/87135

Cirka 195 000 107 189

forts. >>
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7.4.4 Finansiella villkor 2012, tkr17

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2012 Beslutstyp

Högst/
minst

Finansiellt 
villkor 2012

utfall 
2012

Kenya Stödet till Kenya ska för 2012 uppgå till  
cirka 400 miljoner kronor per år.5

Reg. beslut 
UF 
2011/42444

Cirka 400 000 337 750

Mali Stödet till Mali ska för 2012 uppgå till cirka 280 miljoner kronor, 
inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning.6

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 280 000 149 970

Moçambique Stödet till Moçambique ska för 2012 uppgå till cirka 725 miljoner 
kronor per år.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 725 000 760 467

Tanzania Stödet till Tanzania ska för 2012 uppgå till  
cirka 800 miljoner kronor.

Reglerings-
brev 2012, 
UF 
2009/87135

Cirka 800 000 752 641

Uganda Stödet till Uganda ska för 2012 uppgå till  
cirka 260 miljoner kronor per år.7

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 260 000 183 781

Zambia Stödet till Zambia ska för 2012 uppgå till  
cirka 400 miljoner kronor per år.8

Reglerings-
brev 2012, 
UF 
2009/87135

Cirka 400 000 186 045

Rwanda Stödet till Rwanda ska för 2012 uppgå till  
cirka 180 miljoner kronor.9

Samarbets-
strategi

Cirka 180 000 90 478

Dem. Rep.Kongo Stödet till DRK ska för 2012 uppgå till  
cirka 225 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 225 000 231 720

Liberia Stödet till Liberia ska för 2012 uppgå till  
cirka 200 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 200 000 213 394

Somalia Stödet till Somalia ska för 2012 uppgå till  
cirka 90 miljoner kronor.10

Reglerings-
brev 2012

Cirka 90 000 129 678

Sudan Stödet till Sudan ska för 2012 uppgå till  
cirka 275 miljoner kronor.

Reglerings-
brev 2012 
UF 
2009/87135

Cirka 275 000 274 497

Zimbabwe Stödet till Zimbabwe ska för 2012 uppgå till  
cirka 200 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2011/42445

Cirka 200 000 219 244

Botswana Stödet till Botswana ska för 2012 uppgå till  
cirka 40 miljoner kronor.11, 12

Samarbets-
strategi

Cirka 40 000 48 003

Namibia Stödet till Namibia ska för 2012 uppgå till  
cirka 20 miljoner kronor.11, 13

Samarbets-
strategi

Cirka 20 000 25 089

Sydafrika Stödet till Sydafrika ska för 2012 uppgå till  
cirka 90 miljoner kronor.11

Samarbets-
strategi

Cirka 90 000 83 669

Regionalt Afrika Stödet till Regionalt Afrika ska för 2012 uppgå till cirka 570 miljo-
ner kronor, inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning.14

Samarbets-
strategi

Cirka 570 000 687 778

Regionalt HIV/
Aids

Stödet till Regionalt HIV/Aids ska för 2012 uppgå till  
cirka 350 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2012/21823

Cirka 350 000 327 741

7 1:1.6 asien medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier.2

Bangladesh Stödet till Bangladesh ska för 2012 uppgå till cirka 235 miljoner 
kronor, inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning. 

Reg. Beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 235 000 239 993

7. Finansiella dokument
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7.4.4 Finansiella villkor 2012, tkr17

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2012 Beslutstyp

Högst/
minst

Finansiellt 
villkor 2012

utfall 
2012

Afghanistan Stödet till Afghanistan ska för 2012 uppgå till  
cirka 560 miljoner kronor. 

Samarbets-
strategi

Cirka 560 000 562 997

Kambodja Stödet till Kambodja ska för 2012 uppgå till cirka 200 miljoner 
 kronor, inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning.

Samarbets-
strategi

Cirka 200 000 202 264

Kina Stödet till Kina ska för 2012 uppgå till  
cirka 50 miljoner kronor.11

Samarbets-
strategi

Cirka 50 000 51 060

Indien Stödet till Indien ska för 2012 uppgå till  
cirka 60 miljoner kronor.11

Samarbets-
strategi

Cirka 60 000 60 923

Indonesien Stödet till Indonesien ska för 2012 uppgå till  
cirka 35 miljoner kronor.11

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 35 000 35 287

Vietnam Stödet till Vietnam ska för 2012 uppgå till  
cirka 75 miljoner kronor.11

Samarbets-
strategi

Cirka 75 000 78 523

Regionalt Asien Stödet till Regionalt Asien ska för 2012 uppgå till cirka 225 miljo-
ner kronor, inkluderar regeringens särskilda klimatsatsning.15

Samarbets-
strategi

Cirka 225 000 195 960

7 1:1.17 mellanöstern och 
nordafrika

medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier.2

Västbanken-Gaza Stödet till Västbanken-Gaza ska för 2012 uppgå till  
cirka 200 miljoner kronor.

Reglerings-
brev 2012 
UF 
2009/87135

Cirka 200 000 200 047

Irak Stödet till Irak ska för 2012 uppgå till  
cirka 120 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 120 000 118 207

Regionalt Mellan-
östern och Nord-
afrika

Stödet till Regionalt Mellanöstern och Nordafrika ska för åren 
2012 uppgå till cirka 350 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2012/12684

Cirka 350 000 349 560

7 1:1.7 latinamerika medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier.2

Bolivia Stödet till Bolivia ska för 2012 uppgå till cirka 205 miljoner  
kronor inkl forskningssamarbete och regeringens särskilda 
 klimatsatsning.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 205 000 207 813

Colombia Stödet till Colombia ska för 2012 uppgå till  
cirka 135 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 135 000 136 195

Guatemala Stödet till Guatemala ska för 2012 uppgå till  
cirka 160 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 160 000 164 989

7 1:2.1 sida (förvaltning) av medlen får högst 5 miljoner kronor användas  
för stöd till icke oda-länder.

Reglerings-
brev

Högst 5 000 1 437

7 2:1.6.1 Reformsamar-
bete i Östeuropa

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar 
och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive 
anslagspost. Redovisning av utfall per anslagspost:1

Reglerings-
brev

Ej 
belopps-
styrt

1 340

Högst 2 miljoner kronor får användas för fortsatt samarbete i 
enlighet med det tidigare Partnerskapprogrammet i Europa.

Reglerings-
brev

Högst 2 000 1 853

Sida medges att inom ramen för det totala strategibeloppet  
att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt 
 understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region  
med 10 procent. Återrapportering mot villkoret följer av 
 redovisning av utfallet mot de årligen beslutade strategibeloppen 
för land eller region.

Reglerings-
brev

7. Finansiella dokument
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7.4.4 Finansiella villkor 2012, tkr17

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2012 Beslutstyp

Högst/
minst

Finansiellt 
villkor 2012

utfall 
2012

Reformsamar-
bete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier eller motsvarande.

Albanien Stödet till Albanien ska för 2012 uppgå till  
cirka 80 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 80 000 78 564

Bosnien- 
Hercegovina

Stödet till Bosnien-Hercegovina ska för 2012 uppgå till  
cirka 170 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 170 000 186 154

Kosovo Stödet till Kosovo ska för 2012 uppgå till  
cirka 80 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 80 000 84 353

Moldavien Stödet till Moldavien ska för 2012 uppgå till  
cirka 110 miljoner kronor. 

Samarbets-
strategi

Cirka 110 000 114 515

Georgien Stödet till Georgien ska för 2012 uppgå till  
120 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 120 000 113 115

Serbien Stödet till Serbien ska för 2012 uppgå till  
cirka 110 miljoner kronor.

Reg. beslut 
UF 
2009/87135

Cirka 110 000 114 700

Turkiet Stödet till Turkiet ska för 2012 uppgå till  
73 miljoner kronor.16

Samarbets-
strategi

Cirka 73 000 60 011

Ukraina Stödet till Ukraina ska för 2012 uppgå till  
cirka 217 miljoner kronor.

Reg. beslut Cirka 217 000 200 887

1 Villkoret är inte beloppsmässigt reglerat. 
2 Klimatsatsningen under åren 2009–2012 kommer redovisas i särskild rapport april 2013.
3 Burkina Faso: Samråd har skett om lägre belopp.
4 Etiopien: Samråd har skett om lägre belopp.
5 Kenya: Avvikelsen beror på att en faktura inkom sent och utbetalas 2013.
6 Mali: Samråd har skett om lägre belopp.
7 Uganda: Samråd har skett om lägre belopp.
8 Zambia: Samråd har skett om lägre belopp.
9 Rwanda: Samråd har skett om lägre belopp.
10 Somalia: Samråd har skett om högre belopp.
11 Selektivt samarbete inom ramen för landets strategi.
12 Botswana: Samråd har skett om högre belopp.
13 Namibia: Samråd har skett om högre belopp.
14 Regionalt Afrika: Samråd har skett om högre belopp.
15 Regionalt Asien: Samråd har skett om lägre belopp.
16 Turkiet: Avvikelsen beror på att en beredning med kort varsel flyttades fram på samarbetspartners begäran.
17 Enligt regleringsbrevet har Sida inget ansvar för prognoer eller övriga återrapporteringskrav av de anslag som disponeras av Regeringskansliet,  

varför dessa inte ingår i årsredovisningen av finaniella villkor.

7. Finansiella dokument
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7. Finansiella dokument

7.5.1 Finansieringsanalys, tkr

drift not
120101 

–121231
110101 

–111231

kostnader 40 -972 721 -957 628

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 974 235 965 577

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 41 7 826 15 740

Intäkter av bidrag 963 1 786

Övriga intäkter 979 12 900

summa medel som tillförts för finansiering av drift 984 002 996 003

Förändring av Myndighetskapital hänförbar till övergångseffekt 42 -8 667

Ökning av kortfristiga fordringar -32 566 90 456

Ökning av kortfristiga skulder 33 772 -19 454

kassaflöde från drift 3 822 109 377

investeringar

Investeringar i materiella tillgångar -1 522 -10 430

Investeringar i immateriella tillgångar -13 981 -20 424

summa investeringsutgifter 43 -15 503 -30 854

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 46 731 27 625

Amorteringar -34 851 -32 904

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten 11 -

Försäljning av anläggningstillgångar 18 239 4 252

summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 30 130 -1 027

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 523 -7 349

kassaflöde till investeringar 15 150 -39 230

låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 44 -68 885 -3 922

Amorteringar 31 316 33 918

summa låneutgifter -37 570 29 997

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statsbudgeten -31 316 -33 918

summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet -31 316 -33 918

kassaflöde till låneverksamhet -68 885 -3 922

forts. >>
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7. Finansiella dokument

7.5.1 Finansieringsanalys, tkr

uppbördsverksamhet not
120101– 

121231
110101– 

111231

Intäkter av avgifter och andra inkomster som inte disponeras av Sida 18 263 66 924

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 6 578 1 152

inbetalningar i uppbördsverksamhet 24 841 68 076

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -18 263 -68 076

kassaflöde till uppbördsverksamhet 6 578 0

transfereringsverksamhet

Lämnat bistånd -28 667 463 -27 857 421

Finansiella intäkter 56 991 65 091

Finansiella kostnader -35 225 -1 301

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 417 359 -353 430

Förändring av långfristiga fordringar -167 231 -250 995

utbetalningar i transfereringsverksamhet -28 395 569 -28 398 056

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bistånd 28 677 153 27 780 460

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bistånd 1 908 643

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 21 060 59 277

Minskning av statskapital med medel som erh. från statsbudgeten -1 389 -28 000

summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 28 698 732 27 812 379

kassaflöde till transfereringsverksamhet 303 163 -585 677

Förändring av likvida medel 259 827 -519 452

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 1 552 890 2 072 342

Ökning av kassa och plusgiro 5 601 -271 783

Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 247 684 -240 852

Ökning av avräkning med Statsverket 6 542 -6 816

summa förändring av likvida medel 259 827 -519 452

likvida medel vid årets slut 1 812 717 1 552 890
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7.6 sammanställning över väsentliga uppgifter

7. Finansiella dokument

låneram i Riksgäldskontoret, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Beviljad låneram 112 000 110 000 110 000 110 000 100 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 95 522 83 642 88 921 70 613 77 463

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 29 000 47 036 85 000 33 000 28 000

Maximalt utnyttjad kontokredit 0 29 096 80 334 32 560 0

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Räntekostnader på räntekonto 0 30 232 11 0

Ränteintäkter på räntekonto 877 569 11 302 2 541

avgiftsintäkter, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar: 7 741 5 710 5 168 6 279 5 333

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 1 1 1 50 000

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar: 18 263 68 076 716 512 69 234 77 102

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 1 1 1 50 000

1 Belopp saknas i regleringsbrev.

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Beviljad anslagskredit 28 373 46 483 48 000 70 000 26 458

Utnyttjad anslagskredit 0 0 24 377 48 077 0

anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Anslagssparande/reservationer 496 488 1 098 493 228 671 672 539 644 542

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida 
 disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas  
efter beslut av Regeringskansliet/UD.

284 776 358 390 - - -
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7. Finansiella dokument

utestående åtaganden, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Tilldelad bemyndiganderam 46 714 000 53 272 000 26 376 042 29 985 000 26 023 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida 
 disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas efter 
beslut av Regeringskansliet/UD.

24 757 400 30 075 000 - - - 

Utestående åtaganden, not 39 39 636 799 46 902 649 18 827 548 16 549 647 13 758 508

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida 
 disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas efter 
beslut av Regeringskansliet/UD.

23 622 555 29 144 307 - - -

antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Antal årsarbetskrafter 5621 601 694 773 799

Medelantalet anställda 6161 666 736 799 927

1 I antalet årsarbetskrafter och medelantalet anställda ingår 8 Biträdande Bilaterala Experter (BBE) och 10 Nationella Experter (NE).  
Dessa finansieras från Sidas anslag för biståndsverksamhet.

driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Driftkostnad 961 343 966 189 978 265 989 375 982 117

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 711 1 608 1 410 1 280 1 229

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

2012 2011 2010 2009 2008

Årets kapitalförändring 54 424 45 596 32 312 -49 401 244 621

Balanserad kapitalförändring 1 428 894 1 363 292 1 281 908 1 760 656 1 419 597
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allmänt
Sida är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring. Årsredovisningen är upp
rättad enligt förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB).

Från och med 2011 har Sida ansvar för viss admi
nistrativ granskning samt utbetalning av medel och åter
krav avseende bidrag som Regeringskansliet (UD) beslu
tar om inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 
Uppdraget innebär att Sida, enligt regleringsbrevet, 
har dispositionsrätt till de aktuella anslagsposterna inom 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet samt en anslags
post inom 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa. Med
len ingår i myndighetens finansiella dokument. I före
liggande årsredovisning redovisas de i Sidas resultat och 
balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisningen 
samt i  redovisningen av beställningsbemyndiganden.

I regleringsbrevet för 2012 framgår vidare att de 
ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (UD) 
ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats 
för tidigare år samt för 2012, ska rapporteras till Sida 
för införande och redovisning i Sidas årsredovisning. 
Enligt regleringsbrevet har Sida inget ansvar för 
 prognoser eller övriga återrapporteringskrav avseende 
dessa medel, varför de inte ingår i redovisningen  
av finansiella villkor. Regeringskansliet (UD) har 
 överlämnat en sammanställning över de ekonomiska 
 åtaganden som enligt regleringsbrevet ska ingå i Sidas 
årsredovisning 2012. I och med att Regeringskansliet 
(UD) har verksamhetsansvaret för dessa bidragsbeslut 
och åtaganden finns dokumentation inte att tillgå på 
Sida. Därmed ingår inte heller Regeringskansliets 
(UD:s) åtaganden i Sidas intygande om en rättvisande 
bild och den ekonomiska ställningen enligt FÅB.

Från och med den 1 januari 2012 har det adminis
trativa ansvaret för nio utlandsmyndigheter överförts 
till Regeringskansliet (UD). De nio utlandsmyndig
heterna är Albanien, Bolivia, Burkina Faso,  Georgien, 
Kambodja, Kosovo, Liberia, Moldavien och Rwanda. 
Från och med den 1 januari 2012 övergick den verk
samhet som Sida bedrivit avseende Östersjösamarbe
tet inom utgiftsområde 5 Internationellt  samarbete 
till Svenska institutet (SI). Under året har aktuella 
balanser övertagits av Regeringskansliet (UD) respek
tive Svenska institutet.

7.7 Noter

Enligt 18 § förordningen (2009:320) om finansie
ring av utvecklingslån och garantier för utvecklings
samarbete ska säkerhetsreserven för Sidas garantier 
förvaltas av Exportkreditnämnden (EKN). EKN har 
sedan tidigare förvaltat reserven för Sidas garantier 
för Ukrediter. Under första halvåret 2011 påbörjades 
överföring av reserven för fristående garantier till 
EKN. Överlämningen till EKN är inte fullt avslutad 
då samtliga garantier inte är inlagda i EKN:s ärende
hanteringssystem per den 31 december 2012. 

I kommentarer under Finansiella dokument är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor 
 beroende på de stora beloppsvärden som återfinnes  
i Sidas redovisning. I övrigt anges belopp i tusentals 
kronor (tkr) om inte annat framgår. Maskinella 
avrundningar kan ge smärre differenser jämfört med 
manuella summeringar. Jämförelse görs med utfall 
från föregående år per den 31 december.

Redovisningsprinciper
Fordringar har värderats till högst det belopp varmed 
de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta är värderade till balansdagens kurs. Fordringar 
värderas till balansdagens köpkurs, skulder till balans
dagens säljkurs. Utlandsmyndigheternas behållning 
per den 31 december har för de icke konvertibla 
 valutorna värderats till kurs som gällde vid senaste 
växlingstillfället eller till december månads genom
snittskurs.

Utestående åtaganden i valutor avseende de 
anslagsposter som Regeringskansliet (UD) beslutar 
om har värderats enligt Regeringskansliets (UD:s) 
principer. I nothänvisning har uppgift om aktuella 
åtaganden värderade till balansdagens kurs angetts.

Fordringar och skulder i utländsk valuta inom 
säkerhetsreserven för Sidas garantier för Ukrediter 
och fristående garantier som förvaltas av EKN (för
ordning (2009:320) om finansiering och garantier för 
utvecklingssamarbete) är värderade till balansdagens 
kurs i enlighet med EKN:s bokslutskurser.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
utgörs av tillgångar för stadigvarande bruk med ett 
anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en ekonomisk 
livslängd på minst tre år. Anläggningstillgångarna tas 
upp till anskaffningsvärdet och skrivs av enligt linjär 

7. Finansiella dokument
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avskrivningsmetod. Avskrivningarna påbörjas från 
och med den månad då tillgången tas i bruk. För 
Balanserade utgifter för utveckling tillämpas en 
beloppsgräns på 500 tkr och avskrivningstiden är fem 
år. För reparations och underhållskostnader avseende 
Förbättringsutgifter på annans fastighet är belopps
gränsen 100 tkr. Avskrivningstiden för Förbättringsut
gifter på annans fastighet är tio år (förutom i de fall 
hyresavtalet löper på kortare tid och med säkerhet 
inte kommer förlängas). För datorer (exklusive 
 bärbara datorer som kostnadsförs) och licenser är 
avskrivningstiden tre år. För konst tillämpas ingen 
avskrivningstid. För övriga anläggningskategorier är 
avskrivningstiden fem år.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräk
nas till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de 
försäkringstekniska grunder som Statens Pensionsverk 
(SPV) har fastställt. Värdet inkluderar särskild löneskatt.

Utgifter som klassificeras som transfereringar redo
visas mot anslag enligt kassamässig princip i de fall 
utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och 
erhållna rekvisitioner. Erhållna fakturor avseende 
levererade varor och tjänster som klassificeras som 
transfereringar redovisas mot anslag enligt kostnads
mässig princip.

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gräns
värde på 100 tkr för periodiseringar avseende verk
samhetens intäkter och kostnader, och ett gränsvärde 
på 1 000 tkr avseende transfereringar i form av levere
rade varor och tjänster. 

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
EKN i enlighet med beslut 2008000041, riktlinjer 
för värdering av Sidas finansieringsinstrument. Enligt 
samverkansavtal mellan EKN och Sida avseende 
garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra värderingar av engagemang och 
utstående fordringar. 

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med 2012 ska avgifter och andra liknande 
ersättningar som inte disponeras av myndigheter 
redovisas mot statens budget det budgetår som intäk
terna hänför sig till. Tidigare har avgifter och andra 
ersättningar redovisats på inkomstmässig grund. 
Uppkommen övergångseffekt med anledning av över
gång till nytt regelverk har redovisats mot posten 
Avräkning med statsverket respektive Balanserad 
kapitalförändring i enlighet med anvisningar från 
Ekonomistyrningsverket (ESV).

I redovisning av beställningsbemyndiganden inklu
deras inte längre mellanskillnaden mellan avtals
belopp och utfall innevarande år i utestående åtagan

den. Den del av avtalsbelopp 2012 och tidigare som 
ska betalas ut kommande år flyttas till 2013. Som ute
stående åtaganden redovisas därmed endast åtagan
den som är registrerade 2013 och framåt. 

Sidas engagemang avseende garantier redovisas 
uppdelat på offerter och garantier. Under ramöver
enskommelsen med USAID har tre avtal som 2011 
redovisades som offerter klassificerats om till garantier 
i enlighet med hantering av övriga ramgarantier med 
USAID. Detta skiljer sig från Sidas tidigare bokslut 
där endast bankernas underliggande lån redovisas 
som garantier. För att öka jämförbarheten har mot
svarande jämförelsetal räknats om.

Ändrade principer för finansiering 
Enligt Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 
ska anläggningstillgångar som används i en myndig
hets verksamhet finansieras med lån i Riksgäldskonto
ret. Enligt ändringar i föreskrifter och allmänna råd 
till 2 kap. 1 och 2 § Kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) som träder i kraft den 1 januari 2013 avses 
med anläggningstillgångar som används i myndig
hetens verksamhet såväl färdigställda tillgångar som 
tillgångar som uppförs med avsikt att användas. Lån 
behöver dock inte tas upp förrän påföljande halvår 
för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda efter 
den 30 november respektive den 31 maj. 

