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1. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Vi lever i en tid av stora och snabba förändringar. Det 
gångna året kännetecknades av tvära politiska kast 
och dramatiska händelser såväl i vårt närområde som 
i världen i stort. Mörka rubriker mötte oss om mänsk-
ligt lidande och raserade förutsättningar i länder som 
Syrien, Jemen och Sydsudan. Under hösten nåddes vi 
av rapporter om en hotande svältkatastrof  i Lake 
Tschad-regionen, ett område där den väpnade kon-
flikten och klimatförändringarnas allt påtagligare 
effekter hårt och oproportionerligt drabbar de allra 
fattigaste och mest utsatta.

2016 slogs ett antal nya rekord. Rekord som inger 
oro. Aldrig tidigare har jorden haft en högre medel-
temperatur, aldrig har världens humanitära behov 
varit större och inte sedan andra världskriget har så 
många människor varit på flykt undan konflikt och 
förföljelse. I många länder såg vi ett krympande 
utrymme för civilsamhället och för oberoende media, 
samt en ökad utsatthet för modiga människorättsför-
svarare.

Utan att blunda för den befogade oro som finns 
anledning att känna finns skäl att uppmärksamma att 
mycket går i positiv riktning och har gjort så under en 
längre tid. Den långsiktiga trenden är att andelen 
extremt fattiga stadigt minskar, att tillgången till 
 vaccin och sjukvård ökar och att allt fler går i skolan. 
Exemplen kan göras många fler. Till ljusglimtarna 
under året hör det fredsavtal som Colombias regering 
och Farc förhandlade fram efter decennier av krig, ett 
avtal som godkändes av kongressen i december. 
Något som inger hopp inför framtiden är den snabba 
teknikutvecklingen som i kombination med sjunkande 
priser gör det alltmer lönsamt att satsa på en grön 
omställning, inte minst på energiområdet.

Sedan 2015 har världen en gemensam och univer-
sell utvecklingsdagordning. Agenda 2030, Addis-
agendan om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet 
från Paris ger ett samlat ramverk för arbetet med fat-
tigdomsminskning och en utveckling som är ekono-
miskt, socialt och miljömässigt hållbar. På bistånds-
området resulterade högnivåmötet i Nairobi hösten 
2016 i ett förnyat gemensamt åtagande om utveck-
lingseffektivitet. Vid det humanitära toppmötet i 
Istanbul tidigare på året togs ett viktigt steg mot ökad 
insyn, effektivitet och lokal förankring inom det 

humanitära systemet när den så kallade Grand Bargain-
överenskommelsen skrevs på av 16 hjälporganisatio-
ner och 21 länder.

Regeringen har tydligt kommunicerat att Sverige, 
med biståndet som ett verktyg bland många, ska vara 
ledande i omställningen mot en mer hållbar värld. 
Sverige ska gå före och visa vägen i genomförandet av 
Agenda 2030 och fortsatt vara stark röst i internatio-
nella sammanhang för utvecklingsfrågor och för 
humanitärt bistånd. Policyramverket för svenskt utvecklings-
samarbete och humanitärt bistånd som beslutades av reger-
ingen i december 2016 speglar denna ambition och 
tar tydligt avstamp i den globala dagordningen.

Sida som genomförare av svenskt bistånd har en 
stark och stabil grund att stå på. Uppdraget är tydligt, 
förväntningarna likaså. Under 2016 fortsatte vi att 
förstärka vår kompetens och analysförmåga inom 
miljö och klimat med ambitionen att inta en ledande 
position motsvarande den vi idag har på jämställd-
hetsområdet. En annan högt prioriterad fråga hand-
lade om hur vi kan få till stånd ett bättre samspel mel-
lan det humanitära biståndet och det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet. Detta mot bakgrund av att de 
humanitära situationerna tenderar till att bli allt mer 
utdragna och att långsiktigt utvecklingssamarbete och 
humanitärt stöd ofta pågår parallellt.

Sida har under 2016 arbetat med att bredda delta-
gandet och engagemanget för en rättvis och hållbar 
utveckling. Samarbetsplattformar har med framgång 
etablerats tillsammans med aktörer inom civilsamhäl-
let, forskningsvärlden, myndighetssfären och företag. 
Den dialog med fackförbund och stora kapitalförval-
tare som påbörjats är en annan viktig del i detta 
arbete. Vårt riktade kommunikationsarbete har invol-
verat en mångfald av aktörer och bidragit till ett bred-
dat engagemang för de Globala målen.

Genomförandet av de globala, regionala och bila-
terala strategier som beslutats är en grundstomme i 
Sidas uppdrag. Den kartläggning som under året 
genomfördes av Sidas samlade portfölj visar att myn-
digheten är väl positionerad för att stödja våra part-
ner och samarbetsländer i arbetet med att uppnå de 
Globala målen. Översynen visade samtidigt på att det 
finns utrymme att ytterligare stärka arbetet inom 
områden som jämställdhet, anständiga arbetsvillkor 



3Sidas årsredovisning 2016 3

och tillväxt, jämlikhet, miljö och klimat samt partner-
skap.

Arbetet för fattigdomsminskning och hållbar 
utveckling är långsiktigt och kräver uthållighet. För 
att genomföra sitt uppdrag måste Sida ha detta i 
åtanke och ha blicken fäst vid horisonten. Samtidigt, 
med en dynamisk värld som arbetsfält, måste myndig-
heten ha förmåga att flexibelt anpassa verksamheten 
till skilda sammanhang och snabba skiften. Vår 
expertkunskap, vår analysförmåga och bredden i vår 
verktygslåda – gåvobiståndet, garantiinstrumentet, 
expertmyndigheten och rollen som utvecklingsfacilita-
tor och dialogpartner – gör oss väl rustade i detta 
avseende.

Jag har med detta förord sökt sätta in den verksam-
het som Sida genomförde 2016 i ett större samman-
hang. Den årsredovisning du håller i din hand åskåd-
liggör bredden i det svenska utvecklingssamarbetet 
och ger exempel på hur strategier och tillhörande 
insatser finansierade av svenska skattemedel gör skill-
nad för fattiga, och utsatta människor.

God läsning!

Lennart Båge  
Vikarierande Generaldirektör 
Stockholm, februari 2017

Foto: Sida
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FÖRORdnIng (2000:65) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

1 kap. Inledande bestämmelser, 1 §, Myndigheten ska årligen 
 upprätta och till regeringen lämna årsredovisning […]

3 kap. Resultatredovisning, 1 §, Myndigheten ska redovisa och 
kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter 
som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen,  
i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat 
beslut.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens presta-
tioner har utvecklats med avseende på volym och kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som 
 myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. 
Förordning (2008:747).

eSV:s föreskrifter till 1 kap. 3 §

Årsredovisning […] ska ställas till regeringen och lämnas till berört 
fackdepartement.

eSV:s föreskrifter till 3 kap. 1 §

Allmänt
Resultatredovisningen ska avse den genomförda verksamheten 
och resultatet av denna verksamhet. Informationen om resultatet 
ska vara baserad på dokumenterade data och mätmetoder. 
 Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder ska kommenteras. 
Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jäm-
föras med motsvarande information från minst de två föregående 
åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det inte är 
möjligt att ta fram jämförbara data för minst tre år i följd ska myn-
digheten kommentera detta.

Innehåll
I resultatredovisningen ska myndigheten översiktligt beskriva sin 
verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de 
 viktigare prestationerna, deras volymer och kostnader. Innehållet  
i resultatredovisningen ska anpassas efter verksamhetens art och 
regeringens behov av information.

