
Ungefär hälften av det svenska biståndet 
kanal iseras genom multilaterala organisationer. 
Främst är det FN:s olika utvecklingsorgan, 
Världs banksgruppen, de regionala utvecklings-
bankerna och EU-kommissionen.

Multilateralt stöd som betalats av regeringskansliet 
under 2011 i miljoner kr*

FN-organisationer 4 396,0
EU 2 446,5
IDA 2 358,7
Regionala utvecklingsbanker 1 536,6
Global Miljöfacilitet 185,0
Montrealprotokollet 10,7
Övrigt 1 631,7
Totalt:  12 565,2

Stöd genom multilaterala organisationer som betalats 
via Sida 2011 i miljoner kr*

Från Sida utbetalades 5 190,7 miljoner kr till multi-
laterala organisationer för samfinansiering av projekt 
och program. 

FN – program och fonder 2 723,2
EU 20,3
Utvecklingsbankerna  1 583,0
Andra multilaterala organisationer  207,7
FN fackprogram  380,4
Andra FN-organ  276,1
Totalt:  5 190,7

* inkl multibilateral

Multilateralt utvecklingssamarbete

FN-systemet

En väsentlig del av Sveriges internationella utveck-
lingssamarbete kanaliseras via FN:s (Förenta 
Nationernas) fonder och program som syftar till att 
minska fattigdom och främja mänsklig utveckling. FN 
genomför och finansierar också utvecklingsprojekt 
i enskilda länder, regionalt och globalt. 

EU:s utvecklingssamarbete

Som EU-medlem bidrar Sverige till den Europeiska 
Unionens utvecklingssamarbete, vilket sköts av 
EU-kommissionen. EU:s medlemsstater och kom-
missionen utgör tillsammans världens största givare. 
De grundläggande målen för EU:s utvecklingssam-
arbete är att minska fattigdom, förebygga konflikter 
och underlätta för utvecklingsländer att integreras 
i världsekonomin.

Utvecklingsbanker

Omkring en tredjedel av Sveriges anslag för multi-
lateralt utvecklingssamarbete går till Världsbanken, 
de regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och 
Latinamerika, samt andra utvecklingsbanker och 
fonder. De här bankerna fokuserar alltmer på breda 
utvecklingsfrågor, med fattigdomsbekämpning som 
ett övergripande mål. Bankerna ägs av givar- och 
mottagarländernas regeringar. 

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.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Adress: 105 25 Stockholm.
Besöksadress: Valhallavägen 199.
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
www.sida.se sida@sida.se

Sveriges utvecklings-
samarbete i siffror
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Vill du veta mer om svenskt utvecklingssamarbete?
Information från det svenska utrikesdepartementet 
finns på www.ud.se
Information från Sida finns på www.sida.se
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Det svenska biståndet består dels av bilateralt stöd, 
dels av multilateralt stöd. Bilateralt stöd innebär  
att Sverige samarbetar direkt med ett annat land. 
Multilateralt stöd betyder att man arbetar genom 
internationella organisationer, som t.ex. FN och EU. 

Det övergripande målet för svenskt utveck-
lingssamarbete är att bidra till att fattiga  
människor kan förbättra sina levnadsvillkor

Sida är förvaltningsmyndighet för bilateralt utveck-
lingssamarbete.
 Utrikesdepartementet (UD) och Sida samarbetar 
och står för vägledande principer och för ekonomiska 
och professionella resurser. Sida hanterar hälften 
av det svenska biståndet, UD hanterar och fördelar 
resten.
 Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt 
bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Det 
kortsiktiga biståndet används framför allt vid natur-
katastrofer eller konflikter. I utvecklingssamarbetet 

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet 2011,  
här uppdelat på huvudsektorer, uppgår till totalt  
16 285 miljoner kr.

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet* 2011, här 
uppdelat per region, uppgår till totalt 16 285 miljoner kr.

Bilateralt 
Den totala biståndsramen 2011 var 36,360 miljarder 
kronor. Av den summan uppgick det bilaterala utveck-
lingssamarbete som hanteras av Sida till omkring  
50 procent.

Hit gick mest bilateralt bistånd 2011 i miljoner kr:

Den svenska utvecklingspolitiken 

Utvecklingssamarbetet i siffror

Stöd till ickestatliga organisationer kanaliseras också via 
Sida. Stödet till svenska enskilda organisationer uppgick 
2011 till 2 694,4 miljoner kr. 
* Inkluderar icke ODA-länder. ODA=Official Development Assistance

Tanzania 806,2
Afghanistan 721,0
Moçambique 706,0
Sudan 557,3
Kongo, demokratiska  
republiken 529,4
Kenya 496,2
Västbanken - Gaza 413,9
Somalia 362,1 
Uganda 264,9
Etiopien 262,0

Burkina Faso 244,0
Liberia 236,0
Bolivia 227,9
Irak 227,6
Colombia 220,5
Bangladesh 217,6
Ukraina 215,7 
Rwanda 215,4
Mali 215,3
Zambia 215,3

Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet 
4 570 Mkr
28,1%

Konflikt, fred 
och säkerhet 
675 Mkr 
4,1%

Humanitärt bistånd
3 056 Mkr 
18%

Hållbar samhällsbyggnad
1 345 Mkr 
8,3%

Miljö 
602 Mkr 
3,7%

Budgetstöd för 
fattigdoms-
bekämpning 
929 Mkr 
5,7%

Övrigt 523 Mkr
3,2%

Hälsa 1 135 Mkr 
7%

Utbildning
988 Mkr 
6,1%

Forskning
986 Mkr 
6,1%

Marknads-
utveckling 
724 Mkr 
4,4%

Jordbruk 
och skogsbruk
750 Mkr 
4,6%
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Afrika söder 
om Sahara 
7 069 Mkr
43,4%

Central och Östeuropa
16 Mkr
0,1%

Latinamerika
973 Mkr
6%

Europa och 
Centralasien
1 300 Mkr
8%

Global
3 525 Mkr
21,6%

Asien, Mellanöstern och Nordafrika 
3 402 Mkr
20,9%

samarbetar Sverige med andra länders regeringar, 
myndigheter, organisationer och näringsliv.
 Sida samarbetar också med en rad svenska 
ak törer, som alla har en viktig roll och bidrar med 
kunskap och kompetens, engagemang och kontakter 
i Sverige och i samarbetsländerna.
 Sveriges regering och riksdag avgör vilka länder 
Sverige ska ha ett närmare samarbete med, vilka 
områden som ska prioriteras och hur mycket pengar 
som ska användas. Den så kallade landfokuseringen 
från 2007 betyder att Sverige satsar på mer riktade 

insatser till 33 länder. Samtidigt bestämde regering-
en att Sida skulle koncentrera resurserna till några 
utvalda ämnesområden för att få bättre effekt.
 Samarbetet med länderna ser lite olika ut, beroen-
de på utvecklingen och vilka behov av stöd som finns. 
Sveriges fokus ligger på fattigdomsbekämpning  
i framför allt Afrika, men på senare år har också 
insatserna i länder som befinner sig i konflikt, eller 
har haft konflikt, ökat. Dessutom pågår ett intensivt 
arbete med att hitta nya samarbetsformer i länder 
där det traditionella biståndet håller på att fasas ut.
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