Sida har valt att anpassa sig till nytt regelverk 
redan 2012 och har därmed tagit upp lån för det 
 bokförda värdet på pågående anläggningar per den 
30 november 2012.

Den av Riksgäldskontoret upphandlade rabatten 
för myndigheters valutaväxling i banker har tidigare 
tillgodogjorts Sidas förvaltningsanslag. Från och med 
budgetåret 2012 tillgodogörs istället växlingsrabatten 
biståndsanslaget, varför dessa intäkter från och med 
2012 redovisas i transfereringsavsnittet.

undantag från ea-regler
Med undantag från bestämmelserna i förordningen 
(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och 
medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till 
konton som öppnas/innehas i utländska banker av 
utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avse
ende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, 
Övriga inkomster av statens verksamhet. 

Kravet i 21 f  § förordningen (2000:606) om myn
digheters bokföring att hantera inkommande och 
utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på 
myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § 
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida 
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ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § 
första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på 
 Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och 
med juli 2016. 

Resultaträkning

Not 1.  samband mellan intäkter av anslag enligt 
anslagsredovisning och resultaträkning

120101 
–121231

110101 
–111231

Anslagsutfall enligt anslags-
redovisningen1

29 655 923 28 753 112

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

-974 235 -965 577

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bistånd

-28 677 153 -27 780 460

Uttag semesterdagar från 20083 -4 524 -7 076

Statskapital, konst4 -11

summa 0 0

1 Inkluderar anslagsposter som Sida disponerar från och med 2011 och som 
utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

2 Intäkter av anslag enligt resultaträkningen inkluderar 52 879 tkr som 
 finansierats från biståndsanslaget.

3 Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovisas 
direkt mot Avräkning med statsverket.

4 Anskaffad konst som redovisas mot statskapital.

Not 2.  intäkter av avgifter och andra ersättningar

120101 
–121231

110101 
–111231

Intäkter enligt 4 § Avgifts-
förordningen

7 505 4 511

Intäkter avgiftsfinansierad 
 verksamhet

236 1 199

Övriga intäkter i verksamheten 143 10 736

summa intäkter 7 884 16 446

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har mins
kat med 8 563 tkr. Den främsta förklaringen är att 
administrationen av utlandsmyndigheter överförts till 
Regeringskansliet/UD och att Sida därmed inte 
längre fakturerar Regeringskansliet/UD för deras 
andel. Samtidigt har intäkterna enligt 4 § Avgiftsför
ordningen ökat med anledning av uthyrning av lediga 
lokaler på Valhallavägen i Stockholm.

Not 3. intäkter av bidrag

120101 
–121231

110101 
–111231

Bidrag från Länsarbetsnämnden 103 118

Bidrag från andra myndigheter 0 36

Bidrag från övriga länder och EU 860 1 631

summa intäkter av bidrag 963 1 786

Posten har minskat med 822 tkr jämfört med föregå
ende år. Projektet Baltic Compass som finansierats 
med EUmedel har överlämnats till Svenska Institutet 
från och med 2012 vilket förklarar en större del av 
minskningen.

Not 4. Finansiella intäkter

120101 
–121231

110101 
–111231

Ränteintäkter Riksgälden 877 569

Övriga ränteintäkter 65 64

Kursdifferenser 36 34

Övriga finansiella intäkter 0 12 233

summa finansiella intäkter 979 12 900

Finansiella intäkter har minskat med 11 921 tkr vilket 
i huvudsak beror på att Sidas rabatt för valutaväxling 
om 10 982 tkr från och med 2012 redovisas mot 
biståndsanslaget och som finansiell intäkt under 
transfereringsavsnittet, se avsnitt 7.7 Ändrade princi
per för finansiering och not 11. 

Not 5. Kostnader för personal

Not 5:1. kostnader för personal

120101 
–121231

110101 
–111231

Summa kostnader för personal -543 925 -572 213

Varav lönekostnader -289 768 -308 220

Personalkostnaderna har minskat med 28 287 tkr.  
Det beror främst på att medelantalet anställda har 
 minskat med 50 st, från 666 st 2011 till 616 st 2012 
(varav 10 st redovisas som personalbistånd i transfere
ringsavsnittet) och att det administrativa ansvaret  
för nio utlandsmyndigheter överförts till Regerings
kansliet/UD från och med den 1 januari 2012, se 
även not 7 Övriga driftkostnader, vilket inneburit att 
anställningsförhållandet för lokalanställda överförts 
till Regeringskansliet/UD.
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Not 5:2 och 5:3. Ersättningar till styrelsens 
ledamöter samt uppgift om deras sidouppdrag
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredo
visning redovisa de skattepliktiga ersättningar och 
 förmåner som betalats ut under året till styrelseleda
möter och ledande befattningshavare som utsetts av 
regeringen. Nedan redovisas även uppdrag som dessa 
personer innehar i andra statliga myndigheter och i 
aktiebolag.

Not 5:2. styrelse

ledamot 
skattepliktig 

ersättning, tkr styrelseuppdrag

Sjöstrand, Mats, 
Ordförande

104 Trafikverket 
Försäkringskassan
Statistiska Centralbyrån
Radiotjänst i Kiruna AB

Petri Gornitzka, 
Charlotte, 
 Generaldirektör

1 318 Vetenskapsrådet
Myndigheten för 
 samhällsskydd och 
 beredskap

Runegrund, Rosita 52 Tjörns Hamnar AB

Båge, Lennart 52 Sveriges lantbruks-
universitet

Vibbleus 
 Bergquist, Heléne

52 Renewable Energy 
 Corporation ASA
Trelleborg AB publ
Trade Doubler AB publ
Nordic Growth Market 
NGM AB
Tyréns AB
Try A Guide  
Stockholm AB
Pertendo AB

Rolén, Thomas 24 Pensionsmyndigheten 
Försvarsmakten
Domarnämnden
Statens skolinspektion

Becker, Torbjörn 38 Becker Growth 
 Consulting AB

summa ersätt-
ning1

1 640

1 Ersättningen inkluderar en månads dubbel utbetalning vilket justeras 2013.

Not 5:3.  ledande befattningsghavare utsedda  
av regeringen

skattepliktig 
 ersättning, tkr styrelseuppdrag

Netz, Bo, 
 Överdirektör

1 133 AB Trav och Galopp

summa ersättning 1 133

Not 5:4. Redovisning av myndighetens sjukfrånvaro
I enlighet med 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag ska uppgifter 
 lämnas om myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 
i tabellen nedan anges i procent av de anställdas 
 sammanlagda ordinarie arbetstid för respektive 
grupp.

Not 5:4. sjukfrånvaro, %

120101 
–121231

110101 
–111231

Totalt 2,85 2,63

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

51,53 52,24

Män 2,70 1,89

Kvinnor 2,93 3,04

Anställda–29 år 0,91 0,91

Anställda 30–49 år 2,13 2,12

Anställda 50 år– 4,09 3,50

Not 6. kostnader för lokaler

120101 
–121231

110101 
–111231

Kostnader för lokaler -55 172 -69 436

Avsättning för lokaler 4 679 -17 538

summa kostnader för lokaler -50 493 -86 974

Lokalkostnaderna har totalt minskat med 36 481 tkr. 
Minskningen beror främst på den avsättning för 
omstruktureringskostnader som gjordes under 2011, 
se not 29 Övriga avsättningar. Övriga lokalkostnader 
har minskat med 14 264 tkr främst beroende på att 
från och med 2012 har det administrativa ansvaret 
för nio utlandsmyndigheter övergått från Sida till 
Regeringskansliet/UD, se vidare not 7 Övriga drift
kostnader. 
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Not 7. Övriga driftkostnader

120101 
–121231

110101 
–111231

Köpta tjänster -321 403 -261 854

Tele- och post -8 995 -9 148

Transporter och resor -21 337 -19 620

Kontorsmaterial, trycksaker m.m. -2 702 -3 429

Övrigt -12 488 -12 952

summa övriga driftkostnader -366 925 -307 003

Övriga driftkostnader har ökat med 59 922 tkr, vilket 
i allt väsentligt förklaras av den så kallade kostnads
delningen med Regeringskansliet/UD som ökat 
bland annat på grund av att det administrativa ansva
ret för nio utlandsmyndigheter överförts till Reger
ingskansliet/UD under 2012. Förändringen har inne
burit att Sidas andel av personal, lokal och drift
kostnader faktureras Sida från Regeringskansliet/UD 
via kostnadsdelningen. De ökade köpta tjänsterna 
motsvaras av personalkostnader 18 406 tkr, lokalkost
nader 17 006 tkr och övriga driftkostnader 8 337 tkr. 
Övriga ökade kostnader i kostnadsdelningen vilket 
även innefattar avskrivningar för övertagna anlägg
ningstillgångar motsvaras av cirka 16 000 tkr. 

Not 8. Finansiella kostnader

120101 
–121231

110101 
–111231

Räntekostnader avseende lån i 
 Riksgäldskontoret

-1 076 -1 636

Kursdifferenser -46 -202

Övriga finansiella kostnader -170 -612

summa finansiella kostnader -1 292 -2 451

Finansiella kostnader har minskat med 1 159 tkr. 
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret har 
minskat med 560 tkr. Lånevolymen har i genomsnitt 
varit 19 304 tkr lägre under 2012 jämfört med 2011 
och den genomsnittliga räntesatsen har minskat med 
0,31 procentenheter. 

Not 9. Saldo uppbördsverksamhet
Att saldot för uppbördsverksamheten är noll beror på 
att Sidas periodiseringar avseende räntor som inte 
disponeras, från och med 2012 ska redovisas mot 
 statens budget det budgetår som intäkterna hänför  
sig till, se avsnitt 7.7 Ändrade redovisningsprinciper 
och not 36. Intäkter av avgifter m.m samt andra 
intäkter som inte disponeras av Sida har minskat med 
48 661 tkr. Det beror främst på att 28 000 tkr motsva
rande en avsatt kreditram för Filippinerna (Ukredit) 
levererades in mot inkomsttitel under 2011 samt att 
en Världsbanksfond avslutades 2011 vilket då med
förde återbetalning av ränta om 9 858 tkr. 

Not 10. Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har 
minskat med 38 216 tkr. Det beror framför allt på att 
medel från Norwegian Agency for Development 
Cooperation (NORAD) förbrukats i större utsträck
ning än föregående år. Medel från NORAD används 
för delfinansiering av hiv/aids teamet i Zambia.

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

120101 
–121231

110101 
–111231

Ränteintäkter U-krediter 13 137 16 421

Ränteintäkter Fristående garantier 1 106 1 281

Ränteintäkter Sidas garantier för 
U-krediter

29 795 38 093

Valutakursvinster 1 971 9 297

Övriga finansiella intäkter 10 982 0

summa finansiella intäkter 
 transfereringar

56 991 65 091

Finansiella intäkter avseende transfereringar  
har minskat med 8 100 tkr. Ränteintäkterna för 
U krediter och ränteintäkterna för Sidas garantier  
för U krediter är lägre jämfört med föregående år. 
Det beror främst på lägre tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret samt lägre genomsnittsränta 2012. 
Samtidigt har övriga finansiella intäkter ökat 
 beroende på att Sidas rabatt för valutaväxling från 
och med 2012 redovisas i transfereringsavsnittet.  
Se avsnitt 7.7 Ändrade principer för finansiering samt 
not 4.
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Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

120101 
–121231

110101 
–111231

Valutakursförluster -35 075 -1 181

Övriga finansiella kostnader -150 -120

summa finansiella kostnader 
 transfereringar

-35 225 -1 301

Posten har ökat med 33 924 tkr jämfört med föregå
ende år vilket främst beror på att årets valutakursför
luster är totalt 33 893 tkr högre än 2011. Av ökningen 
är 17 046 tkr hänförliga till Villkorslån och 16 633 tkr 
hänförliga till Säkerhetsreserven för Ukrediter som 
förvaltas av EKN. 

Not 13. lämnade bidrag

120101 
–121231

110101 
–111231

Kostnadsreduktion från 
 samfinansiärer

21 123 24 057

Periodisering, säkerhetsreserv och 
fristående garantier

-10 918 7 240

Projektstöd samarbetsländer -2 199 682 -2 663 146

Lämnade bidrag internationellt -21 096 882 -20 188 128

Lämnade bidrag inom Sverige -4 691 089 -4 243 077

Personalbistånd -31 451 -38 775

Resursöverföring varor, tjänster och 
entreprenad

-693 473 -706 668

U-krediter, garantier, 
 biståndskrediter

-46 708 -43 489

Övriga kostnader 81 617 -5 436

summa lämnade bidrag -28 667 463 -27 857 421

Under posten Lämnade bidrag redovisas utbetal
ningar avseende Sidas biståndsverksamhet. Lämnade 
bidrag har ökat med 810 042 tkr. Det är framför allt 
lämnade bidrag internationellt som har ökat. Även 
lämnade bidrag inom Sverige har ökat medan 
 projektstöd till samarbetsländer minskat. Se även 
kommentarer till anslagsutfall i avsnitt 7.1 samt not 1. 
Övriga kostnader har minskat vilket beror på lägre 
riskreservering avseende villkorslån. 

Not 14. Årets kapitalförändring

120101 
–121231

110101 
–111231

Uppbördsavsnittet1

Uppbörd 0 -1 152

transfereringsavsnittet

Villkorslån2 -20 379 -2 512

U-krediter – gåvoelement3 -32 835 -26 161

Biståndskrediter2 -88 331 -

Resultat Sidas garantier för  
U-krediter4

31 059 53 467

Fristående garantier5 -9 652 16 672

Övrigt6 174 562 5 281

summa transfereringsavsnittet 54 424 46 748

Årets kapitalförändring 54 424 45 596

1 Med anledning av övergång till intäktsmässig avräkning av uppbörd uppstår 
inte längre någon kapitalförändring i uppbördsavsnittet, se avsnitt 7.7 Änd-
rade redovisningsprinciper.

2 Se not 18 Utlåning.
3 Kapitalförändringen utgörs främst av kostnad för gåvoelement U-krediter, det 

vill säga utbetalningar till AB Svensk Exportkredit (SEK) 45 756 tkr, kostnad 
för subventionerade premier 753 tkr och ränteintäkter 13 137 tkr. 

4 Det minskade resultatet för Sidas garantier för U-krediter (säkerhets-
reserven) beror främst på ökade kostnader för kursdifferenser med 
-21 049 tkr jämfört med föregående år.

5 Det minskade resultatet för Fristående garantier beror främst på minskade 
nettopremieintäkter med -23 653 tkr samt högre negativ förändring av 
 avsättning för försäkringsteknisk beräknad risk i engagemanget, -2 040 tkr, 
jämfört med föregående år.

6 Övrigt i transfereringsavsnittet består av förändringar avseende befarade 
förluster för biståndskrediter och villkorslån samt orealiserade kursförluster 
för villkorslån.

7. Finansiella dokument



200 Sidas årsredovisning 2012

Balansräkning

Not 15. immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 121231 111231

Ingående balans anskaffningsvärde 104 515 84 162

Årets nyanskaffning 13 859 26 058

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

-1 227 -5 705

Korrigering tidigare års  anskaffningsvärde 462 -

utgående balans anskaffningsvärde 117 609 104 515

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-28 845 -17 989

Årets avskrivning -12 780 -10 856

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangering)

871 -

Korrigering tidigare års avskrivningar 1 -

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-40 753 -28 845

Bokfört värde 76 856 75 670

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

121231 111231

Ingående balans anskaffningsvärde 31 489 31 419

Årets nyanskaffning - 70

Korrigering tidigare års  anskaffningsvärde -340 -

utgående balans anskaffningsvärde 31 150 31 489

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-27 820 -25 939

Årets avskrivning -1 660 -1 882

Korrigering tidigare års avskrivningar 89 -

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-29 392 -27 820

Bokfört värde 1 758 3 669

utgående balans immateriella 
 anläggningstillgångar

78 614 79 339

Under året har driftsättning skett av återstående del 
av samarbetsplattformen, ett ITsystemstöd för insats
hantering (delvis) och nytt ärende och dokument
hanteringssystem om totalt 30 522 tkr (inklusive årets 
anskaffning 2012). I det bokförda värdet ingår upp
arbetade kostnader som ännu inte driftsatts om 
17 212 tkr.

Not 16. materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 121231 111231

Ingående balans anskaffningsvärde 35 443 32 496

Årets nyanskaffning 902 7 239

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

-15 600 -3 143

Korrigering tidigare års  anskaffningsvärde -407 -186

Överföringar - -963

utgående balans anskaffningsvärde 20 338 35 443

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-11 248 -9 895

Årets avskrivning -2 128 -3 757

Återförda ack avskrivningar  
(försäljning/utrangering)

3 704 1 861

Korrigering tidigare års avskrivningar - 46

Överföringar - 498

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-9 671 -11 248

Bokfört värde 10 667 24 195

maskiner, inventarier, installationer m.m. 121231 111231

Ingående balans anskaffningsvärde 105 581 108 449

Årets nyanskaffning 1 027 2 771

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangeringar)

-15 300 -6 076

Korrigering tidigare års  anskaffningsvärde - -526

Överföringar - 963

utgående balans anskaffningsvärde 91 308 105 581

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-91 347 -82 760

Årets avskrivning -4 947 -11 292

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangeringar)

10 441 3 530

Korrigering tidigare års avskrivningar - -327

Överföringar - -498

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-85 852 -91 347

Bokfört värde 5 456 14 234

Pågående nyanläggningar 121231 111231

Ingående balans anskaffningsvärde 1 131 -

Årets nyanskaffning - 1 131

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

-1 130 -

Korrigering tidigare års  anskaffningsvärde -1 -

utgående balans anskaffningsvärde 0 1 131

Bokfört värde 0 1 131

utgående balans materiella 
 anläggningstillgångar

16 123 39 561
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Bokfört värde avseende materiella anläggnings
tillgångar har minskat med 23 438 tkr vilket främst 
förklaras av att det administrativa ansvaret för nio 
utlandsmyndigheter överförts till Regeringskansliet/
UD och att Östersjöenheten överförts till Svenska 
Institutet. Under året har korrigeringar av anskaff
ningsvärdet om 408 tkr gjorts då det i inventarie
redovisningen har identifierats anskaffningar som inte 
uppfyller Sidas beloppsgräns eller kriterier för anlägg
ningstillgångar. 

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter:
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i värdepapper hos Riks
gälden avseende säkerhetsreserven som förvaltas av 
EKN och utgör en del av Sidas garantier för Ukredi
ter. Posten har ökat med 200 miljoner kronor vilket 
beror på förändringar av placeringar. Långfristiga 
fordringar hos andra myndigheter, Övriga tillgodo
havanden i Riksgäldskontoret och Kassa och bank 
har ökat samtidigt som Kortfristiga placeringar har 
minskat, jämför not 22, 24 och 25.

Andra långfristiga fordringar:
Andra långfristiga fordringar utgörs av det försäk
ringstekniskt beräknade nettovärdet på skadeford
ringar inom säkerhetsreserven som är knuten till 
Ukreditsystemet (134 000 tkr), premiefordringar på 
garantitagare inom Ukreditsystemet (48 992 tkr) och 
fristående garantier (14 386 tkr) samt en fordran på 
Swedfund avseende dels premieintäkter (9 165 tkr)  
för en fristående garanti (ECP Africa Fund, tidigare 
AIG/AIF) samt till Swedfund inbetalda amorteringar 
och räntor som ännu inte redovisats till Sida avseende 
villkorslån (431 tkr). Andra långfristiga fordringar har 
minskat med 32 768 tkr vilket främst beror på minsk
ning av beräknat nettovärde på skadefordringar för 
Ukrediter (13 000 tkr), minskade premiefordringar 
på garantitagare Ukrediter (9 452 tkr) och minskade 
premiefordringar Fristående garantier (7 657 tkr).

Not 18:1. utlåning, årets förändring

utlåning biståndskrediter 121231 111231

Ingående balans 124 916 146 368

Årets amortering -25 471 -22 205

Årets nedskrivningar -88 331

Årets förändring befarade förluster 91 360 753

utgående balans 102 474 124 916

utlåning villkorslån 121231 111231

Ingående balans 123 133 131 678

Årets amorteringar -5 845 -11 713

Årets nedskrivningar -15 839 -2 103

Årets förändring oreal. kursdifferenser -12 118 4 520

Årets förändring realiserade 
 kursdifferenser

-4 540 -

Årets förändring befarade förluster 95 648 -401

Förändring fonderade medel villkorslån1 2 705 1 152

utgående balans 183 144 123 133

total utgående balans 285 618 248 049

1 Avser inbetalda amorteringar och räntor som ännu ej redovisats till Sida från 
Swedfund. Se även not 17.

Not 18:2. utlåning per kategori

Biståndskrediter 121231 111231

Biståndskrediter 111 463 225 265

Värdereglering -8 989 -100 349

Utgående balans 102 474 124 916

Villkorslån 121231 111231

Villkorslån via Swedfund 15 236 34 157

Villkorslån, övriga 258 459 273 154

Villkorslån via SEK 4 640 9 365

Värdereglering/Fordran Swedfund -95 191 -193 544

utgående balans 183 144 123 133

total utgående balans 285 618 248 049

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter 
enligt riktlinjer för värdering av Sidas finansierings
instrument (beslut 2008000041). För villkorslån som 
uppgår till 5 miljoner kronor eller mer görs individu
ella bedömningar, medan en schablon används för 
villkorslån under 5 miljoner kronor. Med hänsyn till 
den höga risknivån bland samtliga villkorslån har 
schablonen som använts varit 100 procent reservering.

Posten utlåning totalt har ökat med 37 570 tkr trots 
att ingen nyutlåning har skett. Villkorslånen har ökat 
med 60 111 tkr och beror främst på lägre riskreserve
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ring för två lån. Minskningen avseende biståndskredi
ter (22 442 tkr) förklaras av att amorteringarna över
stiger nyutlåningen. Minskad värdereglering avseende 
befarade förluster för biståndskrediter motsvaras i 
stort av en nedskriven biståndskredit.