Regeringen styr Sidas verksamhet genom instruktion, 
regleringsbrev och strategier. I årsredovisningen rap-
porterar Sida genomförandet av verksamheten enligt 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag.

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska 
Sidas verksamhet utgå från och genomsyras av vad 
som anges under 2 § Instruktion för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete.
För redovisning av resultat som kommer av det arbete 
som samarbetspartner till Sida åstadkommer hänvisas 
till dels annan av Sida framtagen publik resultatkom-
munikation dels samarbetspartners egen redovisning.

2. LÄSANVISNING

några begrepp
I årsredovisningen används såväl begreppen Sverige 
som Sida, dock inte synonymt. I det internationella 
påverkansarbetet, till exempel i ett FN-organ, 
används begreppet Sverige för att markera att Sida 
agerat i sin roll som expertmyndighet till regeringen. 
När skrivningen Sida används är innebörden att 
arbetet skett inom ramen för det egna uppdraget, 
som också omfattar dialog och påverkansarbete.

Internationellt bistånd, bistånd och utvecklings-
samarbete används synonymt.

Strategi används genomgående oavsett vilken for-
mell benämning den har och avser strategier som 
regeringen beslutar och Sida får i uppdrag att genom-
föra.

Avseende förvaltningskostnader används begreppet 
kostnader och för transfereringar av biståndsmedel 
används begreppet utbetalningar.

Akronymer
Sida redogör för vanligen förekommande akronymer 
i Sidas årsredovisning 2016 i en förteckning som åter-
finns i slutet av årsredovisningen.

Kapitel 3 Sidas verksamhet
I kapitel 3 redovisar Sida genomförandet av verksam-
hetsplan 2016 fördelat på fokusområden verksamhet, 
processeffektivitet och kultur, medarbetare och ledarskap 
Sida redovisar också hantering av förändring av 
anslagsvolym under året.

Kapitel 4 Resultatredovisning per strategier
I kapitel 4 redovisar Sida verkets resultat av det inter-
nationella biståndet per strategier organiserad enligt 
anslagsposter. Resultatredovisningen består av en kort 
beskrivning av kontexten för att illustrera miljön inom 
vilken Sida genomför strategier, en övergripande 
bedömning av strategins förväntade resultat samt 
insatsportföljens genomförande med hjälp av trafik-
ljus för de tre senaste åren och redovisning av presta-
tioner och förvaltningsanalys som också avser de 
senaste tre åren.
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Kapitel 5 Tematiska områden
I kapitel 5 gör Sida en sammanfattande resultatredo-
visning och övergripande bedömning av biståndsverk-
samheten uppdelat på åtta tematiska områden, i 
enlighet med Sida regleringsbrev för 2016.
Kapitlet utgör ett analytiskt underlag. Analysen är 
baserad på rapportering som har inkommit under 
2016. Respektive tematisk redovisning inleds med en 
omvärldsanalys som presenterar tendenser inom det 
tematiska området och avslutas med Sidas övergri-
pande bedömning.

Kapitel 6 Övrig verksamhet
Kapitel 6 svarar framförallt mot den andra och tredje 
paragrafen i Sidas instruktion. Därtill redovisas här 
vissa särskilda återrapporteringskrav från Sida regle-
ringsbrev för 2016 och Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.

Kapitel 7 Finansiella dokument
I kapitel 7 redovisas Sidas finansiella delar i enlighet 
med Förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.

Kapitel 8 Intern styrning och kontroll samt 
fastställande
I kapitel 8 redovisas Sidas arbete med intern styrning 
och kontroll i enlighet med Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll.

Styrelsen fastställer Sidas årsredovisning för 2016.



I Afrika söder om Sahara saknar runt 600 miljoner människor tillgång till el. Tack vare elektrifieringen av det lilla samhället 
Nyaishozi i Tanzania tar det nu en dag för snickaren Viktor Kagande att genomföra ett arbete som tidigare tog honom en vecka. 
Satsningen Power Africa har som mål att fördubbla tillgången till el i Afrika under de närmaste tio åren.
Foto: Sida
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3.  SIDAS VERKSAMHET OCH UPPNÅDDA RESULTAT 
2016

allmÄnna uppGiFter

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.

[…] Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens 
verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten 
som har betydelse för verksamheten.

FÖrordninG (2000:605) om årSredoviSninG  
och BudGetunderlaG

2 kap. 4 § Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna informa
tion om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens 
uppföljning och prövning av verksamheten. (F. 2007:1440)

eSv:s föreskrifter till 2 kap. 4 §

Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och 
prövning
Utöver vad som följer av övriga bestämmelser ska information 
lämnas om sådana förhållanden och händelser av väsentlig 
 betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter  
dess slut.

Väsentlighetskriteriet
Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet 
kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informa
tionen i årsredovisningen.

Bakgrund
Sidas verksamhetslogik består av:

 ■ tre verksamhetsområden (verksamhet, process effektivitet 
och kultur, medarbetare och ledarskap),

 ■ målbild (långsiktiga mål),
 ■ strategiska prioriteringar (årets förväntade resultat) och
 ■ särskilda planeringsuppdrag (aktiviteter som skapar 

förutsättningar för att genomföra de strategiska 
 prioriteringarna).

Inför arbetet med Sidas verksamhetsplanering 2016 
arbetade Sidas ledningsgrupp gemensamt fram mål-
bild 2018, fastställd av styrelsen, och tar utgångspunkt 
från Sidas instruktion och Sidas verksamhetsidé.

vi ska i linje med vårt uppdrag stimulera hållbar utveckling och 
att rädda liv. vi strävar efter att leda förändringen som utrotar 
fattigdom. därför ska vi, genensamt åstadkomma en förflyttning 
som gör att vi 2018 är stolta över att:

•   Vi har hög tematisk kunskap och kompetens och är ledande inom 
jämställdhet, miljö ochklimat i utvecklingssamarbetet.

•   Vi väljer aktörer och insatser utifrån relevanta analyser av vad vi 
ska åstadkomma.

•   Vi har väl fungerande mötesfora/samverkansformer där viktiga 
förändringsaktörer för hållbar utveckling odlar relationer med 
varandra och med Sida för att utvecklingssamarbetet ska bli så 
effektivt och katalytiskt som möjligt.

•   Vi är kända för vårt ledarskap när det gäller innovativa lösningar, 
samverkansformer i våra insatser och finansieringslösningar.

•   Vi har effektiva former för ett fungerande samspel mellan 
 humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete för hållbar 
 utveckling.

•   Vi är en modern och effektiv myndighet med interna processer, 
system och arbetssätt som stödjer och förenklar för verksam
heten.

•   Vi är en kunnig och attraktiv myndighet med ett hållbart ledar
skap och stark kultur grundad i våra värderingar.

Fokus för Sidas strategiska prioriteringar 2016, med 
syfte att vara ledande samt med utgångspunkt i mål-
bild 2018 för respektive verksamhetsområde var:

Mål 2016 – fokusområde verksamhet
 ■ Förstärka fattigdomsanalys
 ■ Integrera miljö- och klimatperspektiv samt för-

stärka kompetens
 ■ Integrera konfliktkänslighetsperspektivet samt 

f örstärka kompetens
 ■ Jämställdhetsintegrering
 ■ Strategiska mötesfora/samverkansformer för att 

stärka utvecklingssamarbetets effektivitet
 ■ Utvecklingsfinansieringsprogrammet integrerat
 ■ Effektivare samverkan mellan humanitärt och 

långsiktigt utvecklingssamarbete

Mål 2016 – fokusområde processeffektivitet
 ■ Ändamålsenliga processer och stöd för operativ 

verksamhet
 ■ Utveckla och förstärka utvärderingsverksamheten.
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Mål 2016 – fokusområde kultur, medarbetare  
och ledarskap

 ■ Stärka och utveckla ledarskap, kultur och arbetssätt
 ■ Stärka den strategiska kompetensförsörjningen
 ■ Öka helhetssyn, förbättra samverkan och realisera 

synergier
 ■ Påbörja arbetet med hållbarhetsredovisning för att 

hållbarhetsredovisa komplett med årsredovisningen 
för 2017. 

