
165 000 personer i Afghanistan
har lärt sig läsa och skriva, varav två 
tredje delar har varit kvinnor.

7,5 miljoner människor i Bangladesh
– främst i fattiga urbana områden – har fått
grundläggande hälso- och sjukvård.

2,3 respektive 1,8 miljoner
 människor fick tillgång till hälsoinrätt-
ningar samt vatten och sanitet i Syrien, 
Jordanien, Libanon och Irak.

Regionala pressklubbar i Tanzania har 
ökat antalet artiklar och program med 
126 procent vilket stärkt yttrande-
friheten i landet.

2 700 arbetstillfällen har skapats
i små och medelstora företag inom 
förnybar energi i Kenya, Rwanda, 
Tanzania och Uganda.

Drygt 944 000 krisdrabbade
 människor i Sydsudan har fått tillgång 
till  hälsoinrättningar och 459 000
barn har vaccinerats mot mässlingen.

Några resultat av svenskt utvecklingssamarbete 2015Målet för Sveriges arbete 
med internationellt bistånd 
är förbättrade levnadsvillkor 
för människor som lever i 
fattigdom och förtryck.
Vi strävar efter att leda 
förändringen som utrotar 
fattigdom.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Adress: 105 25 Stockholm. 
Besöksadress: Valhallavägen 199. 
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64. 
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Vill du veta mer om svenskt utvecklingssamarbete?
Mer information från Sida hittar du på www.sida.se  
och www.openaid.se.
Information från Utrikesdepartementet finns på 
www.ud.se.
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Siffrorna avser 2015 eller senast uppdaterad statistik. 
Se mer på www.sida.se/bistandsbarometern.



Sveriges biståndsmyndighet Sida arbe-
tar på uppdrag av riksdag och regering 
för att minska fattigdomen i världen. 
Genom utvecklingssamarbetet stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa 
och Latinamerika. Varje land ansvarar 
för sin utveckling. Sida förmedlar resur-
ser och utvecklar kunskap och kompe-
tens som gör skillnad för människor 
som lever i fattigdom och förtryck.

Sedan 2006 avsätter Sverige  
1 procent av bruttonational
inkomsten (BNI) till bistånd. 
Biståndet 2015 uppgick till 
drygt 59 miljarder kronor.

Det bilaterala biståndet uppdelat på  
huvudsektorer (Mkr):

Det bilaterala biståndet genom Sida, uppdelat på de 20 
största mottagarländerna, inkl humanitärt stöd (Mkr):

Det humanitära biståndet går till att rädda liv, 
lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet  
i kriser och katastrofsituationer. Det uppgick till  
4,9 miljarder kronor 2015. De största kriserna, 
Mkr*:

Stöd genom multilaterala organisationer 
beslutas till största delen av UD och uppgick 2015 
till 18, 3 miljarder kronor. Detta gick till (Mkr):

Det här är svenskt utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet i siffror

Demokrati, 
mänskliga 
rättigheter och 
jämställdhet 
5 529 

Humanitärt 
bistånd 
2 970 

Hållbar samhällsbyggnad
2 089 

Hälsa
1 469 

Forskning
855 

Konflikt, fred 
och säkerhet 
718 

Annat 627 

Utbildning 
621 

Miljö och klimat 
670 

Jordbruk och 
skogsbruk 652  

Budgetstöd för 
fattigdomsbekämpning
603 

Marknads-
utveckling 
972 

Övrigt 19 

Sida lyder under Utrikesdepartementet 
(UD) och beslutar om ungefär hälften av 
biståndet till andra länder (18,7 miljar-
der). Det omfattar det bilaterala utveck-
lingssamarbetet, reformsamarbete i 
Östeuropa och det humanitära biståndet. 
En lika stor del går till det multilaterala 
biståndet, via bl.a. FN och Världsbanken. 
Dessutom gick 2015 en del av bistånds-
budgeten till asylmottagning i Sverige.

Övrigt
300 

EU
1 415 FN

10 716

Världsbanken
2 848

Världshandels-
organisationen (WTO)
62

Regionala 
utvecklingsbanker  
1 099

Andra 
multilaterala 
institutioner
1 908

*  Sida står för den största delen (57 %) av det totala humanitära 
biståndet. Resten fördelas genom UD.

Syrien 344

Sahel 265

Sydsudan 221

Jemen 190

DR Kongo 184

Somalia 132

Afghanistan 132

Sudan 116

Palestina 107
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Fördelningen av svenskt bistånd 2015:
Övrigt, 3 miljarder

Kärnstöd till 
multilaterala 
organisationer 
via UD
18, 9 miljarder

Kostnader för asyl-
mottagning i Sverige 
20, 2 miljarder

Globalt och 
regionalt stöd 
via Sida  
7 miljarder 

Bilateralt stöd 
till länder 
via Sida
10,8 miljarder
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