Not 19. Fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar har ökat med 1 722 tkr framför allt 
med anledning av fakturering avseende uthyrda 
 lokaler på Valhallavägen i Stockholm, se även not 2.

 
Övriga fordringar
Övriga fordringar har ökat med 7 426 tkr. Föränd
ringen förklaras till största delen av att FNbalanser 
för avslutade projekt hos Världsbanken ökat medan 
fordringar för samfinansierade insatser minskat.

Not 20. Periodavgränsningsposter

121231 111231

Förutbetald hyra 16 240 13 708

Övriga förutbetalda kostnader 28 281 6 782

Upplupna bidragsintäkter 148 295

Upplupna ränteintäkter 2 089 8 667

Övriga upplupna intäkter 28 041 28 905

utgående balans 74 799 58 357

Periodavgränsningsposter har ökat med 16 441 tkr 
mellan åren. Det är framför allt posten Övriga förut
betalda kostnader som ökat med 21 500 tkr, varav 
14 561 tkr avser förutbetalda kostnader avseende 
internationella kurser som finansieras från bistånds
anslaget. Resterande ökning av övriga förutbetalda 
kostnader är främst hänförbart till fakturor från 
Kammarkollegiet och Regeringskansliet/UD. 
Ökningen av posten Förutbetald hyra avser Reger
ingskansliet/UD och kan hänföras till kostnads
delningen, se även not 7 Driftkostnader. Upplupna 
ränteintäkter avseende räntefordringar på FNorgani
sationer har däremot minskat, där en förklaring är 
tidigarelagda återbetalningar. 

Not 21. avräkning med statsverket

uppbörd 121231 111231

ingående balans 0 0

Justering ingående balans1 -8 667 0

Redovisat mot inkomsttitel -49 579 -101 995

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

- -

Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde

56 157 101 995

Fordringar/skulder avseende 
 uppbörd

-2 089 0

anslag i icke räntebärande flöde

ingående balans 120 493 83 319

Redovisat mot anslag 28 730 032 27 829 358

Medel hänförbara till transfereringar 
m.m. som betalats från icke ränte-
bärande flöde

-28 705 426 -27 792 184

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

145 069 120 493

anslag i räntebärande flöde 121231 111231

ingående balans -13 379 24 377

Redovisat mot anslag 925 891 923 754

Anslagsmedel som tillförts 
 räntekonto

-936 080 -961 510

Återbetalning av anslagsmedel - -

skuld avseende anslag i 
 räntebärande flöde

-23 568 -13 379

Fordran avseende semesterlöne-
skuld som inte redovisats mot  anslag

121231 111231

ingående balans 21 369 28 445

Justering ingående balans2 -413

Redovisat mot anslag under året 
enligt undantagsregeln

-4 524 -7 076

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag

16 432 21 369

Övriga skulder i statens centralkonto 121231 111231

ingående balans 716 -126

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

1 149 126 1 128 262

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -29 799 244 -28 817 610

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

28 649 299 27 690 189

saldo -103 716

Övriga skulder i statens centralkonto -103 716

avräkning med statsverket, 
 utgående balans

135 741 129 199

1 Justering med anledning av övergång till intäktsmässig avräkning av uppbörd, 
se avsnitt 7.7 Ändrade redovisningsprinciper.

2 Överförd semesterlöneskuld till Regeringskansliet/UD och Svenska institutet 
i samband med verksamhetsövergångar.
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Not 22. Kortfristiga placeringar
Under 2012 har omplaceringar av medel skett inom 
säkerhetsreserven som förvaltas av EKN och utgör en 
del av Sidas garantier för Ukrediter. Det innebär att 
Sida vid utgången av 2012 inte längre har några kort
fristiga placeringar. Samtidigt har Långfristiga ford
ringar hos andra myndigheter, Övriga tillgodohavan
den i Riksgäldskontoret och Kassa och bank ökat, 
jämför not 17, 24 och 25. 

Not 23. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 29 000 tkr på ränte
kontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten 
har inte utnyttjats under året. Behållningen på ränte
kontot hos Riksgäldskontoret har ökat med 47 750 tkr 
jämfört med föregående år. Ökningen är främst hän
förbar till ökat anslagssparande om 10 189 tkr, samt 
att Sida från och med 2012 lånefinansierar pågående 
anläggningstillgångar. Per den 31 december 2012 
finns en skuld avseende betalningar som ska regleras 
från räntekontot till det icke räntebärande flödet om 
15 630 tkr. Tas hänsyn till denna reglering hade ränte
kontosaldot per den 31 december 2012 uppgått till 
88 360 tkr.

Not 24.  Övriga tillgodohavanden i 
 Riksgäldskontoret

121231 111231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, U-krediter

870 817 903 777

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Biståndskrediter

5 338 6 602

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

81 852 73 526

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Sidas garantier för  
U-krediter

574 638 348 805

Summa Övriga tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret

1 532 645 1 332 711

Posten har ökat med totalt 199 934 tkr jämfört med 
föregående år. Ökningen beror främst på att tillgodo
havandet som förvaltas av EKN och utgör en del av 
Sidas garantier för Ukrediter ökat med 225 832 tkr 
på grund av en förändring mellan placeringar. Även 
tillgodohavandet avseende fristående garantier har 
ökat med 8 325 tkr vilket beror på ränteintäkter och 
inbetalda premier. Samtidigt har tillgodohavandet 
avseende Ukrediter minskat med 32 961 tkr. Avsätt
ningar i Ukrediter som tidigare skett till kontot i 
Riksgäldskontoret betalas successivt ut därifrån. 

Not 25. Kassa och bank
Kassa och bank består av tillgodohavanden vid 
utlandsmyndigheterna (7 998 tkr) samt likvida medel 
som förvaltas av EKN avseende säkerhetsreserven 
(32 343 tkr). Tillgodohavanden vid utlandsmyndig
heter har minskat med 5 796 tkr, medan likvida medel 
avseende säkerhetsreserven för Ukrediter har ökat 
med 11 397 tkr beroende på en förändring mellan 
placeringar. 

Not 26. Statskapital
Sidas Statskapital utgörs av medel hänförbara till 
Ukrediter, villkorslån, biståndskrediter och konst. 
Sida har inget avkastningskrav på Statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida ränte
subventioner för beviljade Ukrediter har anslaget 
avräknats och redovisats mot Statskapital. Inga nya 
avsättningar kommer att ske till följd av förordning 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och 
garantier för utvecklingssamarbete. Årets ränte
subventioner redovisas som kostnader i resultaträk
ningen och medför en kapitalförändring som näst
kommande år avslutas mot Statskapital.

Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag 
och redovisats mot Statskapital. Amortering av 
villkors lån tillförs inkomsttitel på statens budget och 
reducerar Statskapital.

Biståndskrediter redovisas på samma sätt, men 
med den skillnaden att redovisningen av fordran och 
amorteringar mot Statskapital och inkomsttitel sker 
efter justering med hänsyn till lånens avskrivnings
grad.

Årets förändring, Statskapital redovisas i en separat 
tabell.
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Not 26:1. statskapital

u-krediter 121231 111231

Övriga tillgodohavanden RGK U-krediter 870 817 903 777

Årets kapitalförändring 32 836 26 161

summa statskapital u-krediter 903 652 929 938

Villkorslån

Fordran villkorslån Swedfund 15 236 34 157

Fordran villkorslån Övrigt 258 459 273 154

Fordran villkorslån AB Svensk 
 Exportkredit

4 640 9 365

Årets kapitalförändring 20 379 2 512

Orealiserade kursdifferenser 
 villkorslån

36 346 24 228

summa statskapital villkorslån 335 060 343 417

Biståndskrediter

Fordran biståndskrediter 111 463 225 265

Övriga tillgodohavanden RGK 
 biståndskrediter

5 338 6 602

Årets kapitalförändring 88 331 0

summa statskapital biståndskrediter 205 132 231 867

konst

Enligt anläggningsregister 266 255

summa statskapital konst 266 255

total utgående balans 1 444 110 1 505 476

Not 26:2. statskapital, årets förändring

Årets förändring 121231 111231

ingående balans 1 505 476 1 616 467

Årets amorteringar, villkorslån1 -5 845 -11 713

Avslutad kapitalförändring villkors-
lån, föregående år

-2 512 -1 320

Årets amorteringar biståndskrediter1 -25 471 -22 205

Avslutad kapitalförändring bistånds-
krediter, föregående år

- -8 561

Avslutad kapitalförändring  
U-krediter, föregående år

-26 161 -39 191

Inleverans mot inkomsttitel2 -1 389 -28 000

Årets inköp konst 11 -

total utgående balans 1 444 110 1 505 476

1 Se not 18 Utlåning.
2 Återförd avsättning U-krediter och Biståndskrediter.

Statskapital har minskat med 61 366 tkr. Minskningen 
beror i allt väsentligt på att inga nya avsättningar 
avseende Ukrediter kommer att ske till följd av för
ordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån 
och garantier, det vill säga statskapitalet minskar i takt 
med utbetalningar i befintliga engagemang, samt att 
det inte längre sker någon nyutlåning avseende 
biståndskrediter och villkorslån, varför statskapitalet 
minskar i takt med amorteringar/nedskrivningar.

Not 27. Balanserad kapitalförändring
Posten Balanserad kapitalförändring består av acku
mulerat resultat avseende fristående garantier och 
garantier för Ukrediter. Dessutom innefattar posten 
ackumulerad kapitalförändring avseende kursdiffe
renser och värdereglering hänförbara till villkorslån 
och biståndskrediter. 

Balanserad kapitalförändring har ökat med 
65 602 tkr. Ökningen är främst hänförbar till 2011 års 
resultat avseende säkerhetsreserven för Ukrediter och 
fristående garantier (53 467 tkr respektive 16 672 tkr) 
samt att Balanserad kapitalförändring minskat med 
8 667 tkr avseende uppkommen övergångseffekt i 
samband med övergång till intäktsmässig avräkning 
av uppbörd, se avsnitt 7.7 Ändrade redovisnings
principer.

Årets förändring, Balanserad kapitalförändring 
redovisas i separat tabell.
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Not 27:1. Balanserad kapitalförändring

Fristående garantier 121231 111231

Övriga upplupna intäkter 0 5

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

81 852 73 526

Andra långfristiga fordringar 23 551 31 163

Övriga skulder -860 -

Övriga avsättningar -39 500 -30 000

Årets kapitalförändring 9 652 -16 672

summa fristående garantier 74 694 58 022

Garantier för u-krediter

Långfristiga placeringar 1 000 000 800 000

Andra långfristiga fordringar 182 992 205 443

Övriga fordringar 2 374 -

Övriga upplupna intäkter 17 059 16 990

Kortfristiga placeringar 0 408 153

Kassa, plusgiro och bank 32 343 20 947

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

574 638 348 805

Övriga avsättningar -109 000 -131 000

Övriga skulder -162 -153

Årets kapitalförändring -31 059 -53 467

summa garantier för u-krediter 1 669 186 1 615 718

Övrig kapitalförändring

Övriga upplupna intäkter 0 8 667

Kursdifferenser villkorslån -36 346 -24 228

Andra långfristiga fordringar 
( Swedfund)

430 3 135

Värdereglering villkorslån -8 989 -193 544

Värdereglering biståndskrediter -95 191 -100 349

Årets kapitalförändring -174 562 -4 129

summa övrigt -314 986 -310 448

total utgående balans 1 428 894 1 363 292

Not 27:2.  Balanserad kapitalförändring,  
årets förändring

121231 111231

Ingående balans 1 363 292 1 281 908

Avslutad kapitalförändring tidigare år 45 596 32 312

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för biståndskrediter

0 8 561

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för villkorslån

2 512 1 320

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för U-krediter

26 161 39 191

Övergångseffekt intäktmässig 
 avräkning uppbörd

-8 667 -

utgående balans 1 428 894 1 363 292

Not 28.  avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

121231 111231

Ingående avsättning 2 488 3 143

Nya beslut, pensioner inkl engångs-
avsättning

604

Korrigering/Årets pensionskostnad 59 3

Överfört från övriga avsättningar 1 627

Årets pensionsutbetalningar/ 
Årets pensionskostnad

-1 782 -2 286

utgående avsättning 1 369 2 488

Posten har minskat med 1 119 tkr vilket främst beror 
på att endast ett nytt beslut om pension har fattats 
under 2012, samtidigt som flera pensioner har slut
betalats under 2012.
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Not 29. Övriga avsättningar

121231 111231

ingående avsättning sidas garantier 
för u-krediter

131 000 140 000

Årets avsättningar -22 000 -9 000

utgående avsättning 109 000 131 000

ingående avsättning fristående 
 garantier

30 000 22 540

Årets avsättningar 9 500 7 460

utgående avsättning 39 500 30 000

ingående avsättning, uppsagd 
 personal

7 147 13 300

Årets avsättning/upplösning -4 347 -6 153

utgående avsättning 2 799 7 147

ingående avsättning, lokaler 17 538 0

Årets avsättning/upplösning -4 679 17 538

utgående avsättning 12 859 17 538

total övrig avsättning 164 158 185 685

Posten Övriga avsättningar avser dels avsättningar för 
försäkringstekniskt beräknad risk för garantier för 
Ukrediter och för fristående garantier, dels avsätt
ningar för uppsagd personal samt kostnader för ej 
utnyttjade lokaler. 

Minskning av riskavsättningen för garantier avse
ende Ukrediter beror på att det totala engagemanget 
har minskat samt kortare risktid i engagemanget. För 
fristående garantier har årets avsättning ökat med 
9 500 tkr. Förändringen förklaras framför allt av årets 
nytillkomna garantier. 

Avsättning uppsagd personal avser avsättning för 
eventuella pensionsersättningar för uppsagd personal 
födda 1955 och tidigare. Avsättningen gjordes i slutet 
av 2010 och har minskat i takt med att utbetalning 
skett. Under 2011 gjorde Sida en avsättning för out
nyttjade lokaler på Valhallavägen i Stockholm om 
17 538 tkr, under året har återföring av avsättning 
gjorts med 4 679 tkr, se även not 6 Lokaler.

Not 30. lån i Riksgäldskontoret

121231 111231

ingående balans 83 642 88 921

Årets upptagna lån 46 731 27 625

Årets amorteringar -34 851 -32 904

utgående balans 95 522 83 642

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för 
2012 på 112 000 tkr. Lånet i Riksgäldskontoret avser 
materiella och immateriella anlägningstillgångar. Skill
naden mellan lån och anläggningstillgångar (785 tkr) 
beror på att lån inte tagits upp eller amorterats för 
inköp och avskrivningar gjorda i december, se även 
not 15 och 16. Utestående lån har ökat med 11 880 tkr 
vilket främst beror på att Sida under 2012 tagit upp 
lån även för pågående arbeten, se avsnitt 7.7 Ändrade 
principer för finansiering. Samtidigt har lån lösts avse
ende de tillgångar som sålts eller utrangerats i samband 
med att det administrativa ansvaret för nio utlands
myndigheter överförts till Regeringskansliet/UD och 
att Östersjöenheten överförts till Svenska Institutet.

Not 31. Övriga skulder

121231 111231

Personalens källskatt 12 006 9 297

Samfinansierade insatser 1 789 2 217

Övriga skulder 36 959 1 454

utgående balans 50 754 12 968

Posten har ökat med 37 786 tkr främst beroende på 
en sen återbetalning (20121228) från FN:s utveck
lingsprogram (UNDP) om 32 438 tkr som inte kunnat 
härledas till någon insats och därmed ej kunnat tillfö
ras resultaträkningen. Ökningen av personalens käll
skatt beror på att retroaktiv lön avseende 2012 betala
des ut i december. 

Not 32. Periodavgränsningsposter

121231 111231

Upplupen lön 1 898 1 969

Upplupen semesterlön 37 397 35 988

Övriga upplupna kostnader, 
 utomstatliga

5 951 4 263

Övriga upplupna kostnader, 
 inomstatliga

1 500 1 000

Oförbrukade bidrag 35 991

Förutbetalda intäkter 1 503 1 227

utgående balans 48 283 45 439

Periodavgränsningsposterna har ökat med 2 844 tkr 
mellan åren. Ökningen förklaras främst av att 
semester löneskulden har ökat. Även posten Övriga 
upplupna kostnader, utomstatliga har ökat, vilket 
bland annat beror på avsättning för kompetens
växlings och kompetensutvecklingsåtgärder. 
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anslagsredovisningen

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se Kommentarer till Anslagsredovisningen i avsnitt 7.1.

Not 34. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2011 ett anslagssparande på 
anslaget 7 1:1 Bistånds verksamhet om 1 062 921 tkr. 
Av detta avsåg 6 600 tkr anslagposter som avslutades 
20111231 vilket innebär att ingående anslag
sparande 2012 uppgår till 1 056 321 tkr. Enligt 
 regleringsbrev (UF2011/71169/UD/PLAN (slutligt) 
UF2011/74272/UD/USTYR (delvis) och 
UF2011/76108/UD/USTYR) daterat 20111222 
fick Sida disponera 764 229 tkr av dessa medel då 
292 092 tkr redovisats som en indragning. 

Sida hade vid utgången av 2011 ett anslags sparande 
på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 13 379 tkr, 
vilket Sida har disponerat 2012.

Sida hade vid utgången av 2011 ett anslagssparande 
på anslagsposten 7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa, 
om 18 739 tkr. Enligt regleringsbrev (UF2011/71169/
UD/PLAN (slutligt) UF2011/74272/UD/USTYR 
(delvis) och UF2011/76108/UD/USTYR) daterat 
20111222 fick Sida disponera 17 419 tkr av dessa 
medel då 1 320 tkr redovisats som indragning.

Sida hade vid utgången av 2011 ett sparande på 
anslaget 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
om 3 454 tkr. Av detta avsåg 3 257 tkr en anslagpost 
som avslutades 20111231, vilket innebär att 
in gående anslagsparande 2012 uppgår till 197 tkr. 
Enligt regleringsbrev (UF2011/71169/UD/PLAN 
(slutligt) UF2011/74272/UD/USTYR (delvis) och 
UF2011/76108/UD/USTYR) daterat 20111222 
fick Sida inte disponera dessa medel, varför 197 tkr 
redovisats som en indragning.

Utgående överföringsbelopp vid utgången av 2011 
avseende de anslagsposter som avslutades 20111231 
(6 600 tkr respektive 3 257 tkr) har redovisats som en 
indragning.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp
Enligt regleringsbrev (UF2011/71169/UD/PLAN 
(slutligt) UF2011/74272/UD/USTYR (delvis) och 
UF2011/76108/UD/USTYR) daterat 20111222 
har Sida blivit tilldelade medel om 27 418 370 tkr för 
anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet, 945 780 tkr för anslag 
7 1:2.1 Sida (förvaltning) och 1 244 813 tkr för anslag 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa. Samtliga anslag inom 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Inom utgiftsom
råde 5 Internationell samverkan har Sida enligt ovanstå

ende regleringsbrev blivit tilldelade medel om 69 000 tkr 
för anslag 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Regeringen har genom ändringar av reglerings
brevet för 2012 beslutat om ett flertal omfördelningar 
inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet varav en 
även rör anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.

Följande ändringar redovisas som Omdisponerade 
anslagsbelopp i Anslagsredovisningen:

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/7093/
UD/USTYR) daterad 20120202 har regeringen 
beslutat att omfördela 58 000 tkr från ap. 1 Humani
tära insatser och konflikthantering till ap.17 Mellan
östern och Nordafrika. 

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/23011/
UD/USTYR) daterad 20120404 har regeringen 
beslutat att omfördela 25 000 tkr från ap. 1 Humanitära 
insatser och konflikthantering till ap. 7 Latinamerika. 

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/62113/
UD/USTYR) daterad 20121025 har regeringen 
beslutat att omfördela 135 000 tkr från ap. 37 Organi
sations och temastöd till ap. 32 Forskningssamarbete, 
samt 300 000 tkr från ap. 34 Europeiska utvecklings
fonden till ap. 37 Organisations och temastöd. Samt
liga anslagsposter avser Regeringskansliets bidrags
hantering som disponeras av Sida.

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/38585/
UD/USTYR, UF2012/33612/UD/USTYR, 
UF2012/40433/UD/USTYR) daterad 20120628 
har regeringen beslutat att dra ner 4 500 tkr från ap. 
37 Organisations och temastöd.

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/72860/
UD/USTYR, UF2012/68570/UD/USTYR) date
rad 20121206 har regeringen beslutat att tillföra ap. 
37 Organisations och temastöd 28 900 tkr.

Följande ändringar till följd av Riksdagens beslut i 
vår respektive höständringsbudget ingår i Årets till
delning enligt regleringsbrevet i Anslagsredovisningen:

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/38585/
UD/USTYR, UF2012/33612/UD/USTYR, 
UF2012/40433/UD/USTYR) daterad 20120628 
anges att Riksdagen i vårändringsbudgeten beslutat 
om en ökning av anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet 
med 15 700 tkr – vilket innebar att den av Sida dispo
nerade ap. 37 Organisations och temastöd ökade 
med 9 700 tkr. Vidare innebar Riksdagens beslut även 
en minskning av anslaget 7 1:2 Styrelsen för interna
tionellt utvecklingssamarbete (Sida) med 9 700 tkr samt 
en minskning av det av Sida disponerade anslaget 7 2:1, 
ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa med 4 980 tkr.

I ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/72860/
UD/USTYR, UF2012/68570/UD/USTYR) date
rad 20121206 anges att Riksdagen i höständrings
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budgeten beslutat om en minskning av anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet med 340 000 tkr. Beslutet innebar 
att ap. 23 Miljölån minskade med 72 000 tkr, ap. 27 
Internationella finansieringsinstitutioner minskade 
med 30 000 tkr, ap. 34 Europeiska utvecklingsfonden 
minskade med 25 000 tkr, ap. 35 FN:s ekonomiska 
och sociala verksamhet minskade med 30 000 tkr, ap. 36 
Konflikthantering minskade med 5 000 tkr samt ap. 37 
Organisations och temastöd minskade med 178 000 tkr.