Inom respektive fokusområde antog Sida antingen en 
genomförandeplan, utvecklingsplan för system och 
processer eller en agenda som syftade till tydlig-
görande, effektivisering och tillvaratagande av perso-
nalens kompetens och ansvar, även benämnd förenk-
lingsagendan.

Redovisningen kopplat till fokusområde processeffektivi-
tet är ett komplement till redovisning av tillvarata-
gande av kunskap från utvärderingar vid genomför-
andet av utvecklingssamarbete i kapitel 6.3

Detsamma gäller redovisning kopplat till fokusom-
råde verksamhet och kultur, medarbetare och ledarskap som är 
ett komplement till redovisning av kompetensförsörj-
ning i kapitel 6.8.

Nedan redovisar Sida arbetet under 2016 kopplat 
till respektive fokusområde och utveckling mot mål-
bild 2018.

Genomförande
Fokusområde verksamhet
Komplexitet i utvecklingssamarbetet ställer högre och 
ändrade krav på Sidas analysförmåga. Sida har som 
ambition att vara en ledande aktör inom det interna-
tionella biståndet.

För att uppnå målbild 2018 tog Sida fram en 
genomförandeplan med fokus på de strategiska prio-
riteringarna inom fokusområde verksamhet. Genom-
förandeplanen för stärkt analys ska ses som en process 
som kontinuerlig uppdateras utifrån ändrade förut-
sättningar.

I samband med tertialuppföljning konstateras att 
arbetet med genomförandeplanen är omfattande 
(inkluderar kompetensförsörjning, utvecklande av 
verktyg och processer) och fortlöper i de allra flesta 
delar enligt plan.

Aktiviteter som är försenade är framtagande av 
ramavtal för fattigdoms- och utvecklingsanalys, upp-
gradera Sidas miljöledningssystem och att genomföra 
ett antal utvärderingar inom produktiva sektorer 
avseende jämställdhet. Utbildning inom miljö och 
 klimat har till viss del genomförts.

De aktiviteter som genomfördes i huvudsak enligt 
plan berör testning av stöd och konceptet multidimen-
sionell fattigdom, att öka kvalitén i stödet avseende 
miljö och klimat, strävan efter ökande andel medel 
och antal insatser med miljö/klimat och jämställdhet 
som (huvud/del) syfte. För integreringen av konflikt-
perspektivet redovisas att stödet vid utarbetande av 
resultatförslag till och genomförande av strategier.

Sida har etablerat samarbeten för kommunikation 
och erfarenhetsutbyte gällande Agenda 2030 för 
myndigheter, civilsamhälle, akademi och företag. 
Samarbetsarenor för forskningsfinansiärer och ägare 
(primärt institutionella ägare) är under utveckling.

Integreringen i linjen av metoder och lärdomar 
från utvecklingsfinansiering är till vissa delar genom-
förd. Detta gäller främst delar där kopplingen till stra-
tegigenomförandet är tydlig, till exempel garantiverk-
tyget och Power Africa. Andra delar förs över under 
2017 så som Swedish Leadership for Sustainable 
Development (SLSD).

Arbetet med en effektivare samverkan mellan Stra-
tegi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för inter-
nationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014 och 
långsiktigt utvecklingssamarbete genomfördes enligt 
plan. Bland annat gavs stöd i utarbetande av förslag 
till strategier, operationalisering och genomförande av 
strategier. Stödet har bland annat lett till att den 
under 2016 beslutade Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället 2016–20221 har 
skrivningar kring samspel med det humanitära arbe-
tet. Arbetet kommer att tas vidare under 2017.

Under året har Sida hanterat neddragningar och 
höjningar av anslagsposter vilket krävt ett snabbt och 
flexibelt agerande. Sida arbetar kontinuerligt för att 
hantera förändringar i finansieringsvolym genom att 
öva i olika scenarier och hantera identifierade risker.

I samband med höständringsbudgeten återfördes 
även en anslagskredit, vilket har varit en förutsättning 
för att klara betinget och kunna överplanera. 

Fokusområde processeffektivitet
Komplexitet i styrning av Sidas verksamhet utifrån 
dels strategier, dels instruktion, regleringsbrev samt 
olika förordningar ställer krav på utformning av pro-
cesser samt efterföljande planering, uppföljning och 
redovisning.

För stärkt processeffektivitet framtog Sida en 
utvecklingsplan för system och processer samt en för-
enklingsagenda som fokuserar på de strategiska prio-
riteringarna inom fokusområde processeffektivitet. 

Fokus för arbetet utifrån framtagen utvecklingsplan 
för system och processer samt förenklingsagenda har 
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varit att åstadkomma tydlig koppling mellan styrning, 
verksamhetsplanering, uppföljning och årsredovisning 
samt annan typ av rapportering. Därigenom skapas 
effektiva processer som stödjer verksamheten och dess 
medarbetare i genomförandet av strategier.

Slutförande av systemstödda och automatiserade 
rapportunderlag som ligger till grund för analys kring 
strategigenomförandet, beräknas klara under början 
av 2017.

Koppling mellan verksamhetsuppföljning och års-
redovisning har tydliggjorts och konkretiserats. Redo-
visning av verksamhet per tertial ligger till grund för 
och kvalitetssäkrar årets verksamhet generellt och 
strategigenomförandet specifikt.

Verksamhetsuppföljningen under sista tertialet till-
sammans med årsredovisningen ligger till grund för 
de strategirapporter som årligen avrapporteras till 
utrikesdepartementet.

Kopplat till utvärderingsverksamheten, samt 
underliggande statistisk data som även används vid 
tertial- uppföljning och årsredovisning, har ett omfat-
tande kvalitetssäkringsprojekt pågått under 2016. 
Arbetet har bland annat inkluderat kompetensutbild-
ning internt inom statistik, registrering och hantering 
samt analys av underlag.

Slutligen har ett flertal större utvecklingsprojekt 
kring systemstöd genomförts kopplat till olika proces-
ser. De nya systemen inkluderar bland annat eko-
nomi, planering och beställnings- och fakturahante-
ringssystem.

Även arbete med att integrera befintliga system 
med varandra har varit prioriterat under 2016. Detta 
har bidragit till ökad förenkling och ändamålsenlighet 
av systemen. Vidare grundar detta möjligheten för 
verksamheten att använda och kontinuerligt förbättra 
processerna till vilka system hör.

En bidragande och viktig komponent i arbetet har 
varit ökat aktivt förvaltarskap av Sidas processer och 
system. Därigenom har stärkt samverkan mellan 
Sidas operativa verksamhet och stödavdelningar upp-
nåtts, vilket säkerställt undanröjande av hinder för 
förenkling och ökad ändamålsenlighet inom verksam-
heten.

I syfte att förbereda Sidas verksamhet för uppfölj-
ning gentemot Agenda 2030 och dess delmål har ett 
särskilt projekt genomförts under 2016, vilket beskrivs 
under kapitel 6.13.

Fokusområde kultur, medarbetare och ledarskap
Komplexitet och föränderlighet i den värld i vilken 
Sidas kärnverksamhet genomförs kräver att Sida fort-
satt arbetar aktivt med de strategiska prioriteringarna 

att stärka och utveckla ledarskap, kultur och arbets-
sätt och att stärka den strategiska kompetensförsörj-
ningen. Genom att öka helhetssyn, förbättra samver-
kan och realisera synergier möjliggörs resurser för 
Sidas kärnverksamhet.

Sida har under 2016 påbörjat arbetet med att ta 
fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Syftet 
är att få en mer långsiktig och strategiskt inriktning på 
myndighetens kompetensförsörjningsarbete avseende 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medar-
betare med rätt kompetens, samt att avveckla kompe-
tens. Arbetet med kompetensförsörjningsplan fortsät-
ter under 2017.

Processen för att hantera bemanningen av utlands-
myndigheterna har blivit mer strategisk, samtidigt 
som kommunikationen för alla inblandade förbättrats. 
Större vikt har också lagts på strävan att få fler kom-
petenta sökanden till de områden där det råder sär-
skilt svåra förutsättningar för utvecklingssamarbetet.

En processöversikt har tagits fram som åskådlig-
gjorde vilka parallella och ömsesidigt förstärkande 
projekt/uppdrag som skulle genomföras under 2016 
inom den långsiktiga utvecklingsprocessen avseende 
området kultur, ledarskap, arbetsmiljö och arbetssätt.

Bland annat har Sida under 2016 arbetat med sin 
organisationskultur och de värderingar som präglar 
kulturen. Arbetet har skett genom en dialogprocess 
bland Sidas chefer och medarbetare. 

En nyckel för att utveckla organisationskulturen är 
ledarskapet och under 2016 inleddes arbetet med att 
utveckla ett hållbart ledarskap som tar sin utgångs-
punkt i en gemensam ledningsfilosofi. Under 2016 
startade också ett arbete med att stärka och utveckla 
chefsnätverket i riktning mot ett strategiskt lednings-
system. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 och 
2018 i enlighet med gällande verksamhetsplan.

Genom ett aktivt mångfalds-, jämställdhets och 
inkluderingsarbete kan Sida fortsatt vara en attraktiv 
arbetsplats för alla medarbetare. För Sida är arbetet 
med mångfald, jämställdhet och inkludering en viktig 
del i att skapa en kultur som präglas av öppenhet och 
få en ökad mångfald i hela verksamheten. För att 
lägga grunden för ett mer aktivt och ambitiöst arbete 
på området har Sida under 2016 tagit fram en ny 
Mångfalds- och jämställdhetsplan vilken redovisas i 
kap 6.16.

Får att uppnå delar av detta har ett arbete med att 
utveckla rekryteringsprocessen och vidga rekryte-
ringsbasen inletts. Bland annat kommer Sida att 
vidga rekryteringsbasen av praktikanter under kom-
mande år som en del av ett regeringsuppdrag för 
praktik i staten.
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sätta utveckla sin beredskap utifrån lärdomar och 
rekommendationer erhållna under 2016.2

Fokusområde processeffektivitet
Sida bedömer att genomförandet av utvecklingsplan 
för system och processer samt förenklingsagenda 
generellt går i önskvärd riktning. Sidas strategiska 
 prioriteringar för stärkt processeffektivitet skapar 
 förutsättningar för att uppnå målbild 2018 och ökar 
 kvalitén i Sidas verksamhet.

Den processöversyn och de förenklingar som initie-
rats och genomförts under 2016 har på ett positivt 
sätt bidragit till höjd processeffektivitet. Arbetet behö-
ver under 2017 främst konsolideras, snarare än upp-
start av nya större utvecklingsprojekt, för att få full 
effekt. Sida konstaterar samtidigt att arbetet inom 
området fortsätter de närmaste åren som en del av 
Sidas målbild 2018 och bortom.

Fokusområde kultur, medarbetare och ledarskap
Sida bedömer att arbetet med att stärka och utveckla 
ledarskap, kultur och arbetssätt har bidragit till Sidas 
övergripande mål att vara en kunnig och attraktiv 
myndighet med ett hållbart ledarskap och stark kultur 
grundad i våra värderingar. 

Mångfalds- och jämställdhetsplanen har lagt 
 grunden för ett aktivt och mer ambitiöst mångfalds-, 
jämställdhets- och inkluderingsarbete. Planen ger 
vägledning i arbetet att nå gemensamma mål och 
 prioriteringar.

Arbetet under 2016 har satt en grund för det fort-
satta arbetet med att ta fram en kompetensförsörj-
ningsplan som tar sin utgångspunkt i den långsiktiga 
kompetensprofil som har arbetats fram under 2016, 
se vidare kapitel 6.8.

Under 2016 har Sida genomfört fas 1 inom projek-
tet Kontorsmiljö 2020 med syfte att undersöka om vi 
kan få ett mer effektivt och ändamålsenligt använ-
dande av vårt kontor i Stockholm, som bättre stödjer 
framtida arbetssätt och kultur. Under året har även 
en översiktlig kartläggning av våra erfarenheter och 
behov av utvecklade arbetssätt med fokus på teamar-
bete och arbetsdelning genomförts.

Som en del av ambitionen att öka helhetssyn, för-
bättra samverkan och realisera synergier och i syfte 
att stärka stödet till kärnverksamheten har Sida 
genomfört en organisationsöversyn av stödavdelning-
arna. Översynen genomfördes i en inkluderande pro-
cess med workshops på berörda enheter inom Sidas 
stödavdelningar och i dialog med Sidas lednings-
grupp. En extern konsultfirma handlades upp för att 
bidra med analys och förändringsförslag. 
 Konsultrapport lämnades i januari 2017.

Säkerhetsläget i många av de länder där Sida 
 verkar ställer allt högre krav på den interna säkerhets-
organisationen. Under 2016 har ett förslag om för-
stärkt säkerhetsorganisation tagits fram och under 
2017 kommer Sida att fortsatt detta arbete. Sida 
kommer också att införa en ny modell för psykosocial 
krishantering som innebär att myndigheten markant 
förbättrar möjligheten till förebyggande stöd såväl 
som debriefing och psykosocial krisbearbetning.

Arbetet med utformning av och innehåll för en 
kommande hållbarhetsredovisning har påbörjats 
genom produktion av en hållbarhetsredovisning i 
 prototypform, för internt bruk, enligt standarden av 
Global Reporting Initiative GRI G4. Arbetet har i ett 
första skede varit avgränsad till Sidas verksamhet i 
Sverige, dock med kopplingar till arbetet i samarbets-
länderna. Sida använder perspektivet miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet.

Bedömning
Fokusområde verksamhet
Sida bedömer att genomförandet av genomförande-
planen generellt går i önskvärd riktning. Sidas strate-
giska prioriteringar för stärkt analys skapar förutsätt-
ningar för att uppnå målbild 2018 och ökar kvalitén i 
Sidas verksamhet. Sidas förstärkta analys bidrar också 
till en effektiv kompetensförsörjningsplan.

Sida kommer att fortsätta prioritera förstärka sin 
analysförmåga och genomförandeplanen kommer att 
fortskrida de närmaste åren som en del av Sidas mål-
bild 2018 och bortom.