Not 36.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

121231 111231

Övriga ränteinkomster (2394) 13 663 39 351

Expeditions- och ansökningsavgifter 
(2511)

0 421

Övriga inkomster av statens 
 verksamhet (2811)

4 600 28 304

Återbetalning av övriga lån (4526) 31 316 33 918

summa inkomsttitel 49 579 101 995

I Uppbördsavsnittet i resultaträkningen redovisas 
18 263 tkr som medel som tillförts statens budget. Belop
pet överensstämmer inte med utfallet i Inkomsttitelredo
visningen (49 579 tkr). Det förklaras av att återbetalning 
av villkorslån och biståndskrediter (31 316 tkr) redovisas 
mot Statskapital och inte påverkar resultaträkningen.

Saldot i Uppbördsavsnittet i resultaträkningen upp
går till noll vilket beror på att Sidas periodiseringar 
avseende räntor som inte disponeras, från och med 
2012 ska redovisas mot statens budget det år som intäk
terna hänför sig till, se avsnitt 7.7 Ändrade redovis
ningsprinciper och not 9. Beräknat belopp för avgifter 
som inte disponeras saknas i regleringsbrevet för 2012.

Beställningsbemyndiganden
Not 37. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den befo
genhet som Sida tilldelas i regleringsbrevet att göra åta
ganden som medför utgifter under följande budgetår 
och som ska täckas med anslag. Utestående åtaganden 
utgörs av bindande åtaganden, det vill säga underteck
nade och fortfarande giltiga avtal/kontrakt eller fattade 
beslut om bidrag som ska utbetalas kommande år.

Väsentliga avvikelser mellan åtagande och tilldelat 
bemyndigande kommenteras för Sidas verksamhet i 
avsnitt 7.1 Kommenterar till Anslagsredovisningen,  
se även kommentar till Regeringskansliets verksamhet.

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Sida har i regleringsbrevet för 2012 (UF2011/71169/

UD/PLAN (slutligt) UF2011/74272/UD/USTYR 
(delvis) och UF2011/76108/UD/USTYR) daterat 
20111222, tilldelats bemyndiganderamar på anslag 
7 1:1 Biståndsverksamhet, 5 1:11 Samarbete inom Öst
ersjöregionen och 7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa.

Regeringen beslutade efter hemställan från Sida 
ändring av regleringsbrev (UF2012/7093/UD/
USTYR) daterad 20120202 om en omfördelning av 
bemyndiganderamen inom anslaget 7 1:1 Bistånds
verksamhet från ap. 9 Afrika med 800 000 tkr till ap. 
6 Asien med 600 000 tkr och ap. 17 Mellanöstern och 
Nordafrika med 200 000 tkr.

Regeringen beslutade efter hemställan från Sida 
ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/38585/
UD/USTYR, UF2012/33612/UD/USTYR, 
UF2012/40433/UD/USTYR) daterad 20120628 
om en omfördelning av bemyndiganderamen inom 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet från ap. 9 Afrika 
med 1 160 000 tkr till ap. 6 Asien med 200 000 tkr, ap 
21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser med 
350 000 tkr, ap. 22 Särskilda insatser för demokratise
ring och yttrandefrihet med 100 000 tkr, ap Särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna organi
sationer (PAO) med 10 000 tkr samt ap. 24 Kapaci
tetsutveckling och samverkan med 500 000 tkr.

Regeringen beslutade efter hemställan från Sida 
ändring av regleringsbrev 2012 (UF2012/72860/UD/
USTYR, UF2012/68570/UD/USTYR) daterad 2012
1206 om en omfördelning av bemyndiganderamen inom 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet från ap. 23 Miljölån 
med 150 000 tkr till ap. 22 Särskilda insatser för demo
kratisering och yttrandefrihet med motsvarande belopp.

Not 39. Summa utestående åtaganden 
I redovisning av beställningsbemyndiganden inklude
ras inte längre mellanskillnaden mellan avtalsbelopp 
och utfall innevarande år i utestående åtaganden, se 
avsnitt 7.7 Ändrade redovisningsprinciper.

Finansieringsanalys

Not 40. Verksamhetens kostnader

121231 111231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-984 061 -996 709

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-972 721 -957 628

skillnad -11 340 -39 081

Skillnaden består av följande poster i resultaträk
ningen som inte ska påverka finansieringsanalysen:
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121231 111231

Realisationsförlust vid försäljning  
av anläggningstillgångar

-60 -283

Avsättningar för framtida 
 pensions åtaganden

1 119 2 281

Avsättningar för uppsagd personal 4 347 4 527

Avsättningar för lokaler 4 679 -17 538

Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar

-21 425 -28 068

summa -11 340 -39 081

Not 41. intäkter av avgifter och andra ersättningar

121231 111231

Intäkter av avgifter m.m. enligt 
 resultaträkningen

7 884 16 446

Intäkter av avgifter m.m. enligt 
 finansieringsanalysen

7 826 15 740

skillnad 58 706

Skillnaden består av följande post i resultaträkningen 
som inte ska påverka finansieringsanalysen:

121231 111231

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar

58 706

summa 58 706

Not 42. Förändring av Myndighetskapital hänförbar 
till övergångseffekt
Övergångseffekt som uppkommit i samband med 
övergång till intäktsmässig avräkning mot uppbörd,  
se avsnitt 7.7 Ändrade redovisningsprinciper.

Not 43. Investeringar i immateriella och materiella 
tillgångar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar inne
fattar korrigering av föregående års anskaffningsvärde 
om 408 tkr avseende anskaffningar som inte upp
fyller Sidas beloppsgräns eller kriterier för anlägg
ningstillgångar.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
innefattar korrigeringar av föregående års anskaff
ningsvärde om 122 tkr.

Not 44. Låneverksamhet – nyutlåning  
och nedskrivning
Posten innefattar utöver årets nyutlåning och ned
skrivning även förändring av värdering till balans
dagens kurs och befarade förluster.

7.8 tvister
Med tvist avses här antingen att Sida kräver ersätt
ning av annan part eller att annan part kräver ersätt
ning från Sida samt att den mot vilken kravet ställs 
inte är villig att betala ersättning.

Sida har finansierat projektet Women Direct 
 Programme, fördelat på en startfas och en huvudfas. 
Projektet har utförts av Education Centre for Women 
in Democracy (ECWD) i Nairobi. Sida har begärt 
återbetalning av oanvända medel från startfasen på 
397 tkr. En revision av huvudfasen visade tveksamma 
utgifter om 650 tkr. För huvudfasen är Sveriges 
ambassad i Nairobi avtalspart. Sida har genom 
ambassaden i Nairobi gjort en skriftlig anmälan av 
ECWD till den Kenyanska myndigheten ”CSO
board” för samråd avseende den fortsatta hanteringen 
av fordran.

Sida har fordran på Qandil på cirka 1 200 tkr. Sida 
har bedömt att Qandil saknar möjlighet att återbetala 
beloppet och har begärt samråd med Kammar
kollegiet i ärendet. Kammarkollegiet har medgett att 
Sida avbryter indrivningen men anser inte att Sida 
bör avskriva fordran utan istället löpande kontrollera 
om det finns förutsättningar att göra nya indrivnings
försök.

Sida har gett bidrag till Centre on Housing Rights 
and Evictions (COHRE) som har ett internationellt 
sekretariat i Geneve, Schweiz. Under 2011 uppmärk
sammades att organisationen hade finansiella problem 
samt att förändringar i verksamheten genomförts 
utan att Sida informerats om dessa. Sida har då 
 särskilt begärt en skriftlig rapport om dessa föränd
ringar samt dessutom begärt in utebliven rapporte
ring enligt avtal. Sådana rapporter har inte inkommit 
och den 20 augusti 2012 sade Sida upp avtalet och 
krävde återbetalning av 2 500 tkr. COHRE har där
efter under 2012 i skrift begärt ytterligare utbetal
ningar om 222 368 Euro från Sida vilket Sida bestri
der. Utredning pågår om förutsättningarna för att 
driva Sidas krav vidare.
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Mer makt åt kvinnor genom utbildning och lån.
Organisationen Sabalamby Unnayan Samity (SUS) arbetar med utbildning, mikrofinans, hälsa och handikapp, mänskliga rättigheter, 
matsäkerhet, miljö, och kvinnors rättigheter. I området där de verkar råder stor brist på samhällsservice, därför arbetar SUS med 
att stötta människor att kräva sina rättigheter. Sammanlagt når SUS drygt 800 000 människor. Fahima Begum Rupa är lärare, ledamot 
i kommunfullmäktige och ordförande i SUS-gruppen i området. Hon märker att organisationen kan bidra till positiva förändringar. 
Det finns nu kommittéer för att motverka våld mot kvinnor som bland annat ger juridiskt stöd till kvinnor som utsatts för brott. 
SUS har också ett mikrokreditprogram som bidrar till att människor kan förändra sin livssituation till det bättre.
foto: victoria isaksson
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8. StyrelSenS faStStällande av myndighetenS årSredoviSning

8.  StyrelSenS faStStällande av 
myndighetenS årSredoviSning

Vi intygar att Sidas årsredovisning 2012 ger en 
 rätt visande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning. Bedömningen omfattar inte de ekonomiska 
åtaganden som ingåtts av Regeringskansliet inom  
de anslagsposter som Regeringskansliet ansvarar  
för och beslutar om, men som Sida administrerar 
ut betalningar för.

Vi bedömer vidare att brister avseende den interna 
styrningen och kontrollen vid myndigheten föreligger 
på följande punkt: 

 ■ Brister i hanteringen av biståndsinsatser vad gäller 
användning av revision som kontrollmetod, 
 riskanalyser, kontrollåtgärder, uppföljning och 
dokumentation. 

I avsnitt 6.1 Intern styrning och kontroll, under 
 delrubriken Processen Hantera biståndsinsatser och 
 kvarstående brister i hanteringen av biståndsinsatser, 
lämnas en redovisning av de åtgärder som vidtagits 
eller planeras att vidtas med anledning av redovisade 
kvarstående brister avseende den intern styrningen 
och kontrollen.

Sidas styrelse
Stockholm den 19 februari 2013

Mats Sjöstrand
Ordförande

Charlotte Petri Gornitzka

Torbjörn Becker Lennart Båge

Rosita Runegrund

Heléne Vibbleus Bergquist
Vice ordförande

Thomas Rolén
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Mobiltelefoni i demokratins och millenniemålens tjänst.
Kenya är det mobiltätaste landet på den afrikanska kontinenten. Landet var bland de första i världen med banktjänster på mobilen 
och så gott som alla vuxna har en egen mobiltelefon. Det här är något som Philip Thigo och hans organisation Sodnet tagit fasta på. 
”Vi har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att rapportera utebliven service med hjälp av ett enkelt SMS och sedan få 
hjälp att hålla myndigheter och politiker ansvariga”, säger han.
Foto: Linda Essner
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9. organisation

9. organisation

Sida leds av en styrelse med fullt ansvar.

Sidas styrelse
Ordförande i styrelsen är Mats Sjöstrand.  
Ledamöter är vice ordförande Heléne Vibbleus 
 Bergquist,  Lennart Båge, Torbjörn Becker, Rosita 
Runegrund, Thomas Rolén samt generaldirektör 
Charlotte Petri Gornitzka. Fackliga representanter  
är Åsa Wallton (SACO) och Karin Afli (ST). 

Sidas ledningsgrupp
Sidas ledningsgrupp har bestått av generaldirektör 
Charlotte Petri Gornitzka, överdirektör Bo Netz samt 
 avdelningscheferna Ola Andersson, Georg Andrén, 
 Joachim Beijmo, Elsa Håstad, Marie Ottosson,  
Ewa Werner-Dahlin, Susanne Wadstein, Torbjörn 
 Pettersson, Erik Korsgren och Lena Ingelstam. 

Sidas Råd för forskningssamarbete
Vid Sida finns ett rådgivande organ för forsknings-
samarbete. Det ska ge råd i ärenden om stöd till 
internationella forskningsprogram, forskning i Sverige 
om utvecklingsländerna och uppbyggande av forsk-
ningskapacitet i samarbetsländer. Rådet består av 
högst nio ledamöter som utses av regeringen utöver 
chefen för Sidas enhet för forskningssamarbete.

Följande personer är förordnade av regeringen att 
ingå i Sidas forskningsråd fram till 31 december 2013:
Civilekonom Lars Anell (Ordförande)
Professor Christian Azar
Professor Göran Djurfeldt 
Professor Sonja Opper
Professor Lise Rakner
Rådsdirektör Mariann Samuelsson
Professor Stefan Swartling Peterson
Professor Ingrid Öborn 
Professor Per-Olof  Östergren

sidas organigram
Sidas  

styrelse

GD/ÖD

General direktörens 
 sekretariat

Konflikt- och post-
konfliktsamarbete

Program- 
samarbete

Reform- och 
 selektivt samarbete

Planerings-
sekretariatet

Globalt  
samarbete

Juridik och 
 upphandling Kommunikation Personal Verksamhets-

utveckling
Ekonomi och 

 administration

Internrevision

Internationella 
organisationer och 

tematiskt stöd

Avdelningar
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En röst åt människor i fattigdom.
Mediesituationen i Sydafrika är på många sätt endimensionell och ensidigt marknadsanpassad och det råder brist på alternativa 
 informationskällor om fattiga människors situation. Palmecentret stöder därför Workers World Media Productions (WWMP) 
arbete med alternativa samhällsprogram riktade till lokalradiostationer och nationell tv. Där jobbar Veronica Mente som rådgivare. 
 Programmen tar upp frågor som rör vardagen för de miljontals människor som lever i fattigdom i kåkstäder. Genom samarbetet 
får också fackföreningar och sociala rörelser utbildning i att själva producera information genom radio, tidningar och Internet. 
Genom sitt lokal radioinitiativ involveras cirka 40 lokalradiostationer med en potentiell lyssnarkrets på cirka 4,5 miljoner människor.
Foto: Birgitta Sillén



10.  Redovisning av vissa kostnader 
enligt regleringsbrevet 2012



214 Sidas årsredovisning 2012

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

tabeller enligt regleringsbrevet 2012

Tabell 1. Översikt över anslag, utbetalningar, tkr

anslag 2010 2011 2012

Biståndsverksamhet1 14 239 763 15 108 996 16 362 074

Reformsamarbete i Östeuropa1 1 173 404 1 175 777 1 168 871

Samarbete inom Östersjöregionen2 94 609 89 714 68 976

Övriga anslag 123 -591 869

summa 15 507 900 16 373 896 17 600 7903

Förvaltningskostnad 937 024 923 754 925 891

Förvaltningskostnad exkl. Östersjöenheten 922 438 909 307 925 891

totalt 16 444 924 17 297 650 18 526 681

1 Från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
2 Från utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Östersjöenheten utgick 2012.
3 Jämförelse med kapitel 7 Anslagsavräkning kan inte göras då posterna har olika finansieringsslag.

Tabell 2. Översikt över anslagsposter, tkr och %

2010 2011 2012

Ut
betalningar %

Ut
betalningar %

Ut
betalningar %

Afrika 4 497 664 29,0 5 081 385 31,0 5 719 6591 32,5

Asien 1 566 182 10,1 1 400 335 8,6 1 519 1901 8,6

Mellanöstern och Nordafrika 415 391 2,7 553 080 3,4 754 6791 4,3

Latinamerika 640 117 4,1 572 410 3,5 532 4691 3,0

Europa och Centralasien 63 705 0,4 -4 800 0,0 0 0,0

Reformsamarbete i Östeuropa 1 173 404 7,6 1 175 777 7,2 1 168 871 6,6

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser2 1 841 983 11,9 1 607 397 9,8 1 429 213 8,1

Kapacitetsutveckling och samverkan3 426 652 2,8 497 262 3,0 724 462 4,1

Demokratistöd genom svenska partianknutna  organisationer4 74 406 0,5 74 512 0,5 74 343 0,4

Miljölån5 154 481 1,0 154 047 0,9 175 4391 1,0

Forskningssamarbete 445 475 2,9 525 203 3,2 724 883 4,1

Stöd till svenska organisationer i det civila samhället 1 113 450 7,2 1 372 954 8,4 1 551 203 8,8

Humanitärt bistånd 2 796 627 18,0 3 061 859 18,7 2 838 053 16,1

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet6 93 970 0,6 117 291 0,7 217 267 1,2

Informations- och kommunikationsverksamhet 87 300 0,6 96 061 0,6 96 068 0,5

Samarbete inom Östersjöregionen7 94 609 0,6 89 713 0,5 68 976 0,4

Övriga anslag 22 484 0,1 -591 0,0 6 017 0,0

totalt 15 507 900 100 16 373 896 100 17 600 790 100

1 Jämförelse med kapitel 7 Anslagsavräkning kan inte göras då posterna har olika finansieringsslag.
2 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR).
3 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR).
4 Tillkom under 2011, (UF2010/34078/UP).
5 Regeringsbeslut, 2009-04-23 (UF2009/27888UP).
6 Regeringsbeslut, 2009-04-23 (UF2009/27922/USTYR).
7 Från utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Östersjöenheten utgick 2012.
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Tabell 3. avstämning mellan resultatredovisningen och resultaträkningen, tkr

Resultaträkning exkl. anslagsintäkter

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 7 884

Intäkter av bidrag 963

Finansiella intäkter 979

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar -984 061

Uppbörd – intäkter 18 263

Uppbörd – medel som tillförts statsbudgeten -18 263

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bistånd 1 908

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 21 060

Lämnat bistånd inkl. finansiella nettot -28 645 697

Avgår lämnat bistånd UD 11 232 232

totalt enligt resultaträkningen exkl. anslagsintäkter 18 364 731

varav fördelat i resultatredovisningen, inkl. förvaltningskostnader 18 526 681

differens mellan resultaträkning och summa fördelat på huvuduppgift i resultatredovisningen 161 950

differensen består av följande

Inleverans inkomsttitel som redovisats mot biståndsinsats -1 389

Konstaterad förlust villkorslån som tidigare finansierats från U-kreditanslag -660

Konstaterad kursförlust villkorslån -4 540

Resultat Sidas garantier för U-krediter 31 059

U-krediter gåvoelementet -32 836

Fristående garantier -9 652

Befarade kundförluster, orealiserade kursdifferenser avs transfereringar -12 118

Villkorslån/biståndskrediter nedskrivning 186 680

Intäkter av bidrag 860

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bistånd 9

Utlåning (påverkan på anslagsutfallet men inte på resultaträkningen) 11

Uttag semesterdagar från 2008 (påverkan på anslagsutfallet men inte på resultaträkningen) 4 524

summa 161 950

Tabell 4. totalt bidrag till civila samhällsorganisationer, tkr

exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

typ av organisation 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Givarländers organisationer1 2 582 141 2 859 177 2 975 912 22 867 20 675 12 601

Samarbetsländers organisationer 799 718 856 732 940 966 12 064 9 647 13 398

Internationella organisationer 1 379 609 1 879 351 2 128 353 3 200 5 000 4 000

Övriga organisationer 811 044 757 650 800 342 0 0 0

totalt 5 572 511 6 352 910 6 845 573 38 131 35 321 29 999

1 Svenska organisationer ingår i Givarländers organisationer enligt direktiv från OECD/DAC.
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Tabell 5. stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

bidrag till ramorganisationer, tkr informationsstöd, tkr

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Forum Syd 164 114 169 436 165 336 19 520 22 331 22 163

Svenska Missionsrådet 60 024 104 934 112 371 3 604 3 500 4 473

Rädda Barnen 122 455 208 454 185 546 2 982 2 500 2 320

PMU Interlife 82 589 64 364 75 300 1 944 1 900 1 900

Svenska Kyrkan 65 997 93 057 147 809 3 327 3 886 4 000

Diakonia 67 250 131 281 138 133 2 895 2 970 3 335

Kooperation Utan Gränser 196 000 99 441 157 655 3 148 2 700 0

LO/TCO Biståndsnämnd 126 004 48 353 93 930 11 419 10 972 10 470

Olof Palmes Internationella Center 31 224 41 009 51 234 1 448 742 2 195

Afrikagrupperna 35 980 36 000 34 807 1 864 2 087 2 100

MyRight1 31 954 30 040 29 770 952 -13 1 000

PLAN Sweden 24 571 87 282 66 957 621 1 190 1 400

UBV2 -170 0 0 0 0 0

Svenska Naturskyddsföreningen 35 000 61 828 50 285 2 702 2 699 2 656

RFSU 17 800 23 835 27 318 0 800 800

World Wide Fund for Nature, WWF 21 990 41 856 57 684 2 939 2 459 3 042

Svenska Afghanistankommittén3 0 28 000 11 000 0 0 0

Oxfam4 0 24 400 29 000 0 0 0

Norwegian Refugee Council Total3 0 40 000 40 000 0 0 0

International HIV/AIDS Alliance (IHAA)3 0 7 000 6 500 0 0 0

Ibis3 0 8 000 6 400 0 0 0

Gröna bilister4 0 0 0 292 300 400

Civil Rights Defenders5 0 0 0 0 900 500

Svenska Röda Korset5 0 0 0 0 1 398 646

Global Forum5 0 0 0 0 1 500 350

Föreningen Ordfront6 0 0 0 0 0 700

Jarl Hjalmarsson-stiftelsen6 0 0 0 0 0 300

Utrikespolitiska institutet6 0 0 0 0 0 400

Centerns Intern. Stiftelse6 0 0 0 0 0 118

Kristdem. råd, demokrati, utv.6 0 0 0 0 0 474

SILC Sv.Int. Liberalt centrum6 0 0 0 0 0 537

Vänsterns Solidaritetsforum6 0 0 0 0 0 150

totalt 1 082 782 1 348 570 1 487 035 59 365 64 823 69 128

1 SHIA har bytt namn till MyRight. Namnändring gjord 2012-10-25.
2 UBV är inte längre ramorganisation från och med 2009.
3 Dessa organisationer är inte ramorganisationer men har under 2011 och 2012 fått stöd inom ramen för  

regeringens satsning på barn- och ungdomars rätt till hälsa och utbildning.
4 Ny aktör 2010, erhåller endast infobidrag, ej rambidrag.
5 Ny aktör 2011, erhåller endast infobidrag, ej rambidrag.
6 Ny aktör 2012, erhåller endast infobidrag, ej rambidrag.