Sida har på ett effektivt sätt hanterat förändringar i 
finansieringsvolym under året och kommer att fort-
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kapitelnoter
1 Regeringen fattade beslut den 2 juni 2016
2 Utdrag ur Riksrevisionens granskning Ett förutsägbart bistånd – 

trots en osäker finansiering (RIR 2016:17), sidan 43-44. 
”[…] Det viktigaste var fokusering av de insatser myndigheten 
finansierar, att renodla dem i syfte att endast ha kvar det som är 
viktigast för att bidra till strategimålen. 
Sida har beslutat att gå vidare med ett antal av rekommendatio-
nerna, även om minskningen blev mindre än planeringsscena-
riot. En genomgång av myndighetens insatser kommer att ge-
nomföras. Genomgången kommer att vägledas av ett antal 
principer, utöver huvudsyftet renodling. Främst handlar det en-
ligt Sida om att värna insatser och organisationer som är helt 
beroende av stöd från Sida. Eftersom många mindre partners 
står och faller med Sida gör myndigheten bedömningen att de 
kan behöva skyddas på bekostnad av större organisationer som 
är mindre beroende av Sidas finansiering. Den tidigare princi-
pen att värna avtal kommer troligen att frångås i ett flertal fall 
eftersom Sida anser att avtal i sig inte är det yttersta beviset på 
vad som är de viktigaste insatserna. Planerade projekt kan vara 
ännu viktigare för att nå uppsatta mål.
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UNHCR driver tre flyktingläger i Burkina Faso för flyktingar från grannlandet Mali. Norwegian Refugee Council (NRC) har 
uppdraget att förse flyktingarna med tält, och deras arbete finansieras delvis av Sida. Alhader Ag Azar visar den solfångare 
gjord av en stor kastrull som de fått, och som familjen använder för att kunna laga mat.  
Foto: Sida/Susanna Ahlfors
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4.  RESULTATREDOVISNING OCH 
FÖRVALTNINGSANALYS PER STRATEGIER

föRoRdning (2000:65) oM ÅRsRedovisning  
och BudgetundeRlag

1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens re-
sultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens 
instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett 
i regleringsbrev eller i något annat beslut.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens presta-
tioner har utvecklats med avseende på volym och kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndig-
heten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.

RegleRingsBRev

1 Mål och återrapporteringskrav […] sida ska redovisa […]

•   förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd 
verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slut-
satser utifrån resultatet,

•  utfall per strategi redovisat per region och land,

Det övergripande målet för Sveriges arbete med 
internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för 
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattig-
dom och förtryck. För att uppfylla målet ansvarar 
Sida för av regeringen beslutade strategigenomför-
ande via beredning, avtalande om finansiering samt 
uppföljning och slutförande av insatser.

Sida mobiliserar även annat kapital via aktörssam-
verkan och garantiinstrument som stödjer och uppfyl-
ler målet, vilket redovisas under kapitel 6.4, 6.9, 6.11 
samt 6.12.

Resultatredovisning per strategi
Uppdelat per anslagspost redovisar Sida i detta kapi-
tel verksamhetsresultat och förvaltningskostnader per 
strategi. Redovisningen följer anslagspostnumrering 
och är uppdelad per dels Utgiftsområde 7. Internatio-
nellt bistånd och Anslag 1:1 Biståndsverksamhet dels 
Utgiftsområde 5. Internationell samverkan och 
Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Övergripande förvaltningsanalys görs under avsnitt 
6.17.

För detaljerad strategiredovisning hänvisar Sida till 
de respektive strategirapporter som lämnas till utri-
kesdepartementet under senvåren 2017. Vidare åter-
finns resultatredovisning av strategier i de halvtidsö-
versyner samt utvärderingar som genomförs kopplat 
till respektive strategi.

För redovisning av resultat som kommer av det 
arbete som samarbetspartner till Sida åstadkommer 
hänvisas till dels annan av Sida framtagen publik 
resultatkommunikation dels samarbetspartners egen 
redovisning.

Graf 4.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2016, MSEK
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Resultatredovisningen per strategi består av tre 
delar.

Förutsättningar för strategigenomförande, här beskrivs 
miljön i vilken Sida arbetar, förändringar och händel-
ser som skett under 2016 och förutsättningar för stra-
tegigenomförande som därigenom har skapats. 

Vidare beskrivs hur detta har inverkat på Sidas arbete 
med strategigenomförandet och samarbetspartners 
verksamhetsgenomförande.

Avsnittet beskriver även arbetet med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i enlighet 
med Sidas regleringsbrev 2016.
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Graf 4.2: Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2016, MSEK
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och avtalsstarten är mindre eller lika med året samt 
har ett utfall under året. Det vill säga insatser som 
inte har ett utfall påverkar inte genomsnittet

 ■ Förvaltningskrona – Totalt utbetalat belopp 
 dividerat med total förvaltningskostnad för det 
aktuella året

 ■ Medelavtalslängd (månader) – Genomsnittlig 
avtalslängd fördelat på strategier och för det 
 aktuella året

 ■ Förvaltningskostnad (MSEK) direkt eller indirekt 
kopplad till strategin

Unika insatser kan generera underlag till en eller flera 
nyckeltal varvid det inte går att summera ihop nyckel-
tal för att få till exempel antalet unika insatser. Resul-
tat för de senaste tre åren redovisas.

Förvaltningsanalys, förvaltningsanalysen per strategi 
utgår från ett antal nyckeltal till vilka analys görs. 
Analysen görs i relation till relevant strategi och vad 
som i det fallet ses som önsvärda mål för nyckeltalen, 
vilket i sin karaktär skiljer sig åt mellan strategierna 
med hänsyn tagen till dess målsättningar och genom-
förandekarakär.

Generellt gäller för redovisad data kopplat till 
tabeller under avsnitt Prestationer och förvaltnings-
analys att data kopplat till år 2015 respektive år 2014 
inte kan jämföras med, eller ersätter, tidigare data 
redovisad av Sida i respektive årsredovisning för 2015 
eller för 2014. Eventuella skillnader kommer av 
löpande förändringar i bakomliggande datastruktur 
och tillhörande data mellan åren 2016–2014 varvid 
Sida till årsredovisning 2016 valt att ta fram uppdate-
rad och korrigerad data i syfte kunna göra en rättvis 
jämförelse och analys över tid vilket annars inte vore 
fallet.

Slutligen tas även upp eventuell samordning  mellan 
strategier och synergivinster som uppstått strategierna 
emellan.

Bedömning av strategigenomförande, här görs en bedöm-
ning vad gäller strategigenomförandet. Sida bedömer 
hur utvecklingen mot strategins förväntade resultat 
har gått under året, och om insatsportföljen har varit 
utformad, eller avvikit från önskvärd utformning för 
att uppnå strategins förväntade resultat.

Sida lyfter i samband med 2016 årsredovisning 
skillnad i bedömningsgrund mellan årsredovisningen 
för 2016 i relation till bedömningsgrund i årsredovis-
ning för 2015 samt 2014. Tidigare år har bedöm-
ningsgrund baserats utifrån strategimåluppfyllelse vid 
en viss tidpunkt, det redovisade året, och för 2016 
görs bedömningsgrund i relation till utvecklingen mot 
strategins förväntade resultat. Trots att strategibedömning-
arna baseras på kontextanalys, insatsportföljens 
genomförande och prestationer samt förvaltningsana-
lys ska dessa bedömningar ses som subjektiva värde-
ringar vars mätmetoder fortsatt är under utveckling.

Bedömning görs med hjälp av trafikljus och bygger 
på strategirapportering och tertialuppföljningsrapport 
av verksamheten. Bedömningen av förväntade resul-
tat fokuserar på avvikelserapportering1 eller kommen-
teras endast utifrån eventuell bedömningsförändring 
som skett sedan föregående år.

Prestationer, fokus för resultatredovisning är på resul-
tat som direkt kan härledas till den arbetsinsats som 
Sida genomför.2 Prestationer presenteras som ett 
antal nyckeltal och redovisar antalet; utbetalningar, 
insatser med avtalsstart, insatser med utfall samt 
avslutade insatser.

Nyckeltalen definieras enligt:
 ■ Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) – Sum-

man av in- och utbetalningar för 2016, 2015 och 
2014 fördelat på Strategier som har haft ett utfall 
för det aktuella året. Strategi som inte varit beslu-
tad eller aktiv under 2016 redovisas inte

 ■ Antal utbetalningar – Antalet unika utbetalningar 
per strategi och det aktuella året

 ■ Antal insatser med avtalsstart – Antalet unika 
 insatser som har avtalsstart under det aktuella året 
fördelat på strategier

 ■ Antal insatser med utfall – Antalet unika insatser 
som har ett utfall under det aktuella året

 ■ Antal avslutade insatser – Antal unika insatser som 
har ett avtalsslut under det aktuella året

 ■ Genomsnittlig volym/insats (MSEK) – Summan av 
utfallet fördelat på antalet unika insatser som har 
ett avtal som löper under det aktuella året, det vill 
säga där avtalsslutet är större eller lika med året 
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ifrån humanitära behov, stärka respekt för internatio-
nell humanitär rätt och humanitära principer, stärka 
humanitär samordning, säkerställa ett snabbt, flexi-
belt och förutsägbart humanitärt bistånd, öka kvali-
tetssäkring genom att integrera jämställdhet, delta-
gande, konfliktkänslighet och resiliens i det 
humanitära arbetet. Under året genomfördes också 
det första humanitära toppmötet någonsin som gene-
rerade flera åtaganden och rekommendationer för att 
hantera dagens humanitära utmaningar.

Under året har arbetet med att stärka samspel 
 mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet 
tagit fart i och med ökat fokus på risk, sårbarhet och 
resiliens inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet 
(Agenda 2030 och Sendai-ramverket för katastrof-
riskreducering 2015–2030) som skapar gemensamma 
utgångspunkter för de båda biståndsformerna. Arbe-
tet har skett på land, regional och global nivå. Kon-
kreta resultat inkluderar att gemensamma analyser 
och planering baserat på risk och sårbarhet sker allt 
oftare i kris och högrisk kontexter, att resiliens inte-
grerats i flera strategier och på olika nivåer i strategi-
genomförandet i flera humanitära kontexter, samt att 
flera globala katastrofriskreducerande organisationer 
som tidigare fått bidrag från det humanitära anslaget 
nu ingått ett partnerskap med Sidas utvecklingsarm.6

I juli 2016 fick Sida ett regeringsuppdrag att 
inkomma med ett underlag inför utarbetande av en 
ny strategi för Sveriges humanitära bistånd genom 
Sida. Underlag har tagits fram och lämnats till reger-
ingen.7 Den nya strategin för Sveriges humanitära 
bistånd genom Sida 2017–2020 beslutades av reger-
ingen den 26 januari 2017. Nytt i strategin är att Sida 
ska genomföra Sveriges åtaganden inom ramen för 
World Humanitarian Summit WHS och Grand 
 Bargain.

För mer information om det humanitära biståndet 
hänvisas till motsvarande tematiska område i kapitel 
5.8.

Tabell 4.1.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 3589 2801 3029
Antal utbetalningar 117 89 100
Antal insatser med avtalsstart 8 11 23
Antal insatser med utfall 46 68 76
Antal avslutade insatser 29 43 58
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 84 44 39
Förvaltningskrona 96 64 77
Medelavtalslängd (månader) 45 46 46
Förvaltningskostnad (MSEK) 37 44 39

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014.

4.1 humanitära insatser (ap. 1)

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen  
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)  
2011–20143

Tabell 4.1.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Förutsättningar för strategigenomförande
Sidas humanitära bistånd, vars specifika syfte är att 
rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig vär-
dighet för krisdrabbade människor, utgår ifrån de 
humanitära principerna och principer om Gott 
Humanitärt Givarskap (GHD) samt baseras på glo-
bala humanitära behov. Det humanitära biståndet 
styrs därför inte av några sektorers prioriteringar. 
Den humanitära portföljen innehåller insatser på 
land, regional och global nivå och kanaliseras genom 
FN-organisationer, civilsamhällesorganisationer 
(CSO:er), Rödakors och rödahalvmånerörelsen och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB).

Det humanitära arbetet har präglats av stora kon-
textuella förändringar under 2016 som påverkat 
genomförandet av strategin. Globala humanitära 
behov har fortsatt att öka. Mänskligt lidande i världen 
nådde rekordhöga nivåer. Antalet människor i behov 
av skydd och stöd var det högsta någonsin och upp-
gick till 130 miljoner.4 Mer än 65 miljoner människor 
var på flykt på grund av väpnad konflikt, vilket är den 
högsta siffran sedan andra världskriget.5

En stor del av det humanitära arbetet utförs i 
utdragna komplexa humanitära kriser som karaktäri-
seras av väpnad konflikt, begränsat tillträde och bris-
tande respekt för internationell humanitär rätt såsom 
Syrien, Irak, Jemen, Sydsudan. Det humanitära arbe-
tet har också blivit mer komplicerat på grund av 
begränsningar i tillträde, ökat våld mot humanitära 
biståndsarbetare, svåra prioriteringar och fler aktörer. 
På grund av allt fler utdragna humanitära kriser sker 
det humanitära biståndet också allt oftare sida vid 
sida med det långsiktiga utvecklingssamarbetet under 
flera år. 

Ovan beskrivna kontextanalysen har för Sida inne-
burit att det ställts större krav på planering, fördelning 
och kvalitetssäkring av humanitära insatser samt ett 
ökat samarbete med det långsiktiga utvecklingssamar-
betet. Viktiga områden för ett effektivt humanitärt 
bistånd var därför i enlighet med strategin att utgå 
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Tabell 4.1.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

humanitärt bistånd 2016 2015 2014

Afghanistan 187 133 150

Albanien <1 <1 0

Algeriet 14 12 4

Angola 2 0 0

Armenien 0 5 5

Azerbajdzjan 5 5 5

Bangladesh 37 14 19

Bolivia 2 0 0

Bosnien-Hercegovina 0 0 7

Burkina Faso 10 17 20

Burundi 17 -2 5

Centralafrikanska republiken 134 70 80

Colombia 35 39 64

Comorerna 0 0 >-1

Djibouti 12 7 15

Ecuador 15 0 0

Egypten 5 10 11

El Salvador 0 0 >-1

Elfenbenskusten -1 >-1 >-1

Eritrea 0 0 5

Etiopien 134 86 85

Fiji 7 3 1

Filippinerna 22 21 43

Georgien 0 0 5

Ghana 0 >-1 >-1

Globalt 221 360 421

Guatemala 0 3 7

Guinea >-1 <1 12

Haiti 65 13 22

Honduras 0 2 0

Indien 1 3 7

Indonesien 2 0 0

Irak 210 81 101

Iran 8 10 10

Jemen 220 150 103

Jordanien 34 36 11

Kamerun 38 7 8

Kenya 28 27 41

Kirgizistan 0 0 8

Kongo Brazzaville 0 0 <1

Kongo, demokratiska rep. 195 179 160

Korea, Nord- 31 25 32

Kuba 0 >-1 0

Lesotho <1 0 0

Prestationer
Genom justeringar av interna arbetsprocesser på den 
humanitära enheten har effektivitet i utbetalningar 
åstadkommits genom en ökad andel utbetalningar 
under januari – mars gentemot tidigare år. Detta har 
i sin tur föranlett möjlighet att säkerställt hög för-
måga att utbetala allokerade medel. Effektivitets-
arbetet inbegriper även en strategisk ansats mot färre 
insatser med än djupare analyser och utökad fältupp-
följning.