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Tabell 6. Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

bidrag till ramorganisationer, tkr

2010 2011 2012

Forum Syd1 76 904 71 537 81 874

Svenska Missionsrådet1 501 1 555 3 891

Rädda Barnen1 55 596 45 610 84 828

PMU Interlife1 14 617 5 700 -2 507

Svenska Kyrkan 21 819 19 050 17 050

Diakonia 194 936 191 395 216 195

Kooperation Utan Gränser1 4 707 6 810 6 476

LO/TCO Biståndsnämnd1 10 232 6 913 12 200

Olof Palmes Internationella Center 62 385 77 701 53 975

MyRight1, 2 3 930 2 542 1 700

PLAN Sweden 15 991 21 541 32 998

Svenska Naturskyddsföreningen1 3 740 2 530 2 880

RFSU1 9 683 22 417 16 919

World Wide Fund for Nature, WWF 0 15 700 22 554

totalt 475 042 491 000 551 033

1 Inkluderar rambidrag för stöd till Reformsamarbete i Östeuropa.
2 SHIA har bytt namn till MyRight. Namnändring gjord 2012-10-25.

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Tabell 7:1. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i afrika söder om sahara, tkr

land och region afrika

globala ämnes
strategiska ut

vecklingsinsatser1

kapacitets
utveckling och 

samverkan2

demokratistöd 
genom svenska 

partianknutna 
organisationer3 Miljölån 

Forsknings
samarbete

stöd genom 
svenska org i  

civila samhället 
Humanitärt  

bistånd

särskilda insatser 
för demokratisering 

och yttrandefrihet

informations och 
kommunikations

verksamhet totalt

afrika söder om sahara

Angola -155 0 0 0 0 0 9 179 -18 0 0 9 007

Benin 0 0 0 0 0 0 4 586 -12 0 0 4 574

Botswana 48 003 0 0 0 0 0 94 0 0 0 48 097

Burkina Faso 199 289 0 0 0 0 0 13 198 15 371 0 0 227 859

Burundi 5 313 0 0 0 0 0 2 755 12 800 0 0 20 868

Centralafrikanska republiken 0 0 0 0 0 0 332 57 539 0 0 57 871

Comorerna 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 633

Djibouti 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 496

Elfenbenskusten -13 0 0 0 0 0 2 041 18 364 0 0 20 392

Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 3 730 0 0 3 730

Etiopien 107 189 0 0 0 0 0 13 898 60 016 0 0 181 103

Gambia 0 0 0 0 0 0 4 321 0 0 0 4 321

Ghana 0 0 0 0 0 0 331 1 256 0 0 1 587

Guinea 0 0 0 0 0 0 165 8 213 0 0 8 378

Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165

Kamerun 0 0 0 0 0 0 9 684 2 756 0 0 12 439

Kenya 337 750 0 0 0 85 000 0 47 382 49 969 0 0 520 101

Kongo Brazzaville 0 0 0 0 0 0 111 6 429 0 0 6 540

Kongo, demokratiska republiken 231 720 0 0 0 0 0 20 163 258 648 0 0 510 531

Lesotho 0 0 0 0 0 0 939 0 0 0 939

Liberia 213 394 0 0 0 0 0 6 050 26 250 0 0 245 694

Madagaskar 0 0 0 0 0 0 5 538 505 0 0 6 042

Malawi 0 0 0 0 0 0 13 221 4 277 0 0 17 498

Mali 149 970 0 0 0 0 0 6 844 40 240 0 0 197 054

Mauretanien 0 0 0 0 0 0 6 037 19 152 0 0 25 189

Moçambique 760 467 0 220 0 161 0 13 192 1 932 0 0 775 973

Namibia 25 089 0 0 0 0 0 7 038 1 903 0 0 34 029

Niger 0 0 0 0 0 0 282 60 505 0 0 60 787

Nigeria 0 0 0 0 0 0 2 208 2 099 0 0 4 307

Rwanda 89 228 0 50 0 0 0 6 075 2 864 0 0 98 217

Senegal 0 0 0 0 0 0 115 1 441 0 0 1 556

Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 519 8 685 0 0 9 203

Somalia 129 697 0 0 0 0 0 4 681 151 268 0 0 285 646

Sudan 42 309 0 0 0 0 0 17 453 159 332 2 100 0 221 194

Swaziland 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 434

Sydafrika 83 669 0 0 0 0 0 22 336 6 017 0 0 112 022

Sydsudan 232 189 0 140 0 0 0 0 231 678 0 0 464 007

Tanzania 753 180 0 3 125 0 0 0 24 397 -2 0 0 780 700

Tchad 0 0 0 0 0 0 75 66 870 0 0 66 946

Togo 0 0 0 0 0 0 4 665 0 0 0 4 665

Uganda 183 781 0 4 187 0 0 0 23 643 19 117 0 0 230 728

Zambia 186 045 0 0 0 0 0 24 065 0 0 0 210 111

Zimbabwe 219 244 0 0 0 0 0 27 930 16 793 5 100 0 269 068

Regionalt Afrika 1 726 913 0 33 000 0 0 0 119 939 136 031 30 600 0 2 046 483

totalt afrika söder om sahara 5 724 273 0 40 722 0 85 161 0 466 576 1 452 651 37 800 0 7 807 183

1 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR). 2 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR). 3 Tillkom under 2011, (UF2010/34078/UP).
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Tabell 7:1. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i afrika söder om sahara, tkr

land och region afrika

globala ämnes
strategiska ut

vecklingsinsatser1

kapacitets
utveckling och 

samverkan2

demokratistöd 
genom svenska 

partianknutna 
organisationer3 Miljölån 

Forsknings
samarbete

stöd genom 
svenska org i  

civila samhället 
Humanitärt  

bistånd

särskilda insatser 
för demokratisering 

och yttrandefrihet

informations och 
kommunikations

verksamhet totalt

afrika söder om sahara

Angola -155 0 0 0 0 0 9 179 -18 0 0 9 007

Benin 0 0 0 0 0 0 4 586 -12 0 0 4 574

Botswana 48 003 0 0 0 0 0 94 0 0 0 48 097

Burkina Faso 199 289 0 0 0 0 0 13 198 15 371 0 0 227 859

Burundi 5 313 0 0 0 0 0 2 755 12 800 0 0 20 868

Centralafrikanska republiken 0 0 0 0 0 0 332 57 539 0 0 57 871

Comorerna 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 633

Djibouti 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 496

Elfenbenskusten -13 0 0 0 0 0 2 041 18 364 0 0 20 392

Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 3 730 0 0 3 730

Etiopien 107 189 0 0 0 0 0 13 898 60 016 0 0 181 103

Gambia 0 0 0 0 0 0 4 321 0 0 0 4 321

Ghana 0 0 0 0 0 0 331 1 256 0 0 1 587

Guinea 0 0 0 0 0 0 165 8 213 0 0 8 378

Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165

Kamerun 0 0 0 0 0 0 9 684 2 756 0 0 12 439

Kenya 337 750 0 0 0 85 000 0 47 382 49 969 0 0 520 101

Kongo Brazzaville 0 0 0 0 0 0 111 6 429 0 0 6 540

Kongo, demokratiska republiken 231 720 0 0 0 0 0 20 163 258 648 0 0 510 531

Lesotho 0 0 0 0 0 0 939 0 0 0 939

Liberia 213 394 0 0 0 0 0 6 050 26 250 0 0 245 694

Madagaskar 0 0 0 0 0 0 5 538 505 0 0 6 042

Malawi 0 0 0 0 0 0 13 221 4 277 0 0 17 498

Mali 149 970 0 0 0 0 0 6 844 40 240 0 0 197 054

Mauretanien 0 0 0 0 0 0 6 037 19 152 0 0 25 189

Moçambique 760 467 0 220 0 161 0 13 192 1 932 0 0 775 973

Namibia 25 089 0 0 0 0 0 7 038 1 903 0 0 34 029

Niger 0 0 0 0 0 0 282 60 505 0 0 60 787

Nigeria 0 0 0 0 0 0 2 208 2 099 0 0 4 307

Rwanda 89 228 0 50 0 0 0 6 075 2 864 0 0 98 217

Senegal 0 0 0 0 0 0 115 1 441 0 0 1 556

Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 519 8 685 0 0 9 203

Somalia 129 697 0 0 0 0 0 4 681 151 268 0 0 285 646

Sudan 42 309 0 0 0 0 0 17 453 159 332 2 100 0 221 194

Swaziland 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 434

Sydafrika 83 669 0 0 0 0 0 22 336 6 017 0 0 112 022

Sydsudan 232 189 0 140 0 0 0 0 231 678 0 0 464 007

Tanzania 753 180 0 3 125 0 0 0 24 397 -2 0 0 780 700

Tchad 0 0 0 0 0 0 75 66 870 0 0 66 946

Togo 0 0 0 0 0 0 4 665 0 0 0 4 665

Uganda 183 781 0 4 187 0 0 0 23 643 19 117 0 0 230 728

Zambia 186 045 0 0 0 0 0 24 065 0 0 0 210 111

Zimbabwe 219 244 0 0 0 0 0 27 930 16 793 5 100 0 269 068

Regionalt Afrika 1 726 913 0 33 000 0 0 0 119 939 136 031 30 600 0 2 046 483

totalt afrika söder om sahara 5 724 273 0 40 722 0 85 161 0 466 576 1 452 651 37 800 0 7 807 183

1 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR). 2 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR). 3 Tillkom under 2011, (UF2010/34078/UP).
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Tabell 7:2. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i asien, Mellanöstern och nordafrika, tkr

land och region asien
Mellanöstern  

och nordafrika

globala ämnes
strategiska utveck

lingsinsatser1

kapacitetsutveckling 
och samverkan2 Miljölån Forskningssamarbete

stöd genom svenska  
org i civila samhället Humanitärt bistånd

särskilda insatser  
för demokratisering 

och yttrandefrihet totalt

asien

Afghanistan 562 997 0 0 5 000 0 0 25 336 102 107 -17 695 422

Bangladesh 239 993 0 0 7 343 10 000 0 25 839 3 712 0 286 886

Fiji 0 0 0 0 0 0 0 -71 0 -71

Filippinerna 0 0 0 0 0 0 18 760 22 113 0 40 873

Indien 60 923 0 0 0 0 0 16 771 4 399 0 82 092

Indonesien 35 287 0 4 700 0 0 0 5 279 1 830 0 47 096

Kambodja 202 264 0 0 0 0 0 17 991 0 21 000 241 255

Kina 51 060 0 0 0 0 0 3 705 858 0 55 623

Korea, nord 0 0 0 0 0 0 0 39 615 0 39 615

Laos 608 0 0 0 0 0 0 -430 0 178

Malaysia 0 0 0 0 0 0 5 257 0 0 5 257

Marocko 0 186 0 0 0 0 0 0 0 186

Mongoliet 0 0 0 0 0 0 614 0 0 614

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 0 0 44 654 0 44 654

Nepal 0 0 0 0 0 0 5 040 5 123 0 10 163

Pakistan -1 261 0 0 0 0 0 17 117 77 091 1 481 94 429

Sri Lanka -6 438 0 0 0 11 978 0 15 492 12 978 0 34 010

Thailand 0 0 0 0 0 0 6 405 48 785 0 55 190

Vietnam 78 523 0 0 500 0 0 5 523 505 0 85 051

Östtimor 10 116 0 0 0 0 0 1 232 360 0 11 708

totalt asien 1 234 072 186 4 700 12 843 21 978 0 170 362 363 626 22 464 1 830 231

Mellanöstern och nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 16 544 0 16 544

Egypten 0 41 501 0 0 0 0 13 925 1 840 0 57 266

Irak 0 118 207 0 4 000 0 0 612 110 733 0 233 552

Iran 0 0 0 0 0 0 0 8 212 0 8 212

Jordanien 0 253 0 0 -125 0 0 7 142 2 500 9 770

Libanon 0  -1 035 0 0 0 0 3 026 7 385 0 9 376

Libyen 0 35 959 0 0 0 0 0 11 280 7 000 54 239

Syrien 0 0 0 0 0 0 0 120 485 0 120 485

Tunisien 0 27 500 0 0 0 0 0 -4 242 0 23 258

Västbanken-Gaza 0 288 377 0 0 0 0 40 938 175 503 0 504 819

Yemen 0 49 000 0 0 0 0 5 090 65 828 -502 119 416

totalt Mellanöstern och nordafrika 0 559 763 0 4 000 125 0 63 592 520 710 8 998 1 156 937

Regionalt Asien, Mellanöstern och Nordafrika 285 871 195 160 0 0 0 6 000 46 606 67 139 10 830 611 606

totalt asien, Mellanöstern och nordafrika 1 519 942 755 109 4 700 16 843 21 853 6 000 280 560 951 476 42 291 3 598 774

1 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR).
2 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR).



221Sidas årsredovisning 2012
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Tabell 7:2. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i asien, Mellanöstern och nordafrika, tkr

land och region asien
Mellanöstern  

och nordafrika

globala ämnes
strategiska utveck

lingsinsatser1

kapacitetsutveckling 
och samverkan2 Miljölån Forskningssamarbete

stöd genom svenska  
org i civila samhället Humanitärt bistånd

särskilda insatser  
för demokratisering 

och yttrandefrihet totalt

asien

Afghanistan 562 997 0 0 5 000 0 0 25 336 102 107 -17 695 422

Bangladesh 239 993 0 0 7 343 10 000 0 25 839 3 712 0 286 886

Fiji 0 0 0 0 0 0 0 -71 0 -71

Filippinerna 0 0 0 0 0 0 18 760 22 113 0 40 873

Indien 60 923 0 0 0 0 0 16 771 4 399 0 82 092

Indonesien 35 287 0 4 700 0 0 0 5 279 1 830 0 47 096

Kambodja 202 264 0 0 0 0 0 17 991 0 21 000 241 255

Kina 51 060 0 0 0 0 0 3 705 858 0 55 623

Korea, nord 0 0 0 0 0 0 0 39 615 0 39 615

Laos 608 0 0 0 0 0 0 -430 0 178

Malaysia 0 0 0 0 0 0 5 257 0 0 5 257

Marocko 0 186 0 0 0 0 0 0 0 186

Mongoliet 0 0 0 0 0 0 614 0 0 614

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 0 0 44 654 0 44 654

Nepal 0 0 0 0 0 0 5 040 5 123 0 10 163

Pakistan -1 261 0 0 0 0 0 17 117 77 091 1 481 94 429

Sri Lanka -6 438 0 0 0 11 978 0 15 492 12 978 0 34 010

Thailand 0 0 0 0 0 0 6 405 48 785 0 55 190

Vietnam 78 523 0 0 500 0 0 5 523 505 0 85 051

Östtimor 10 116 0 0 0 0 0 1 232 360 0 11 708

totalt asien 1 234 072 186 4 700 12 843 21 978 0 170 362 363 626 22 464 1 830 231

Mellanöstern och nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 16 544 0 16 544

Egypten 0 41 501 0 0 0 0 13 925 1 840 0 57 266

Irak 0 118 207 0 4 000 0 0 612 110 733 0 233 552

Iran 0 0 0 0 0 0 0 8 212 0 8 212

Jordanien 0 253 0 0 -125 0 0 7 142 2 500 9 770

Libanon 0  -1 035 0 0 0 0 3 026 7 385 0 9 376

Libyen 0 35 959 0 0 0 0 0 11 280 7 000 54 239

Syrien 0 0 0 0 0 0 0 120 485 0 120 485

Tunisien 0 27 500 0 0 0 0 0 -4 242 0 23 258

Västbanken-Gaza 0 288 377 0 0 0 0 40 938 175 503 0 504 819

Yemen 0 49 000 0 0 0 0 5 090 65 828 -502 119 416

totalt Mellanöstern och nordafrika 0 559 763 0 4 000 125 0 63 592 520 710 8 998 1 156 937

Regionalt Asien, Mellanöstern och Nordafrika 285 871 195 160 0 0 0 6 000 46 606 67 139 10 830 611 606

totalt asien, Mellanöstern och nordafrika 1 519 942 755 109 4 700 16 843 21 853 6 000 280 560 951 476 42 291 3 598 774

1 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR).
2 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR).
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Tabell 7:3. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i latinamerika, tkr

land och region
latin

amerika 

globala 
ämnes
strate

giska ut
vecklings

insatser1

kapacitets
utveckling 

och 
 samverkan2 Miljölån

Forsknings
samarbete

stöd 
genom 

svenska 
org i civila 
samhället 

Humanitärt 
bistånd

särskilda 
insatser för 
demokrati
sering och 
yttrande

frihet totalt

latinamerika

Argentina 0 0 0 0 0 1 091 0 0 1 091

Bolivia 217 305 0 0 0 0 14 978 61 0 232 344

Brasilien 0 0 0 0 0 5 485 0 0 5 485

Chile 0 0 0 0 0 1 372 0 0 1 372

Colombia 136 195 0 400 0 0 11 144 45 322 0 193 060

Costa Rica 0 0 0 0 0 2 028 0 0 2 028

Dominikanska republiken 0 0 0 0 0 1 653 0 0 1 653

Ecuador 0 0 0 0 0 1 236 -1 0 1 235

El Salvador 0 0 0 0 0 6 902 -41 0 6 861

Guatemala 164 989 5 000 0 0 0 11 968 1 408 0 183 365

Haiti 0 0 0 0 0 1 418 96 379 0 97 797

Honduras -578 0 0 0 -197 7 467 0 0 6 692

Nicaragua -154 0 0 0 0 8 754 -24 0 8 577

Paraguay 0 0 0 0 0 6 921 0 0 6 921

Peru 0 0 0 0 0 7 194 -1 0 7 192

Uruguay 0 0 0 0 0 1 609 0 0 1 609

Regionalt Latinamerika 14 711 0 0 5 148 28 100 53 698 22 609 10 000 134 266

totalt latinamerika 532 469 5 000 400 5 148 27 903 144 918 165 711 10 000 891 550

1 Tillkom under 2011, (UF2011/14341/UD/USTYR).
2 Tillkom under 2011, (UF2010/46581/USTYR).
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Tabell 7:4. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region/land i europa och Centralasien, tkr

land och region

Östeuropa 
och 

Central
asien

Reform
samarbete 

i Öst
europa Miljölån 

stöd 
genom 

svenska 
org i civila 
samhället 

Humanitärt  
bistånd

särskilda 
insatser 

för demo
kratise
ring och 

yttrande
frihet totalt

europa och Centralasien

odaländer

Albanien 0 81 322 0 0 -2 0 81 320

Armenien 0 1 159 0 0 1 840 1 625 4 624

Azerbajdzjan 0 792 0 0 4 140 2 038 6 970

Bosnien-Hercegovina 0 195 779 0 0 0 0 195 779

Georgien 0 114 224 0 0 5 965 0 120 189

Kirgizistan 0 29 0 0 7 815 0 7 845

Kosovo 0 87 333 0 0 0 0 87 333

Makedonien 0 22 040 0 0 0 0 22 040

Moldavien 0 117 242 0 0 0 0 117 242

Montenegro 0 -36 0 0 1 664 0 1 628

Serbien 0 120 329 0 0 0 0 120 329

Tadzjikistan 0 0 0 0 -106 0 -106

Turkiet 0 61 491 0 402 3 441 0 65 334

Ukraina 0 208 322 0 0 0 0 208 322

Regionalt Europa 2 489 150 450 125 9 149 12 524 1 500 176 238

totalt odaländer 2 489 1 160 477 125 9 552 37 282 5 163 1 215 087

icke odaländer

Estland 0 0 0 0 -1 0 -1

Ryssland 0 0 0 0 510 0 510

totalt icke odaländer 0 0 0 0 509 0 509

totalt europa och Centralasien 2 489 1 160 477 125 9 552 37 791 5 163 1 215 596



10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Tabell 8:1. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

afrika söder om sahara

Angola 1 827 375 0 5 817 -6 -12 0 0 1 006 0 0 0 9 007

Benin 689 626 0 2 831 141 -12 0 81 217 0 0 0 4 574

Botswana 12 868 2 707 2 020 7 137 0 556 7 511 8 632 0 6 666 0 0 48 097

Burkina Faso 361 379 -1 150 50 820 167 15 371 44 438 61 5 121 4 455 107 800 34 227 859

Burundi 395 407 0 1 895 5 117 12 800 0 68 185 0 0 0 20 868

Centralafrikanska republiken 8 12 0 299 7 57 539 0 5 1 0 0 0 57 871

Comorerna 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 0 633

Djibouti 7 17 0 434 0 0 0 0 38 0 0 0 496

Elfenbenskusten 7 178 0 1 856 -13 18 364 0 0 0 0 0 0 20 392

Eritrea 0 0 0 0 0 3 730 0 0 0 0 0 0 3 730

Etiopien 650 8 452 23 978 61 301 122 60 019 0 6 129 19 497 0 0 954 181 103

Gambia 61 139 0 3 803 0 0 0 0 318 0 0 0 4 321

Ghana 5 11 0 290 0 1 256 0 0 25 0 0 0 1 587

Guinea 2 6 0 145 0 8 213 0 0 13 0 0 0 8 378

Guinea-Bissau 2 6 0 145 0 0 0 0 13 0 0 0 165

Kamerun 116 167 0 4 373 102 2 756 0 65 4 859 0 0 0 12 439

Kenya 2 859 1 105 0 165 583 30 412 55 971 141 665 10 244 107 261 5 000 0 0 520 101

Kongo Brazzaville 3 4 0 100 -32 6 464 0 2 0 0 0 0 6 540

Kongo, demokratiska republiken 68 633 1 479 0 115 717 34 347 258 724 -75 10 267 21 172 0 0 267 510 531

Lesotho 21 0 0 918 0 0 0 0 0 0 0 0 939

Liberia 114 1 211 0 79 927 27 576 26 251 78 027 26 404 5 425 0 0 758 245 694

Madagaskar 0 0 0 0 0 505 0 0 5 538 0 0 0 6 042

Malawi 876 555 0 8 869 8 4 278 458 158 2 297 0 0 0 17 498

Mali 143 164 0 68 829 69 40 240 1 993 23 68 569 15 830 0 1 194 197 054

Mauretanien 575 585 0 4 135 178 19 152 0 156 408 0 0 0 25 189

Moçambique 2 077 395 57 583 200 587 2 1 937 169 385 292 44 138 0 295 000 4 579 775 973

Namibia 1 041 314 1 332 19 908 9 1 903 2 464 4 451 567 2 040 0 0 34 029

Niger 6 0 0 275 0 60 505 0 0 0 0 0 0 60 787

Nigeria 52 56 0 2 039 34 2 099 0 22 5 0 0 0 4 307

Rwanda 564 492 27 379 33 616 14 592 2 864 0 15 095 154 0 0 3 463 98 217

Senegal 2 6 0 145 0 1 441 0 0 -38 0 0 0 1 556

Sierra Leone 9 11 0 473 0 8 685 0 0 25 0 0 0 9 203

Somalia 32 065 136 0 61 158 27 770 158 270 0 14 232 0 0 6 000 285 646

Sudan 1 072 1 236 0 30 933 27 757 154 391 5 000 242 562 0 0 0 221 194

Swaziland 31 32 0 320 10 0 0 11 29 0 0 0 434

Sydafrika 44 419 2 474 9 450 23 125 4 260 6 017 766 16 349 2 207 1 482 0 1 474 112 022

Sydsudan 89 000 0 0 21 688 110 824 231 678 7 500 140 0 0 0 3 177 464 007

Tanzania 60 491 13 889 34 863 83 752 132 -1 126 008 28 050 10 509 0 420 000 3 007 780 700

Tchad 13 13 0 38 1 66 874 0 2 5 0 0 0 66 946

Togo 393 405 0 3 514 122 0 0 73 157 0 0 0 4 665

Uganda 59 510 445 35 478 97 531 108 19 117 -15 447 25 819 7 487 0 0 680 230 728

Zambia 89 797 577 0 47 146 0 0 10 755 2 470 56 228 0 0 3 138 210 111

Zimbabwe 20 607 1 260 0 167 979 8 959 16 794 50 183 1 568 1 717 0 0 0 269 068

Regionalt Afrika 802 908 5 163 122 560 281 866 131 655 130 962 328 084 163 385 23 509 50 851 0 5 541 2 046 483

totalt afrika söder om sahara 1 294 283 45 487 313 493 1 661 316 424 430 1 456 333 958 716 320 278 389 459 86 324 822 800 34 265 7 807 183



10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Tabell 8:1. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

afrika söder om sahara

Angola 1 827 375 0 5 817 -6 -12 0 0 1 006 0 0 0 9 007

Benin 689 626 0 2 831 141 -12 0 81 217 0 0 0 4 574

Botswana 12 868 2 707 2 020 7 137 0 556 7 511 8 632 0 6 666 0 0 48 097

Burkina Faso 361 379 -1 150 50 820 167 15 371 44 438 61 5 121 4 455 107 800 34 227 859

Burundi 395 407 0 1 895 5 117 12 800 0 68 185 0 0 0 20 868

Centralafrikanska republiken 8 12 0 299 7 57 539 0 5 1 0 0 0 57 871

Comorerna 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 0 633

Djibouti 7 17 0 434 0 0 0 0 38 0 0 0 496

Elfenbenskusten 7 178 0 1 856 -13 18 364 0 0 0 0 0 0 20 392

Eritrea 0 0 0 0 0 3 730 0 0 0 0 0 0 3 730

Etiopien 650 8 452 23 978 61 301 122 60 019 0 6 129 19 497 0 0 954 181 103

Gambia 61 139 0 3 803 0 0 0 0 318 0 0 0 4 321

Ghana 5 11 0 290 0 1 256 0 0 25 0 0 0 1 587

Guinea 2 6 0 145 0 8 213 0 0 13 0 0 0 8 378

Guinea-Bissau 2 6 0 145 0 0 0 0 13 0 0 0 165

Kamerun 116 167 0 4 373 102 2 756 0 65 4 859 0 0 0 12 439

Kenya 2 859 1 105 0 165 583 30 412 55 971 141 665 10 244 107 261 5 000 0 0 520 101

Kongo Brazzaville 3 4 0 100 -32 6 464 0 2 0 0 0 0 6 540

Kongo, demokratiska republiken 68 633 1 479 0 115 717 34 347 258 724 -75 10 267 21 172 0 0 267 510 531

Lesotho 21 0 0 918 0 0 0 0 0 0 0 0 939

Liberia 114 1 211 0 79 927 27 576 26 251 78 027 26 404 5 425 0 0 758 245 694

Madagaskar 0 0 0 0 0 505 0 0 5 538 0 0 0 6 042

Malawi 876 555 0 8 869 8 4 278 458 158 2 297 0 0 0 17 498

Mali 143 164 0 68 829 69 40 240 1 993 23 68 569 15 830 0 1 194 197 054

Mauretanien 575 585 0 4 135 178 19 152 0 156 408 0 0 0 25 189

Moçambique 2 077 395 57 583 200 587 2 1 937 169 385 292 44 138 0 295 000 4 579 775 973

Namibia 1 041 314 1 332 19 908 9 1 903 2 464 4 451 567 2 040 0 0 34 029

Niger 6 0 0 275 0 60 505 0 0 0 0 0 0 60 787

Nigeria 52 56 0 2 039 34 2 099 0 22 5 0 0 0 4 307

Rwanda 564 492 27 379 33 616 14 592 2 864 0 15 095 154 0 0 3 463 98 217

Senegal 2 6 0 145 0 1 441 0 0 -38 0 0 0 1 556

Sierra Leone 9 11 0 473 0 8 685 0 0 25 0 0 0 9 203

Somalia 32 065 136 0 61 158 27 770 158 270 0 14 232 0 0 6 000 285 646

Sudan 1 072 1 236 0 30 933 27 757 154 391 5 000 242 562 0 0 0 221 194

Swaziland 31 32 0 320 10 0 0 11 29 0 0 0 434

Sydafrika 44 419 2 474 9 450 23 125 4 260 6 017 766 16 349 2 207 1 482 0 1 474 112 022

Sydsudan 89 000 0 0 21 688 110 824 231 678 7 500 140 0 0 0 3 177 464 007

Tanzania 60 491 13 889 34 863 83 752 132 -1 126 008 28 050 10 509 0 420 000 3 007 780 700

Tchad 13 13 0 38 1 66 874 0 2 5 0 0 0 66 946

Togo 393 405 0 3 514 122 0 0 73 157 0 0 0 4 665

Uganda 59 510 445 35 478 97 531 108 19 117 -15 447 25 819 7 487 0 0 680 230 728

Zambia 89 797 577 0 47 146 0 0 10 755 2 470 56 228 0 0 3 138 210 111

Zimbabwe 20 607 1 260 0 167 979 8 959 16 794 50 183 1 568 1 717 0 0 0 269 068

Regionalt Afrika 802 908 5 163 122 560 281 866 131 655 130 962 328 084 163 385 23 509 50 851 0 5 541 2 046 483

totalt afrika söder om sahara 1 294 283 45 487 313 493 1 661 316 424 430 1 456 333 958 716 320 278 389 459 86 324 822 800 34 265 7 807 183
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Tabell 8:2. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

asien

Afghanistan 213 162 982 399 306 083 15 730 102 349 80 117 23 961 998 0 0 2 590 695 422

Bangladesh 136 877 56 571 1 170 26 740 95 3 712 19 500 172 1 557 40 000 0 493 286 886

Fiji 0 0 0 0 0 -71 0 0 0 0 0 0 -71

Filippinerna 412 1 027 0 12 596 120 22 113 568 255 3 783 0 0 0 40 873

Indien 14 221 6 779 18 764 12 565 103 4 399 5 927 2 174 5 346 11 815 0 0 82 092

Indonesien 31 22 5 650 12 236 0 1 830 7 757 3 038 4 003 11 929 0 601 47 096

Kambodja 3 181 29 664 0 180 272 78 0 128 207 1 409 24 800 0 1 517 241 255

Kina 3 875 236 6 680 16 425 -14 875 7 081 5 489 683 14 173 0 117 55 623

Korea, nord 0 0 0 0 0 39 735 0 0 0 0 0 0 39 735

Laos 0 0 -129 0 0 -430 0 0 737 0 0 0 178

Malaysia 24 0 0 1 010 0 0 0 0 4 224 0 0 0 5 257

Marocko 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 186

Mongoliet 14 12 0 575 7 0 0 5 1 0 0 0 614

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 44 674 0 0 0 0 0 0 44 674

Nepal 157 186 0 4 550 62 5 123 0 37 48 0 0 0 10 163

Pakistan 995 1 251 0 15 635 63 77 103 -1 261 45 599 0 0 0 94 429

Sri Lanka 467 641 -1 389 9 925 -217 12 978 8 339 278 2 987 0 0 0 34 010

Thailand 96 79 0 4 248 25 48 785 0 5 1 952 0 0 0 55 190

Vietnam 3 849 212 8 613 37 755 0 505 3 272 2 943 3 309 24 672 0 -79 85 051

Östtimor 138 95 0 11 160 0 360 0 -70 25 0 0 0 11 708

totalt asien 164 549 259 758 39 759 651 960 16 053 364 038 131 427 38 538 31 660 127 389 0 5 239 1 830 372

Mellanöstern och nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 16 544 0 0 0 0 0 0 16 544

Egypten 1 637 1 396 0 51 412 250 1 840 0 179 553 0 0 0 57 266

Irak 11 4 011 0 61 133 24 889 93 845 0 49 638 25 0 0 0 233 552

Iran 0 0 0 0 0 8 212 0 0 0 0 0 0 8 212

Jordanien 0 0 0 2 753 0 7 142 -125 0 0 0 0 0 9 770

Libanon 12 221 0 2 765 -41 7 427 -1 035 0 25 0 0 0 9 376

Libyen 0 0 0 42 959 0 11 280 0 0 0 0 0 0 54 239

Syrien 0 0 0 0 -1 120 486 0 0 0 0 0 0 120 485

Tunisien 0 0 0 27 500 0 -4 242 0 0 0 0 0 0 23 258

Västbanken-Gaza 1 046 1 778 0 150 324 28 597 155 503 151 545 10 473 4 107 0 0 1 446 504 819

Yemen 93 483 0 52 946 23 65 828 0 14 29 0 0 0 119 416

totalt Mellanöstern och nordafrika 2 799 7 890 0 391 792 53 716 483 865 150 385 60 304 4 740 0 0 1 446 1 156 937

Regionalt Asien, Mellanöstern och Nordafrika 6 466 3 110 9 595 279 285 277 67 139 66 458 61 993 21 139 95 870 0 132 611 465

totalt asien, Mellanöstern och nordafrika 173 815 270 758 49 354 1 323 037 70 047 915 043 348 270 160 834 57 539 223 259 0 6 817 3 598 774

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Tabell 8:2. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

asien

Afghanistan 213 162 982 399 306 083 15 730 102 349 80 117 23 961 998 0 0 2 590 695 422

Bangladesh 136 877 56 571 1 170 26 740 95 3 712 19 500 172 1 557 40 000 0 493 286 886

Fiji 0 0 0 0 0 -71 0 0 0 0 0 0 -71

Filippinerna 412 1 027 0 12 596 120 22 113 568 255 3 783 0 0 0 40 873

Indien 14 221 6 779 18 764 12 565 103 4 399 5 927 2 174 5 346 11 815 0 0 82 092

Indonesien 31 22 5 650 12 236 0 1 830 7 757 3 038 4 003 11 929 0 601 47 096

Kambodja 3 181 29 664 0 180 272 78 0 128 207 1 409 24 800 0 1 517 241 255

Kina 3 875 236 6 680 16 425 -14 875 7 081 5 489 683 14 173 0 117 55 623

Korea, nord 0 0 0 0 0 39 735 0 0 0 0 0 0 39 735

Laos 0 0 -129 0 0 -430 0 0 737 0 0 0 178

Malaysia 24 0 0 1 010 0 0 0 0 4 224 0 0 0 5 257

Marocko 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 186

Mongoliet 14 12 0 575 7 0 0 5 1 0 0 0 614

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 44 674 0 0 0 0 0 0 44 674

Nepal 157 186 0 4 550 62 5 123 0 37 48 0 0 0 10 163

Pakistan 995 1 251 0 15 635 63 77 103 -1 261 45 599 0 0 0 94 429

Sri Lanka 467 641 -1 389 9 925 -217 12 978 8 339 278 2 987 0 0 0 34 010

Thailand 96 79 0 4 248 25 48 785 0 5 1 952 0 0 0 55 190

Vietnam 3 849 212 8 613 37 755 0 505 3 272 2 943 3 309 24 672 0 -79 85 051

Östtimor 138 95 0 11 160 0 360 0 -70 25 0 0 0 11 708

totalt asien 164 549 259 758 39 759 651 960 16 053 364 038 131 427 38 538 31 660 127 389 0 5 239 1 830 372

Mellanöstern och nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 16 544 0 0 0 0 0 0 16 544

Egypten 1 637 1 396 0 51 412 250 1 840 0 179 553 0 0 0 57 266

Irak 11 4 011 0 61 133 24 889 93 845 0 49 638 25 0 0 0 233 552

Iran 0 0 0 0 0 8 212 0 0 0 0 0 0 8 212

Jordanien 0 0 0 2 753 0 7 142 -125 0 0 0 0 0 9 770

Libanon 12 221 0 2 765 -41 7 427 -1 035 0 25 0 0 0 9 376

Libyen 0 0 0 42 959 0 11 280 0 0 0 0 0 0 54 239

Syrien 0 0 0 0 -1 120 486 0 0 0 0 0 0 120 485

Tunisien 0 0 0 27 500 0 -4 242 0 0 0 0 0 0 23 258

Västbanken-Gaza 1 046 1 778 0 150 324 28 597 155 503 151 545 10 473 4 107 0 0 1 446 504 819

Yemen 93 483 0 52 946 23 65 828 0 14 29 0 0 0 119 416

totalt Mellanöstern och nordafrika 2 799 7 890 0 391 792 53 716 483 865 150 385 60 304 4 740 0 0 1 446 1 156 937

Regionalt Asien, Mellanöstern och Nordafrika 6 466 3 110 9 595 279 285 277 67 139 66 458 61 993 21 139 95 870 0 132 611 465

totalt asien, Mellanöstern och nordafrika 173 815 270 758 49 354 1 323 037 70 047 915 043 348 270 160 834 57 539 223 259 0 6 817 3 598 774

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Tabell 8:3. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

latinamerika

Argentina 160 156 0 643 47 0 0 27 59 0 0 0 1 091

Bolivia 3 088 49 472 22 492 61 929 15 61 40 259 9 660 42 384 308 0 2 676 232 344

Brasilien 58 18 0 2 492 7 0 0 24 2 885 0 0 0 5 485

Chile 28 0 0 1 193 0 0 0 0 151 0 0 0 1 372

Colombia 676 525 0 69 335 75 791 45 322 0 111 1 301 0 0 0 193 060

Costa Rica 23 17 0 877 7 0 55 36 1 012 0 0 0 2 028

Dominikanska republiken 23 56 0 1 448 0 0 0 0 127 0 0 0 1 653

Ecuador 5 11 0 290 0 0 0 0 931 0 0 0 1 235

El Salvador 95 5 0 2 415 1 -41 751 214 3 422 0 0 0 6 861

Guatemala 23 854 493 0 105 542 5 004 1 408 508 43 233 3 323 0 0 0 183 365

Haiti 28 28 0 1 219 11 96 379 0 35 98 0 0 0 97 797

Honduras 95 0 -197 1 500 1 0 878 219 4 197 0 0 0 6 692

Nicaragua 136 105 -154 5 099 16 -24 568 171 2 661 0 0 0 8 577

Paraguay 97 0 0 2 236 1 0 788 224 3 576 0 0 0 6 921

Peru 70 357 0 5 985 16 -1 0 48 716 0 0 0 7 192

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 1 609 0 0 0 1 609

Regionalt Latinamerika 1 185 2 078 24 712 64 755 13 22 691 1 886 7 315 10 196 -464 0 -100 134 266

totalt latinamerika 29 619 53 320 46 854 326 956 80 930 165 794 45 692 61 317 78 648 156 0 2 576 891 550

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Tabell 8:3. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

latinamerika

Argentina 160 156 0 643 47 0 0 27 59 0 0 0 1 091

Bolivia 3 088 49 472 22 492 61 929 15 61 40 259 9 660 42 384 308 0 2 676 232 344

Brasilien 58 18 0 2 492 7 0 0 24 2 885 0 0 0 5 485

Chile 28 0 0 1 193 0 0 0 0 151 0 0 0 1 372

Colombia 676 525 0 69 335 75 791 45 322 0 111 1 301 0 0 0 193 060

Costa Rica 23 17 0 877 7 0 55 36 1 012 0 0 0 2 028

Dominikanska republiken 23 56 0 1 448 0 0 0 0 127 0 0 0 1 653

Ecuador 5 11 0 290 0 0 0 0 931 0 0 0 1 235

El Salvador 95 5 0 2 415 1 -41 751 214 3 422 0 0 0 6 861

Guatemala 23 854 493 0 105 542 5 004 1 408 508 43 233 3 323 0 0 0 183 365

Haiti 28 28 0 1 219 11 96 379 0 35 98 0 0 0 97 797

Honduras 95 0 -197 1 500 1 0 878 219 4 197 0 0 0 6 692

Nicaragua 136 105 -154 5 099 16 -24 568 171 2 661 0 0 0 8 577

Paraguay 97 0 0 2 236 1 0 788 224 3 576 0 0 0 6 921

Peru 70 357 0 5 985 16 -1 0 48 716 0 0 0 7 192

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 1 609 0 0 0 1 609

Regionalt Latinamerika 1 185 2 078 24 712 64 755 13 22 691 1 886 7 315 10 196 -464 0 -100 134 266

totalt latinamerika 29 619 53 320 46 854 326 956 80 930 165 794 45 692 61 317 78 648 156 0 2 576 891 550

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012



Tabell 8:4. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

europa och Centralasien

odaländer

Albanien 0 0 728 63 496 2 687 -1 17 134 0 -2 967 248 0 -6 81 320

Armenien 68 45 0 2 671 0 1 840 0 0 0 0 0 0 4 624

Azerbajdzjan 0 0 0 2 830 0 4 140 0 0 0 0 0 0 6 970

Bosnien-Hercegovina 1 094 347 0 90 794 -133 0 43 214 41 783 18 686 0 0 -6 195 779

Georgien 1 000 1 448 0 64 284 2 895 5 970 36 810 7 787 0 0 0 -6 120 189

Kirgizistan 0 0 0 29 -2 7 817 0 0 0 0 0 0 7 845

Kosovo 78 19 007 0 36 017 0 0 16 535 0 10 037 5 279 0 381 87 333

Makedonien 0 0 0 4 292 0 0 0 3 628 8 681 5 130 0 309 22 040

Moldavien 48 0 0 65 741 950 0 35 055 9 345 2 963 3 000 0 140 117 242

Montenegro 0 0 0 -36 0 1 664 0 0 0 0 0 0 1 628

Serbien 186 121 0 88 060 18 022 0 0 0 0 12 856 0 1 084 120 329

Tadzjikistan 0 0 0 0 -14 -92 0 0 0 0 0 0 -106

Turkiet 0 0 0 61 491 0 3 441 0 0 402 0 0 0 65 334

Ukraina -1 415 547 0 74 853 0 0 104 605 13 519 1 268 14 951 0 -6 208 322

Regionalt Europa 2 126 145 1 343 117 549 2 530 12 525 665 10 741 2 464 25 752 0 396 176 238

totalt odaländer 3 185 21 660 2 072 672 071 26 935 37 304 254 019 86 802 41 535 67 217 0 2 287 1 215 087

ickeoda länder

 Estland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

 Ryssland 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 510

totalt icke odaländer 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 509

totalt europa och Centralasien 3 185 21 660 2 072 672 071 26 935 37 814 254 019 86 802 41 535 67 217 0 2 287 1 215 596

Globalt 310 186 212 319 691 032 1 077 916 120 997 224 467 207 539 323 380 280 477 178 807 0 390 722 4 017 841

totalt 1 811 088 603 544 1 102 804 5 061 297 723 339 2 799 450 1 814 236 952 611 847 658 555 450 822 800 436 668 17 530 945

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Tabell 9. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region, tkr

Region afrika asien 

Mellanöstern  
och nord

afrika latinamerika 
Östeuropa och 

 Centralasien

Reform
samarbete i 

Östeuropa 

globala 
ämnes

strategiska 
utvecklings

insatser1

kapacitets
utveckling och 

samverkan2

demokrati 
stöd genom 

 svenska 
 partianknutna 

 organisationer3 Miljölån Forskning

stöd genom 
svenska  

org i civila 
 samhället 

Humanitära 
insatser och 

konflikt
hantering 

särskilda 
insatser för 
demokrati
sering och 

 yttrandefrihet information totalt

Afrika Söder om Sahara 5 724 273 0 0 0 0 0 0 40 722 0 85 161 0 466 576 1 452 651 37 800 0 7 807 183

Asien, Mellanöstern och 
 Nordafrika

0 1 519 942 755 109 0 0 0 4 700 16 843 0 21 853 6 000 280 560 951 476 42 291 0 3 598 774

Latinamerika 0 0 0 532 469 0 0 5 000 400 0 5 148 27 903 144 918 165 711 10 000 0 891 550

Europa och Centralasien 0 0 0 0 2 489 1 160 477 0 0 0 125 0 9 552 37 791 5 163 0 1 215 596

  Varav Europa och Centralasien 
ODA-länder

0 0 0 0 2 489 1 160 477 0 0 0 125 0 9 552 37 282 5 163 0 1 215 087

  Varav Europa och Centralasien 
icke ODA-länder

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 509

Globalt -4 614 -753 -430 0 -435 -564 1 419 513 666 497 74 343 68 299 690 979 656 501 230 425 122 013 96 068 4 017 841

totalt 5 719 659 1 519 190 754 679 532 469 2 054 1 159 913 1 429 213 724 462 74 343 180 586 724 883 1 558 107 2 838 053 217 267 96 068 17 530 945