Antalet insatser med avtalsstart har minskat med 
åren, även det resultat av strategisk ansats att öka 
antalet fleråriga avtal genom färre partner.
Viktigt att notera att den stora ökningen i utbetalat 
belopp inom strategin beror av det extra anslag som 
regeringen beslutade under hösten 2016 och som 
bland annat berörde strategin.

Förvaltningsanalys
Den genomsnittliga volymen per insats har ökat som 
en konsekvens av justeringar av interna arbetsproces-
ser och de strategiska ställningstagandena.

Förvaltningskostnaden har återgått till 2014 års 
nivå efter att under 2015 ha ökat som en konsekvens 
av initialt arbete med att stärka resursbemanningen 
för strategigenomförandet. De strategiska ställningsta-
gandena och arbetet har på sikt föranlett att Sida ser 
en ökad förmåga att utbetala bistånd och därmed en 
höjning av förvaltningskronan.
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Tabell 4.1.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

humanitärt bistånd 2016 2015 2014

Libanon 49 35 23

Liberia 14 6 34

Libyen 34 10 10

Madagaskar 4 3 0

Malawi 19 9 1

Mali 64 59 45

Marshallöarna 0 >-1 <1

Mauretanien 0 5 18

Moçambique 2 9 0

Mongoliet 2 0 0

Montenegro 0 0 >-1

Myanmar (Burma) 67 52 41

Namibia 0 >-1 0

Nepal 0 72 11

Nicaragua 0 0 3

Niger 68 49 48

Nigeria 204 40 2

Pakistan 89 76 110

Palestina 121 103 134

Regionalt Afrika 2 24 42

Regionalt Asien 11 11 5

Regionalt Centralafrika 0 -2 0

Regionalt Centralasien 5 10 10

Regionalt Latinamerika 7 6 11

Regionalt Mellanöstern 37 27 3

Regionalt Nordafrika 5 5 5

Regionalt Sydasien 14 10 10

Regionalt Sydostasien 8 10 10

Regionalt Södra Afrika 0 5 5

Regionalt Västra Afrika 3 4 30

Regionalt Östra Afrika 30 29 20

Rwanda 5 3 5

Salomonöarna 0 0 <1

Senegal 0 >-1 >-1

Serbien <1 1 1

Sierra Leone >-1 1 15

Slovakien 0 0 1

Somalia 184 137 166

Sri Lanka 2 >-1 15

Sudan 131 112 114

Swaziland 6 >-1 <1

Sydsudan 176 161 203

Syrien 297 218 280

Tanzania 11 16 0

Tabell 4.1.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

humanitärt bistånd 2016 2015 2014

Tchad 61 57 70

Thailand 10 28 41

Tunisien 0 >-1 <1

Turkiet 48 1 3

Uganda 35 24 17

Ukraina 50 55 2

Vanuatu 0 2 0

Zimbabwe 24 1 >-1

Östtimor 1 0 0
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procent, säger sig vilja behålla eller öka biståndet till 
andra länder enligt Sifos opinionsmätning.10 24 pro-
cent säger sig vilja minska eller slopa biståndet och 
8 procent svarade ”vet ej” på frågan om inställningen 
till biståndsanslaget. Det finns en stark långsiktig 
trend mot att allt fler instämmer i påståendet om att 
”levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats 
avsevärt under de senaste trettio åren”. År 2004 var 
det 19 procent som instämde helt eller delvis. I år är 
motsvarande siffra 47 procent, vilket är detsamma 
som året innan. Förtroendet för biståndets effektivitet 
har sjunkit något för FN, Sida och EU, men gått upp 
något för svenska frivilligorganisationer. Kännedo-
men om de Globala målen för hållbar utveckling har 
mätts genom två undersökningar, dels ovanstående 
webbmätning och dels en telefonmätning11, som även 
den genomfördes av Sifo. 37 procent respektive 41 
procent säger sig ha hört talas om de Globala 
målen.12 I telefonmätningen fick de frågan om de 
kunde nämna något av målen och av samtliga 
respondenter var det 18 procent som kunde göra det. 
Under året har Sida och övriga aktörer som får 
medel inom strategin haft ett starkt fokus på att kom-
municera kring de Globala målen. Exempel på det är 
det höga antalet ansökningar som inkommit till Sida 
om medel till Globala målen-aktiviteter, 172 stycken 
varav 27 beviljades medel.

Kommunikationsarbetet har i övrigt utgått från de 
strategiska prioriteringarna i Sidas målbild: miljö och 
klimat, jämställdhet inklusive sambandet mellan huma-
nitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Budskapsplattformar på utvalda områden har for-
mulerats. En sådan är jämställdhet som också nämner 
SRHR. Området har uppmärksammats i 
kommunikationen kring de Globala målen, på 
konferensen Women Deliver i Köpenhamn (16–19 
maj 2016) och i anslutning till besök av chefen för 
UNFPA (7 april 2016).

Media och utbildningsväsendet har stor påverkan 
på den kunskap som förmedlas till svensk allmänhet 
och Sida har fortsatt att prioritera pressarbetet. Mål-
gruppen ungdomar har nåtts bland annat genom 
satsningen Sida Alumni och genom turnén 
We Change. Tydliga synergier finns med Strategin för 
kapacitetsutveckling där programmet Den Globala 
Skolan (DGS) ligger.

4.2 informations- och kommunikations-
verksamhet (ap. 2)

Strategi för informations- och kommunikations-
verksamhet, inklusive genom organisationer i det 
civila samhället, 2010–2014 8 / Strategi för infor-
mations- och kommunikationsverksamhet, inklu-
sive genom organisationer i det civila samhället, 
2016–2022 9

Tabell 4.2.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning. 
Bedömningen grundar sig i en osäkerhet kring i vil-
ken grad kunskapsökningen beror på Sida och det 
civila samhällets kommunikationsarbete inom strate-
gin, och i vilken grad andra bidragit, exempelvis 
utbildningsväsendet och media.

En anpassning har gjorts av portföljen, eftersom 
Sida fick en ny strategi under året. Framförallt har 
kommunikationen fokuserat på att öka kännedomen 
om de Globala målen för hållbar utveckling.

Förutsättningar för strategigenomförande
Regeringen fattade under året beslut om en ny stra-
tegi för informations- och kommunikationsverksam-
heten med tre huvudsakliga resultatområden:
1)  kunskap om svenskt utvecklingssamarbetes genom-

förande och resultat
2)  kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att 

bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och 
hållbar global utveckling

3)  oberoende granskning och analys av utvecklings-
samarbetets roll och andra politikområdens bidrag 
till en rättvis och hållbar global utveckling

Den nya strategin operationaliserades under hösten 
2016, vilket medfört att de flesta genomförda aktivite-
ter under året utgått från målen i den tidigare strate-
gin, det vill säga att den svenska allmänheten ska ha 
god kunskap om situationen i utvecklingsländer, om 
svenskt bistånd och dess resultat, samt frågor som rör 
utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer. Dock 
har kommunikation om de Globala målen för hållbar 
utveckling prioriterats i enlighet med Sidas reglerings-
brev och den nya strategin.