Tabell 8:4. internationellt utvecklingssamarbete per huvudsektor och region/land, tkr

land och region Hälsa Utbildning Forskning

demokrati, 
mänskliga 

 rättigheter och 
jämställdhet

konflikt, fred 
och säkerhet

Humanitärt 
bistånd

Hållbar sam
hällsbyggnad

Marknads
utveckling 

Jord och 
skogsbruk Miljö

budgetstöd för 
fattigdoms

bekämpning Övrigt totalt

europa och Centralasien

odaländer

Albanien 0 0 728 63 496 2 687 -1 17 134 0 -2 967 248 0 -6 81 320

Armenien 68 45 0 2 671 0 1 840 0 0 0 0 0 0 4 624

Azerbajdzjan 0 0 0 2 830 0 4 140 0 0 0 0 0 0 6 970

Bosnien-Hercegovina 1 094 347 0 90 794 -133 0 43 214 41 783 18 686 0 0 -6 195 779

Georgien 1 000 1 448 0 64 284 2 895 5 970 36 810 7 787 0 0 0 -6 120 189

Kirgizistan 0 0 0 29 -2 7 817 0 0 0 0 0 0 7 845

Kosovo 78 19 007 0 36 017 0 0 16 535 0 10 037 5 279 0 381 87 333

Makedonien 0 0 0 4 292 0 0 0 3 628 8 681 5 130 0 309 22 040

Moldavien 48 0 0 65 741 950 0 35 055 9 345 2 963 3 000 0 140 117 242

Montenegro 0 0 0 -36 0 1 664 0 0 0 0 0 0 1 628

Serbien 186 121 0 88 060 18 022 0 0 0 0 12 856 0 1 084 120 329

Tadzjikistan 0 0 0 0 -14 -92 0 0 0 0 0 0 -106

Turkiet 0 0 0 61 491 0 3 441 0 0 402 0 0 0 65 334

Ukraina -1 415 547 0 74 853 0 0 104 605 13 519 1 268 14 951 0 -6 208 322

Regionalt Europa 2 126 145 1 343 117 549 2 530 12 525 665 10 741 2 464 25 752 0 396 176 238

totalt odaländer 3 185 21 660 2 072 672 071 26 935 37 304 254 019 86 802 41 535 67 217 0 2 287 1 215 087

ickeoda länder

 Estland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

 Ryssland 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 510

totalt icke odaländer 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 509

totalt europa och Centralasien 3 185 21 660 2 072 672 071 26 935 37 814 254 019 86 802 41 535 67 217 0 2 287 1 215 596

Globalt 310 186 212 319 691 032 1 077 916 120 997 224 467 207 539 323 380 280 477 178 807 0 390 722 4 017 841

totalt 1 811 088 603 544 1 102 804 5 061 297 723 339 2 799 450 1 814 236 952 611 847 658 555 450 822 800 436 668 17 530 945

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Tabell 9. internationellt utvecklingssamarbete per anslagspost och region, tkr

Region afrika asien 

Mellanöstern  
och nord

afrika latinamerika 
Östeuropa och 

 Centralasien

Reform
samarbete i 

Östeuropa 

globala 
ämnes

strategiska 
utvecklings

insatser1

kapacitets
utveckling och 

samverkan2

demokrati 
stöd genom 

 svenska 
 partianknutna 

 organisationer3 Miljölån Forskning

stöd genom 
svenska  

org i civila 
 samhället 

Humanitära 
insatser och 

konflikt
hantering 

särskilda 
insatser för 
demokrati
sering och 

 yttrandefrihet information totalt

Afrika Söder om Sahara 5 724 273 0 0 0 0 0 0 40 722 0 85 161 0 466 576 1 452 651 37 800 0 7 807 183

Asien, Mellanöstern och 
 Nordafrika

0 1 519 942 755 109 0 0 0 4 700 16 843 0 21 853 6 000 280 560 951 476 42 291 0 3 598 774

Latinamerika 0 0 0 532 469 0 0 5 000 400 0 5 148 27 903 144 918 165 711 10 000 0 891 550

Europa och Centralasien 0 0 0 0 2 489 1 160 477 0 0 0 125 0 9 552 37 791 5 163 0 1 215 596

  Varav Europa och Centralasien 
ODA-länder

0 0 0 0 2 489 1 160 477 0 0 0 125 0 9 552 37 282 5 163 0 1 215 087

  Varav Europa och Centralasien 
icke ODA-länder

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 509

Globalt -4 614 -753 -430 0 -435 -564 1 419 513 666 497 74 343 68 299 690 979 656 501 230 425 122 013 96 068 4 017 841

totalt 5 719 659 1 519 190 754 679 532 469 2 054 1 159 913 1 429 213 724 462 74 343 180 586 724 883 1 558 107 2 838 053 217 267 96 068 17 530 945



232 Sidas årsredovisning 2012

(NPO, controller, programadministratörer). Även 
2011 var antalet utsänd personal ungefär lika många 
som de nationella handläggarna. 2010 var de natio
nella handläggarna något fler än den utsända perso
nalen. Utöver detta erhåller några av de utlands
myndigheter som arbetar med långsiktigt utvecklings
samarbete stöd från biträdande bilaterala experter 
(BBE) som inte finansieras av Sidas förvaltningsan
slag. Utbetalda biståndsmedel i förhållande till för
valtningskostnader har sjunkit något det senaste året.

Konflikt- och postkonfliktländer
Konflikt och postkonfliktländer är Sidas näst största 
strategistyrda verksamhet avseende förvaltnings
kostnader och fjärde största sett till utbetalda 
biståndsmedel. Både utbetalda biståndsmedel och 
förvaltningskostnader har ökat påtagligt för denna 
landkategori under perioden 2010–2012. Ökningen 

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Förvaltningskostnader per strategistyrd verksamhet

Tabell 10. strategistyrd verksamhet, tkr och andel

20101 20111 20121

strategistyrd verksamhet Utbetalningar
bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, %

Långsiktigt utvecklingssamarbete 3 328 606 21,6 219 179 23,8 3 629 614 22,3 233 192 25,6 3 426 462 19,5 256 856 27,7

Konflikt- och postkonfliktländer 1 819 247 11,8 127 745 13,8 2 040 036 12,5 148 112 16,3 2 135 503 12,2 149 777 16,2

Reformsamarbete i Östeuropa 958 673 6,2 95 977 10,4 973 261 6,0 106 144 11,7 986 042 5,6 114 957 12,4

Demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa former2 304 325 2,0 31 343 3,4 391 750 2,4 - - 427 729 2,4 7 287 0,8

Selektivt samarbete 348 602 2,3 71 173 7,7 297 641 1,8 65 188 7,2 382 554 2,2 59 311 6,4

Utfasningsländer3 321 013 2,1 31 256 3,4 45 654 0,3 13 048 1,4 14 960 0,1 10 168 1,1

Regionalt utvecklingssamarbete 1 267 385 8,2 140 669 15,2 1 354 266 8,3 103 215 11,4 2 179 161 12,4 97 252 10,5

Humanitärt bistånd 2 796 627 18,1 21 985 2,4 3 061 859 18,8 62 472 6,9 2 838 053 16,2 40 597 4,4

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 113 450 7,2 18 436 2,0 1 372 954 8,4 16 856 1,9 1 551 203 8,8 21 860 2,4

Globala utvecklingsinsatser4 2 365 401 15,3 85 927 9,3 - - - - - - - -

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser - - - - 1 607 397 9,9 45 722 5,0 1 429 213 8,2 50 174 5,4

Kapacitetsutveckling och samverkan - - - - 497 262 3,1 38 106 4,2 724 462 4,1 47 883 5,2

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer - - - - 74 512 0,5 1 331 0,1 74 343 0,4 1 301 0,1

Forskningssamarbete 445 475 2,9 27 018 2,9 525 203 3,2 22 635 2,5 724 883 4,1 18 217 2,0

Informations- och kommunikationsverksamhet 87 300 0,6 11 920 1,3 96 061 0,6 21 303 2,3 96 068 0,5 20 819 2,2

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 93 970 0,6 7 205 0,8 117 291 0,7 9 320 1,0 217 267 1,2 16 941 1,8

Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder 154 481 1,0 7 072 0,8 154 047 0,9 8 947 1,0 175 439 1,0 12 491 1,3

Övrigt5 8 612 0,1 25 534 2,8 45 966 0,3 13 714 1,5 147 603 0,8 - -

totalt strategistyrd verksamhet 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistyrda verksamheter fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).
2 Förvaltningskostnader för Demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa former ingick i övrigt 2011.
3 Förvaltningskostnader inkluderar även oklassificerat 2010.
4 Ersattes 2011 av Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, Kapacitetsutveckling och samverkan samt Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.
5 Utgörs till största delen av utbetalningar till länder i Mellanöstern och Nordafrika, som även kan redovisas under strategistyrd verksamhet Regionalt. Förvaltningskostnader  

belastar därför i huvudsak Regionalt.

Långsiktigt utvecklingssamarbete
Långsiktigt utvecklingssamarbete är Sidas största 
landkategori både avseende förvaltningskostnader 
och utbetalda medel. Utbetalda biståndsmedel till 
långsiktigt utvecklingssamarbete har i princip varit 
oförändrad sedan 2010. År 2012 utgjorde utbetalade 
biståndsmedel till landkategorin cirka 20 procent av 
totala utbetalda biståndsmedel, vilket är en marginell 
minskning jämfört med 2010. Förvaltningskostnaderna 
har emellertid ökat med 17 procent mellan 2010–
2012. En stor del av personalen som arbetar med 
direkt genomförande av strategierna inom långsiktigt 
utvecklingssamarbete är sedan 2011 utlandsstatione
rade. De erhåller dock stöd från Stockholmsbaserad 
personal som utgör 24 procent av årsarbetskrafterna 
2012. Den utlandsstationerade personalen, som 
utgjorde 76 procent av årsarbetskrafterna, är jämt 
fördelad mellan utsänd personal och lokalanställda 
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förklaras av att det är svårt att bemanna i vissa länder, 
kostnadsläget är mycket högt samt att utvecklings
samarbetet har ett behov av flexibilitet och handlings
frihet på grund av säkerhetssituationen i länderna. 
Detta talar för att inte ha en tung organisation på 
plats. Utöver Sidaanställda som finansieras via för
valtningsanslaget erhåller ett par av utlandsmyndig
heterna inom landkategorin även stöd av BBE som 
inte finansieras av Sidas förvaltningsanslag. Utbetalda 
biståndsmedel i förhållande till förvaltningskostnader 
har varit nästan konstant under perioden.

Reformsamarbete i Östeuropa
Både förvaltningskostnader och utbetalda bistånds
medel för Reformsamarbete i Östeuropa har ökat 
något mellan 2010–2012. 

Reformsamarbetet sker med länder där landal
lokeringarna är förhållandevis små, vilket ger sämre 

de senaste åren speglar Regeringens prioritering av 
bistånd till konflikt och postkonfliktländer. Sida 
 allokerar allt större förvaltningsresurser till dessa 
 länder, framförallt för ökad bemanning vid utlands
myndigheter. Hantering av biståndet är resurs
krävande i dessa länder. Därtill är kostnaderna, inte 
minst säkerhetskostnader, generellt högre i konflikt 
och postkonfliktländer jämfört med andra land
kategorier. 

Knappt 70 procent av den personal som arbetar 
med strategigenomförandet inom landkategorin 
under 2012 arbetade vid utlandsmyndigheter. Av 
 personalen på utlandsmyndigheterna utgjorde lokal
anställda (NPO, controller, programadministratörer), 
som arbetar med insatshantering, cirka 44 procent av 
årsarbetskrafterna. Andelen personal baserad i Stock
holm uppgick till 30 procent. Att andelen Stockholms
baserad personal fortfarande är förhållandevis hög 

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Tabell 10. strategistyrd verksamhet, tkr och andel

20101 20111 20121

strategistyrd verksamhet Utbetalningar
bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, %

Långsiktigt utvecklingssamarbete 3 328 606 21,6 219 179 23,8 3 629 614 22,3 233 192 25,6 3 426 462 19,5 256 856 27,7

Konflikt- och postkonfliktländer 1 819 247 11,8 127 745 13,8 2 040 036 12,5 148 112 16,3 2 135 503 12,2 149 777 16,2

Reformsamarbete i Östeuropa 958 673 6,2 95 977 10,4 973 261 6,0 106 144 11,7 986 042 5,6 114 957 12,4

Demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa former2 304 325 2,0 31 343 3,4 391 750 2,4 - - 427 729 2,4 7 287 0,8

Selektivt samarbete 348 602 2,3 71 173 7,7 297 641 1,8 65 188 7,2 382 554 2,2 59 311 6,4

Utfasningsländer3 321 013 2,1 31 256 3,4 45 654 0,3 13 048 1,4 14 960 0,1 10 168 1,1

Regionalt utvecklingssamarbete 1 267 385 8,2 140 669 15,2 1 354 266 8,3 103 215 11,4 2 179 161 12,4 97 252 10,5

Humanitärt bistånd 2 796 627 18,1 21 985 2,4 3 061 859 18,8 62 472 6,9 2 838 053 16,2 40 597 4,4

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 113 450 7,2 18 436 2,0 1 372 954 8,4 16 856 1,9 1 551 203 8,8 21 860 2,4

Globala utvecklingsinsatser4 2 365 401 15,3 85 927 9,3 - - - - - - - -

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser - - - - 1 607 397 9,9 45 722 5,0 1 429 213 8,2 50 174 5,4

Kapacitetsutveckling och samverkan - - - - 497 262 3,1 38 106 4,2 724 462 4,1 47 883 5,2

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer - - - - 74 512 0,5 1 331 0,1 74 343 0,4 1 301 0,1

Forskningssamarbete 445 475 2,9 27 018 2,9 525 203 3,2 22 635 2,5 724 883 4,1 18 217 2,0

Informations- och kommunikationsverksamhet 87 300 0,6 11 920 1,3 96 061 0,6 21 303 2,3 96 068 0,5 20 819 2,2

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 93 970 0,6 7 205 0,8 117 291 0,7 9 320 1,0 217 267 1,2 16 941 1,8

Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder 154 481 1,0 7 072 0,8 154 047 0,9 8 947 1,0 175 439 1,0 12 491 1,3

Övrigt5 8 612 0,1 25 534 2,8 45 966 0,3 13 714 1,5 147 603 0,8 - -

totalt strategistyrd verksamhet 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistyrda verksamheter fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).
2 Förvaltningskostnader för Demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa former ingick i övrigt 2011.
3 Förvaltningskostnader inkluderar även oklassificerat 2010.
4 Ersattes 2011 av Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, Kapacitetsutveckling och samverkan samt Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.
5 Utgörs till största delen av utbetalningar till länder i Mellanöstern och Nordafrika, som även kan redovisas under strategistyrd verksamhet Regionalt. Förvaltningskostnader  

belastar därför i huvudsak Regionalt.
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förutsättningar för att uppnå skalfördelar i insats
hantering. Samarbetsformen utgörs till stor del av 
projektstöd med inriktning på institutionella reformer, 
som är angelägna för ett EUnärmande. Detta inne
bär generellt en arbetsintensiv insatshantering. 

Av årsarbetskrafterna som arbetar för strategi
genomförandet arbetar cirka 30 procent i Stockholm 
och 70 procent vid utlandsmyndigheter. Sida har 
relativt få utsända i varje land i Östeuropa. Till skill
nad från kategorierna för långsiktigt utvecklingssam
arbete samt konflikt och postkonfliktsamarbete 
utgörs majoriteten av personalen på utlandsmyndig
heterna, drygt 70 procent, av lokalanställda (NPO, 
controller, programadministratörer) handläggare  
på ambassaderna. Förutsättningarna för att lokalt 
 rekrytera personal med rätt kompetens är god i dessa 
 länder och den geografiska närheten underlättar 
handläggning från Stockholm. Utbetalda bistånds
medel i förhållande till förvaltningskostnader har 
varit konstant under perioden 2010–2012.

Selektivt samarbete
Samarbetet karaktäriseras av många, små och ofta 
katalytiska insatser där nya aktörer involveras i 
utvecklingssamarbetet. 

Utbetalade biståndsmedel har ökat något under 
perioden 2010–2012 samtidigt som förvalningsans
laget minskade med 17 procent under samma period. 
Selektivt samarbete bedrivs främst genom aktörs
samverkan med sammanlagt sju länder i Asien och 
 Afrika.1 Aktörssamverkan tillkom för att på ett 
ansvarsfullt sätt bereda utfasning av svenskt bistånd i 
enlighet med regeringens landfokuseringsbeslut från 
2007. Alla strategierna för dessa länder löper ut vid 
utgången av 2013 och därför har utfasningsprocessen 
påbörjats. Utbetalda biståndsmedel i förhållande till 
förvaltningskostnader har ökat något under perioden 
2010–2012.

1 Sydafrika, Namibia, Botswana, Kina, Indien, Indonesien samt Vietnam.

Utfasningsländer
Såväl förvaltningskostnader som utbetalda bistånds
medel har minskat kraftigt för utfasningsländer under 
perioden 2010–2012. Detta reflekterar att utveck
lingssamarbetet avslutats med större delen av de 
 länder med vilka Sida i enlighet med regeringsbeslut 
fasar ut samarbetet med. Utbetalda biståndsmedel i 
förhållande till förvaltningskostnader har sjunkit 
under perioden.

Regionalt samarbete
Utbetalda biståndsmedel till regionalt samarbete har 
ökat kraftigt mellan 2010–2012 medan förvaltnings
kostnader har minskat tydligt. Anledningen till den 
kraftiga ökningen av biståndsmedel förklaras bland 
annat av ökade stöd till det regionala samarbetet i 
Mellanöstern och Nordafrika senaste två åren. Utbe
talda biståndsmedel i förhållande till förvaltnings
kostnader har mer än dubblerats under 2010–2012.

Humanitärt bistånd
Utbetalda biståndsmedel har ökat under perioden 
2010–2012, även om utbetalningarna under 2012 
minskade något jämfört med föregående år. Sverige är 
internationellt en stor finansiär av humanitärt bistånd 
och det humanitära biståndet utgjorde cirka 16 pro
cent av totalt utbetalda biståndsmedel 2012. Förvalt
ningskostnaderna har nästan fördubblats mellan 2010–
2012, men utgör dock en relativt liten andel av Sidas 
totala förvaltningskostnader. Den låga andelen förvalt
ningskostnader är möjlig eftersom biståndet i huvudsak 
hanteras som stora och snabba insatser vid humanitära 
katastrofer. Ökningen av förvaltningskostnaderna speg
lar en resursförstärkning för genomförandet av strate
gin för humanitärt bistånd. Utbetalda biståndsmedel  
i förhållande till förvaltningskostnader har ökat med 
drygt 40 procent från 2011, men minskat med 45 pro
cent om jämförelsen görs med 2010 då utbetalade 
biståndsmedel per förvaltningskrona var extremt hög. 

Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället
Utbetalda biståndsmedel har ökat med 39 procent 
under perioden 2010–2012 medan förvaltningskost
nader ökade med 19 procent under samma period. 
En kraftig resursförtärkning för genomförandet av 
strategin har skett under det senaste året. Utbetalda 
biståndsmedel i förhållande till förvaltningskostnader 
2012 är högst av de strategistyrda verksamheterna. 
2012 utbetalades cirka 70 kronor i biståndsmedel per 
förvaltningskrona. 

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser
Andelen utbetalda biståndsmedel för Globala ämnes
strategiska utvecklingsinsatser har minskat sedan 
2011. Utbetalda biståndsmedel minskade med 
11 procent mellan 2011 och 2012 samtidigt som 
 förvaltningskostnaderna ökade med nästan 10 pro
cent senaste året.1 En anledning till ökningen av 
 förvaltningskostnader är att vissa bilaterala insatser 
har redovisats här.

Kapacitetsutveckling och samverkan
Andelen av utbetalda biståndsmedel för Kapacitets
utveckling och samverkan har ökat med 46 procent 
det senaste året.2 2012 var andelen förvaltnings
kostnader något högre än för 2011 eftersom Sida har 
utökad resurserna till genomförandet av strategin 
under 2012. Strategin kännetecknas även av ett stort 
antal förhållandevis resurskrävande insatser som 
omfattar relativt små belopp. Utbetalda bistånds
medel i förhållande till förvaltningskostnader har 
varit nästan konstant mellan 2011 och 2012.

Särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer
Både utbetalda biståndsmedel och förvaltningskostna
der för Särskilt demokratistöd genom svenska parti
anknutna organisationer har varit konstant under 
senaste året och därmed ligger utbetalda bistånds
medel i förhållande till förvaltningskostnader på 
samma nivå. 

Forskningssamarbete3

Utbetalda biståndsmedel har ökat med drygt 60 pro
cent mellan 2010–2012, trots det har förvaltnings
kostnaderna minskat kraftigt under samma period. 
Stödet till att bygga upp forskningssystem i sam
arbetsländer har minskat de senaste åren delvis på 
grund av att fem länder har fasats ut i enlighet med 
regeringens uppdrag och inga nya landsamarbeten 
har påbörjats. Att förvaltningskostnaderna minskar 
trots kraftigt ökade utbetalda biståndsmedel tyder på 
att landfokuseringen lett till en effektivisering av verk
samheten. Utbetalda biståndsmedel i förhållande till 
förvaltningskostnader har ökat med 140 procent från 
2010.

1 Uppgifter om förvaltningskostnader för denna strategi saknas för 2010 då den 
tidigare ingick i Globala utvecklingsinsatser.

2 Strategin för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser delas upp 2011 i 
tre strategier; globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, Kapacitets-
utveckling och samverkan samt Särskilt demokratistöd genom svenska 
 partianknutna organisationer.

3 Gäller anslagspost 32 Forskningssamarbete, inte hela forskningsstrategin 
som även inbegriper regionala och bilaterala forskningsinsatser.

Informations- och kommunikationsinsatser
Informations och kommunikationsinsatser använder 
mycket förvaltningsresurser i förhållande till utbetalda 
biståndsmedel. Jämförelser av förvaltningskostnader 
över treårsperioden är dock missvissande eftersom en 
stor del av förvaltningskostnaderna redovisades under 
andra strategier 2010. 

Särskilda insatser för demokratisering och 
yttrandefrihet
Strategin för särskilda insatser för demokratisering 
och yttrandefrihet 2012–2014 antogs i mars 2012. 
Verksamheten är inriktad på att bekämpa och mot
verka olika former av utsatthet och förtryck i Afrika, 
Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika. 

Såväl förvaltningskostnad som utbetalda medel för 
Särskilda insatser för demokratisering och yttrande
frihet har ökat markant under perioden 2010–2012, 
med över 100 procent det senaste året. Detta kan för
klaras med att strategin har fått stort genomslag i Sida 
verksamhet och även uppmärksammats internationellt. 
Under 2012 fattades 35 beslut om nya insatser och 
ytterligare medel till 13 av de organisationer som 
erhållit stöd under den föregående strategiperioden. 
Utbetalda biståndsmedel i förhållande till förvaltnings
kostnader har nästan varit konstant under perioden.

Demokrati och mänskliga rättigheter i alternativa 
former
Utbetalda biståndsmedel har ökat med drygt 40 pro
cent under perioden 2010–2012 samtidigt som för
valtningskostnaderna för att genomföra strategin har 
minskat kraftigt under samma period. Detta kan för
klaras av att förvaltningskostnaderna för genomföran
det av demokrati och mänskliga rättigheter i alterna
tiva former under 2012 i vissa fall redovisas under till 
exempel konflikt och postkonfliktländer. Därtill har 
vissa länder som 2010 klassificerades inom demokrati 
och mänskliga rättigheter i alternativa former över
förts till en annan landkategori. 

Utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder
Utbetalda medel för miljölån har ökat med 14 pro
cent mellan 2010 och 2012 samtidigt som förvalt
ningskostnaderna har ökat mycket under samma 
period. En anledning till detta är att arbetet med 
 miljöinsatser är tidskrävande och att utbetalningarna 
för insatser som börjats beredeas under 2012 kommer 
att falla ut under kommande år.

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012
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Humanitärt bistånd
Den näst största huvudsektorn är humanitärt bistånd. 
2012 utbetalades 16 procent av Sidas totala bistånds
medel till denna sektor. Andelen av biståndsanslaget 
som går till humanitärt bistånd har ökat något sedan 
2010, vilket speglar en politisk prioritering att satsa 
på de humanitära behoven. Under samma period har 
sektorns andel av förvaltningsanslaget ökat med drygt 
två procentenheter. Utbetalade biståndsmedel i för
hållande till förvaltningskostnader för humanitärt 
bistånd har minskat med en tredjedel från 2010 till 
knappt 48 biståndskronor per förvaltningskrona. 
Trots detta är humanitärt bistånd bland de huvud
sektorer med högst utbetalda biståndsmedel per för
valtningskrona. 

Hälsa
Hälsa är tillsammans med hållbar samhällsbyggnad 
Sidas tredje största huvudsektor. Under perioden 
2010–2012 har utbetalda biståndsmedel ökat med 
31 procent. Det speglar Sidas satsning på millennie
mål 4 och 5. Förvaltningskostnaderna för sektorn har 
under samma period minskat något, vilket tyder på 
en effektivisering. Utbetalade biståndsmedel i förhål
lande till förvaltningskostnader har ökat drygt 50 pro
cent från 2011 till 2012. En anledning till detta är att 
större insatser till så kallade globala fonder finansierats.

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012

Förvaltningskostnader per huvudsektor

Tabell 11. Huvudsektor, tkr och andel

20101 20111 20121

Huvudsektorer Utbetalningar
bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, %

Hälsa 1 382 393 9,0 75 102 8,1 1 140 342 7,0 59 780 6,6 1 811 088 10,3 62 197 6,7

Utbildning 855 710 5,6 41 973 4,6 968 747 5,9 34 255 3,8 603 544 3,4 39 032 4,2

Forskning 961 980 6,2 60 196 6,5 992 138 6,1 42 241 4,6 1 102 804 6,3 47 523 5,1

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 4 177 093 27,1 254 820 27,6 4 591 651 28,2 304 498 33,5 5 061 297 28,9 299 786 32,4

Konflikt, fred och säkerhet 593 100 3,8 40 647 4,4 667 006 4,1 47 660 5,2 723 339 4,1 30 382 3,3

Humanitärt bistånd 2 721 921 17,7 37 790 4,1 3 056 069 18,8 52 384 5,8 2 799 450 16,0 59 649 6,4

Hållbar samhällsbyggnad 1 295 346 8,4 76 867 8,3 1 348 376 8,3 60 499 6,7 1 814 236 10,3 92 234 10,0

Marknadsutveckling 616 887 4,0 72 288 7,8 720 595 4,4 68 305 7,5 952 611 5,4 71 563 7,7

Jord- och skogsbruk 778 307 5,0 44 420 4,8 750 594 4,6 40 957 4,5 847 658 4,8 43 596 4,7

Miljö 663 259 4,3 94 661 10,3 606 956 3,7 106 053 11,7 555 450 3,2 81 540 8,8

Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 863 000 5,6 19 602 2,1 929 000 5,7 19 644 2,2 822 800 4,7 16 823 1,8

Övrigt 504 171 3,3 104 072 11,3 513 299 3,2 73 030 8,0 436 668 2,5 81 567 8,8

totalt huvudsektor 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistryda verksamheter kan inte kopplas till huvudsektorer och fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
Sidas största huvudsektor är demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. Knappt 30 procent av 
Sidas biståndsmedel, drygt fem miljarder kronor, gick 
till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
2012. Ungefär en lika stor andel, en tredjedel, av för
valtningskostnader användes för denna huvudsektor 
2012. Biståndsmedlet till huvudsektorn har från 2010 
till 2012 ökat med drygt 20 procent medan det totala 
biståndet har ökat med knappt 14 procent. Demo
krati, mänskliga rättigheter och jämställdhet finns 
som huvudsektor i de flesta strategier och får därför 
stort genomslag i myndighetens verksamhet. Insat
serna är ofta resurskrävande att hantera eftersom de 
tenderar att vara relativt små och genomföras i kom
plicerade politiska miljöer. Relativa andelen förvalt
ningskostnader ökade med ungefär fem procent
enheter mellan 2010 och 2012 vilket speglar Sidas 
fortsatta prioritering av denna huvudsektor. Utbeta
lade biståndsmedel i förhållande till förvaltningskost
nader har konsekvent varit cirka 16 biståndskronor 
per förvaltningskrona de tre senaste åren. 
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dock fortfarande en relativt liten andel av utbetalda 
biståndsmedel. Förvaltningskostnaderna har varit 
oförändrade under perioden. Till följd av kraftigt 
ökade utbetalade biståndsmedel och oförändrade 
 förvaltningskostnader har utbetalade biståndsmedel  
i förhållande till förvaltningskostnader ökat mycket 
under perioden. Trots detta är marknadsutveckling 
fortfarande en av de huvudsektorer som uppvisar 
lägst utbetalda biståndsmedel per förvaltningskrona. 
Generellt finns en tendens att huvudsektorer med en 
liten andel av utbetalda biståndet har en låg nivå 
utbetalda biståndsmedel per förvaltningskrona.

Jord- och skogsbruk
Utbetalda biståndsmedel till huvudsektorn jord och 
skogsbruk ökade med nio procent under perioden 
2010–2012 medan förvaltningskostnaderna var oför
ändrade. Jord och skogsbruk som är en av de tradi
tionella biståndssektorerna har haft en stabil utveck
ling under 2010–2012. Utbetalade biståndsmedel i 
förhållande till förvaltningskostnader har därmed 
varit nästan konstant under perioden 2010–2012.

Budgetstöd för fattigdomsbekämpning
Utbetalda biståndsmedel till denna huvudsektor 
minskade med tolv procent under perioden 2010–
2012 till följd av att samarbetsformen bedöms vara 

Hållbar samhällsbyggnad
Liksom till huvudsektorn hälsa utbetalades en tion
dedel av biståndsmedlen under 2012 till hållbar sam
hällsbyggnad. Utbetalningarna har ökat 40 procent 
mellan 2010–2012, vilket är den näst största relativa 
ökningen bland huvudsektorerna som en följd av 
bland annat att högre prioritet givits till insatser inom 
områdena klimat och förnybar energi. Den relativa 
andelen förvaltningskostnader har ökat med mindre 
än två procentenheter under samma period.

Forskning
Förvaltningskostnaderna för huvudsektorn forskning 
minskade något mellan 2010 och 2012 samtidigt som 
utbetalade biståndsmedel har ökat med 15 procent. 
Detta visar en effektivisering inom denna huvud
sektor som åstadkommits genom att antalet sam
arbetsländer och insatser inom forskning har minskat 
samtidigt som medelvolymen per insats har ökat. 

Marknadsutveckling
Utbetalda biståndsmedel till marknadsutveckling har 
ökat med 54 procent under perioden 2010–2012. Det 
är den största relativa ökningen av utbetalda bistånds
medel under perioden i enlighet med Sidas priorite
ring av biståndsinsatser relaterade till marknads och 
privatsektorutveckling. Marknadsutveckling utgör 
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Tabell 11. Huvudsektor, tkr och andel
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Förvaltnings
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Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
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Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, %

Hälsa 1 382 393 9,0 75 102 8,1 1 140 342 7,0 59 780 6,6 1 811 088 10,3 62 197 6,7

Utbildning 855 710 5,6 41 973 4,6 968 747 5,9 34 255 3,8 603 544 3,4 39 032 4,2

Forskning 961 980 6,2 60 196 6,5 992 138 6,1 42 241 4,6 1 102 804 6,3 47 523 5,1

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 4 177 093 27,1 254 820 27,6 4 591 651 28,2 304 498 33,5 5 061 297 28,9 299 786 32,4

Konflikt, fred och säkerhet 593 100 3,8 40 647 4,4 667 006 4,1 47 660 5,2 723 339 4,1 30 382 3,3

Humanitärt bistånd 2 721 921 17,7 37 790 4,1 3 056 069 18,8 52 384 5,8 2 799 450 16,0 59 649 6,4

Hållbar samhällsbyggnad 1 295 346 8,4 76 867 8,3 1 348 376 8,3 60 499 6,7 1 814 236 10,3 92 234 10,0

Marknadsutveckling 616 887 4,0 72 288 7,8 720 595 4,4 68 305 7,5 952 611 5,4 71 563 7,7

Jord- och skogsbruk 778 307 5,0 44 420 4,8 750 594 4,6 40 957 4,5 847 658 4,8 43 596 4,7

Miljö 663 259 4,3 94 661 10,3 606 956 3,7 106 053 11,7 555 450 3,2 81 540 8,8

Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 863 000 5,6 19 602 2,1 929 000 5,7 19 644 2,2 822 800 4,7 16 823 1,8

Övrigt 504 171 3,3 104 072 11,3 513 299 3,2 73 030 8,0 436 668 2,5 81 567 8,8

totalt huvudsektor 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistryda verksamheter kan inte kopplas till huvudsektorer och fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).
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möjlig i färre länder. Förvaltningskostnaderna mins
kade marginellt under samma period. Budgetstöd  
för fattigdomsbekämpning är den huvudsektor som 
 uppvisar högsta utbetalningar av biståndsmedel  
per förvaltningskrona, cirka 50 biståndskronor per 
 förvaltningskrona. 

Konflikt, fred och säkerhet
Utbetalda biståndsmedel mellan 2010 och 2012 inom 
huvudsektor konflikt, fred och säkerhet har ökat med 
22 procent medan förvaltningskostnaderna har mins
kat något under de tre senaste åren. Att utbetalda 
biståndsmedel ökat speglar Sveriges ökade engage
mang i konfliktdrabbade länder.

Utbildning
Förvaltningskostnaderna minskade marginellt under 
perioden 2010–2012 medan utbetalda biståndsmedel 
minskade med 29 procent under samma period. 
Anledningen är att färre antal gällande strategier 
innehåller sektorsmålet utbildning.

Miljö
Både utbetalda biståndsmedel och förvaltningskostna
der minskade under perioden 2010–2012, båda med 
cirka 16 procent. Andelen av det totala biståndet som 
utbetalats till huvudsektorn Miljö har successivt mins
kat och är cirka 3 procent av det totala biståndet. 
Minskningen kan bero på den snäva sektorklassifice
ringen och kan vara missvisande. När det gäller stöd 
till exempelvis hållbar samhällsbyggnad, har nästan 
hälften av alla insatser miljömässigt hållbar utveckling 
som ett huvudsyfte. Detta kan vanligtvis inte utläsas av 
sektorredovisningen. En liknande tendens finns inom 
huvudsektor jord och skogsbruk. Om stöd till förbätt
rande åtgärder vad gäller miljö, klimat samt natur
resursfrågor skulle sammanställas i samma sektor, 
skulle utbetalda biståndsmedel vara betydligt högre. 
Ytterligare ett skäl till att medlen minskade 2010–
2012 beror förmodligen på att den tidigare treåriga 
miljösatsningen ersattes av den pågående treåriga 
 klimatsatsningen som i vissa fall inneburit en omprofi
liering av insatser från miljö till klimattyngdpunkt.

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012



239Sidas årsredovisning 2012

10. Redovisning av vissa kostnadeR enligt RegleRingsbRevet 2012



240 Sidas årsredovisning 2012

Förvaltningskostnader per samarbetsform1

Budgetstöd
Andelen förvaltningskostnader för budgetstöd har mins
kat under perioden 2010–2012 och uppgår till fyra 
procent 2012. Minskningen förklaras av att förvalt
ningskostnaderna för sektorbudgetstöd under perio
den har minskat. Detta har skett till följd av att färre 
samarbeten har inletts på grund av sämre förutsätt
ningar i samarbetsländerna samt utfasningen av 
 strategier där sektorbudgetstöd var ett dominerande 
inslag.

1 Biståndsform motsvarar statistikparametern samarbetsform.
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Tabell 12. samarbetsform, tkr och andel

20101 20111 20121

samarbetsform Utbetalningar
bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, % Utbetalningar

bistånds 
anslag, %

Förvaltnings
kostnader 

Förvaltnings
kostnader, %

budgetstöd 992 148 6,4 42 799 4,6 978 056 6,0 36 574 4,0 901 106 5,1 33 286 3,6

Generellt budgetstöd 863 000 5,6 19 878 2,2 929 000 5,7 21 419 2,4 823 006 4,7 20 331 2,2

Sektorbudgetstöd 129 148 0,8 22 921 2,5 49 056 0,3 15 155 1,7 78 100 0,4 12 955 1,4

basstöd och samfinansierade program och fonder 8 280 073 53,7 281 858 30,6 8 571 802 52,6 409 834 45,1 10 020 682 57,2 365 019 39,4

Organisationsstöd2 1 602 117 10,4 81 760 8,9 1 489 321 9,1 122 847 13,5 2 147 782 12,3 93 611 10,1

 Basstöd till CSOs, andra privata institutioner, PPPs och forskningsinstitut 1 516 917 9,8 - - 1 326 821 8,1 - - 1 989 221 11,3 - -

 Basstöd till multilaterala organisationer 85 200 0,6 - - 162 500 1,0 - - 158 560 0,9 - -

Bidrag till specifikt program och fonder genom internationella 
 organisationer

5 382 892 34,9 142 107 15,4 5 450 511 33,5 185 891 20,4 6 389 864 36,4 194 336 21,0

Samfinansiering/poolfinansiering3 1 295 064 8,4 57 991 6,3 1 631 970 10,0 101 097 11,1 1 483 036 8,5 77 073 8,3

Projektstöd 5 456 830 35,4 558 529 60,5 6 097 372 37,4 417 839 46,0 6 014 565 34,3 489 780 52,9

experter och annat tekniskt samarbete/kunskapsöverföring 394 492 2,6 38 590 4,2 329 942 2,0 14 587 1,6 360 637 2,1 36 862 4,0

Personal från givarlandet4 364 064 2,4 24 404 2,6 309 212 1,9 9 445 1,0 328 654 1,9 25 326 2,7

Annat tekniskt samarbete5 30 428 0,2 14 187 1,5 20 729 0,1 5 142 0,6 31 984 0,2 11 535 1,2

stipendier i givarlandet6 289 624 1,9 662 0,1 307 905 1,9 30 473 3,4 226 104 1,3 944 0,1

Övriga samarbetsformer7 - 0,0 - - -303 0,0 - - 7 851 0,0 - -

totalt samarbetsform 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistyrda verksamheter kan inte kopplas till samarbetsformer och fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).
2 Förvaltningskostnader för organisationsstöd redovisas endast ackumulerat.
3 Motsvarade sektorprogramstöd med poolfinansiering före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
4 Motsvarade personalbistånd samt resursbasutveckling före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
5 Motsvarade utbildningsprogram i samarbetsländer före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
6 Motsvarade utbildningsprogram i Sverige före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
7 Inkluderar skuldlättnader och informationsinsatser.

Basstöd och samfinansierade program och fonder
Mer än en tredjedel av Sidas förvaltningskostnader 
läggs på basstöd och samfinansierade program och 
fonder. Sedan 2010 har andelen förvaltningskostna
der för basstöd och samfinansierade program, relativt 
totala förvaltningskostnader, ökat med flest antal pro
centenheter, från nästan 31 procent 2010 till mer än 
39 procent 2012 men har minskat jämfört med 2011. 
Att Sida väljer att använda denna form för en ökande 
andel av biståndet förklaras framförallt av att sam
arbetsformen bidrar till givarkoordinering och där
med biståndseffektivitet. Samarbetsformen är vidare 
vanlig inom det växande stödet till konflikt och post
konfliktländer. 
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Projektstöd
Mer än hälften av förvaltningsanslaget går till projekt
stöd trots att bara lite mer än en tredjedel av bistånds
anslaget används för samarbetsformen. Förvaltnings
kostnaderna har emellertid minskat med knappt åtta 
procentenheter mellan 2010 och 2012, från knappt 
61 procent till cirka 53 procent, men har ökat 2012 
jämfört med 2011.

Projektstöd är den vanligast förekommande 
 samarbetsformen i genomförandet av strategin för 
 konflikt och postkonfliktländer, reformsamarbetet i 
Östeuropa och i bilaterala stöd till FN organisationer. 
Antalet små innovativa insatser och samarbeten med 
näringslivets aktörer har ökat 2012 – dessa genomförs 
i projektstödsform.

Experter och annat tekniskt samarbete/
kunskapsöverföring
Relativa förvaltningskostnaden för experter och annat 
tekniskt samarbete/kunskapsöverföring personal
bistånd ligger på ungefär samma nivå 2012 som 
2010, efter en minskning 2011. 

Stipendier och kostnader för stipendier i givarlandet 
Stipendier och kostnader för stipendier i givarlandet 
(motsvarade utbildningsprogram i Sverige innan 
anpassningen av samarbetsformerna till DACstan
dard 2012) är den samarbetsform som är minst i 
 förhållande till totala andelen förvaltningskostnader 
och har legat på ungefär samma nivå 2010, 2011  
och 2012.
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budgetstöd 992 148 6,4 42 799 4,6 978 056 6,0 36 574 4,0 901 106 5,1 33 286 3,6

Generellt budgetstöd 863 000 5,6 19 878 2,2 929 000 5,7 21 419 2,4 823 006 4,7 20 331 2,2

Sektorbudgetstöd 129 148 0,8 22 921 2,5 49 056 0,3 15 155 1,7 78 100 0,4 12 955 1,4

basstöd och samfinansierade program och fonder 8 280 073 53,7 281 858 30,6 8 571 802 52,6 409 834 45,1 10 020 682 57,2 365 019 39,4

Organisationsstöd2 1 602 117 10,4 81 760 8,9 1 489 321 9,1 122 847 13,5 2 147 782 12,3 93 611 10,1

 Basstöd till CSOs, andra privata institutioner, PPPs och forskningsinstitut 1 516 917 9,8 - - 1 326 821 8,1 - - 1 989 221 11,3 - -

 Basstöd till multilaterala organisationer 85 200 0,6 - - 162 500 1,0 - - 158 560 0,9 - -

Bidrag till specifikt program och fonder genom internationella 
 organisationer

5 382 892 34,9 142 107 15,4 5 450 511 33,5 185 891 20,4 6 389 864 36,4 194 336 21,0

Samfinansiering/poolfinansiering3 1 295 064 8,4 57 991 6,3 1 631 970 10,0 101 097 11,1 1 483 036 8,5 77 073 8,3

Projektstöd 5 456 830 35,4 558 529 60,5 6 097 372 37,4 417 839 46,0 6 014 565 34,3 489 780 52,9

experter och annat tekniskt samarbete/kunskapsöverföring 394 492 2,6 38 590 4,2 329 942 2,0 14 587 1,6 360 637 2,1 36 862 4,0

Personal från givarlandet4 364 064 2,4 24 404 2,6 309 212 1,9 9 445 1,0 328 654 1,9 25 326 2,7

Annat tekniskt samarbete5 30 428 0,2 14 187 1,5 20 729 0,1 5 142 0,6 31 984 0,2 11 535 1,2

stipendier i givarlandet6 289 624 1,9 662 0,1 307 905 1,9 30 473 3,4 226 104 1,3 944 0,1

Övriga samarbetsformer7 - 0,0 - - -303 0,0 - - 7 851 0,0 - -

totalt samarbetsform 15 413 167 100 922 438 100 16 284 774 100 909 307 100 17 530 945 100 925 891 100

1 Förvaltningskostnader för icke-strategistyrda verksamheter kan inte kopplas till samarbetsformer och fördelas proportionerligt som indirekta kostnader (OH).
2 Förvaltningskostnader för organisationsstöd redovisas endast ackumulerat.
3 Motsvarade sektorprogramstöd med poolfinansiering före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
4 Motsvarade personalbistånd samt resursbasutveckling före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
5 Motsvarade utbildningsprogram i samarbetsländer före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
6 Motsvarade utbildningsprogram i Sverige före DAC-anpassning av samarbetsform 2012.
7 Inkluderar skuldlättnader och informationsinsatser.







STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm
Besök: Valhallavägen 199
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
E-post: sida@sida.se www.sida.se  

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen 
i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. 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.