Det starka stödet för ett generöst svenskt bistånd 
håller i sig och en stor majoritet av svenskarna, 68 
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Tabell 4.2.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 106 91 84
Antal utbetalningar 531 527 376
Antal insatser med avtalsstart 33 40 30
Antal insatser med utfall 66 69 55
Antal avslutade insatser 36 36 35
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 2 1 2
Förvaltningskrona 3 3 2
Medelavtalslängd (månader) 28 28 32
Förvaltningskostnad (MSEK) 31 32 41

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för informations- och kommunikations-
verk samhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2010–2014 / 
Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom 
organisationer i det civila samhället, 2016–2022.

Prestationer
Strategin fick under 2016 ökat anslag. Den stora 
ökningen av avtal 2015 beror på att detta var gamla 
strategins sista år och i väntan på en ny strategi teck-
nades ett stort antal ettåriga avtal med civilsamhälles-
organisationerna, vilket även föranledde en ökning av 
antalet utbetalningar mellan åren 2014–2015. Vissa 
insatser är finansierade både av den gamla och av 
den nya strategin som trädde i kraft 2 juni 2016.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskronan ligger över tid på en stabil nivå 
och relativt lågt men normalt för strategin som är 
resurskrävande, vilket återspeglas av att genomsnittlig 
volym/insats är lågt i förhållande till andra strategier.

Tabell 4.2.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

informations- och kommuni-
kationsverksamhet 2016 2015 2014

Globalt 106 91 84
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Samarbete med dessa aktörer innebär bland annat ett 
högre risktagande. Sida har därför inlett diskussioner 
för en möjlig användning av garantiinstrumentet 
inom ramen för anslaget för att dela risker och öka 
innovationspotentialen hos civilsamhället.

Strategin berördes inte av de neddragningar i 
sakanslaget som gjordes i början av 2016. Däremot 
fick den neddragning av anslaget som gjordes redan 
2015 genomslag och samtliga ramorganisationer fick 
minskade bidrag. Den nya strategin innebär en utö-
kad ambition och en delvis ny inriktning för anslaget. 

Flera av ramorganisationerna ger stöd till organisa-
tioner i utvecklingsländer som arbetar med SRHR. 
Riksförbundet för Sexuell Upplysnings (RFSU:s) 
verksamhet är helt fokuserad på SRHR och organisa-
tionen samarbetar med totalt 28 partnerorganisatio-
ner i Bangladesh, Bolivia, Kambodja, Georgien, 
Ghana och Kenya och stödjer även ett regionalt nät-
verk i Latinamerika. Individuell Människohjälp (IM), 
Plan Sverige och Diakonia har SRHR som en av sina 
tematiska prioriteringar. Forum Syd, MyRight och 
Svenska Kyrkan är ytterligare exempel på organisa-
tioner som stödjer insatser med SRHR-inriktning.

Det finns tydliga synergier mellan CSO-strategin 
och flera andra strategier, bland annat ”Resultatstrate-
gin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014–2017”, ”Stra-
tegi för informations- och kommunikationsverksamheten, inklu-
sive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022” 
och ”Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för inter-
nationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014”.15 Stra-
tegierna genomförs delvis med samma ram- och part-
nerorganisationer vilket innebär att bedömningen av 
organisationernas kapacitet kan samordnas och effek-
tiviseras. Erfarenheterna från genomförandet av 
CSO-strategin har också utgjort ett viktigt underlag 
till det interna metodstöd avseende stöd till civilsam-
hället som Sida tog fram under 2016 och som kom-
mer att lanseras i början av 2017.

4.3 stöd genom svenska organisationer  
i det civila samhället (ap. 5)

Strategi för stöd genom svenska organisationer  
i det civila samhället 2010–2014/Strategi för stöd 
genom svenska organisationer i det civila 
samhället 2016–2022 13

Tabell 4.3.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Förutsättningar för strategigenomförande
Den globala trenden av inskränkningar i civilsamhäl-
lets utrymme att verka har under 2016 fortsatt 
påverka strategigenomförandet negativt. Allt fler län-
der antar lagstiftning, regler och praxis som begrän-
sar civilsamhällets handlingsutrymme och i mer än 
100 länder finns allvarliga hot mot medborgerliga och 
politiska rättigheter.14 Under de senaste åren har civil-
samhällets organisationer också utsatts för ökade 
 restriktioner kring rätten att verka samt ett växande 
antal begränsningar i rätten att söka finansiering. 
Även givarnas ökande administrativa krav bidrar 
negativt. Samtidigt som civilsamhällesorganisationer 
är utsatta för press växer nya, ofta mer informella, 
aktörer och protestformer fram.

De svenska ramorganisationerna och deras part-
nerorganisationer lyckas ofta parera de negativa 
effekterna av det krympande utrymmet genom att 
omfördela medel och ändra arbetssätt.

Förändringarna inom det civila samhället och den 
kontext i vilken civilsamhället verkar avspeglas i den 
nya strategi, Strategi för stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället 2016–2022 (CSO-strategin), som 
beslutades av regeringen den 2 juni 2016. Den nya 
strategin bygger på erfarenheterna från den tidigare 
strategin och förväntas bidra till stärkt kapacitet hos 
civilsamhällesaktörer och till ett mer gynnsamt sam-
hällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utveck-
lingsländer. Sidas arbete och dialog med de 17 ram-
organisationerna har under året fokuserat mycket på 
hur den nya strategin ska genomföras. De nya styrsig-
nalerna i strategin har fått ett visst genomslag redan i 
de tio rambidragsansökningar som inkommit till Sida 
under hösten 2016. Sida har exempelvis fått in flera 
ansökningar som bidrar till synergier mellan olika 
strategier, samt globalt påverkansarbete. Vissa ram-
organisationer lyfter också möjligheter och problem 
med att samarbeta med små och administrativt svaga 
organisationer och nya typer av civilsamhällesaktörer. 
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Tabell 4.3.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

stöd genom svenska organi-
sationer i det civila samhället 2016 2015 2014

Afghanistan <1 3 35

Albanien 3 2 4

Algeriet 1 0 1

Angola 10 10 9

Armenien 2 2 <1

Azerbajdzjan 0 <1 0

Bangladesh 33 36 34

Benin 7 5 6

Bolivia 24 26 31

Bosnien-Hercegovina 9 10 7

Botswana 1 1 1

Brasilien 7 7 6

Burkina Faso 8 10 10

Burundi 2 2 3

Centralafrikanska republiken 0 0 <1

Chile 1 0 1

Colombia 18 21 26

Costa Rica 0 0 >-1

Djibouti 0 0 <1

Dominikanska republiken 0 0 <1

Ecuador 1 1 1

Egypten 17 17 18

El Salvador 10 9 9

Elfenbenskusten 7 7 11

Etiopien 32 32 32

Filippinerna 24 20 25

Gambia 4 5 4

Georgien 2 3 2

Ghana 3 4 3

Globalt 605 508 499

Guatemala 19 16 13

Guinea 1 1 <1

Guinea-Bissau 0 0 <1

Haiti 2 3 -2

Honduras 17 12 12

Indien 21 23 27

Indonesien 10 9 10

Irak 2 >-1 <1

Iran 1 2 1

Jemen 5 4 6

Jordanien 5 4 <1

Kambodja 17 17 26

Kamerun 7 6 7

Tabell 4.3.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 1721 1627 1694
Antal utbetalningar 108 100 83
Antal insatser med avtalsstart 33 29 20
Antal insatser med utfall 82 70 59
Antal avslutade insatser 34 19 18
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 22 23 28
Förvaltningskrona 96 82 110
Medelavtalslängd (månader) 44 46 49
Förvaltningskostnad (MSEK) 18 20 15

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället 2010–2014/Strategi för stöd genom svenska organisationer 
i det civila samhället 2016–2022.

Prestationer
Ökat utbetalat belopp under 2016 beror på regering-
ens utökade anslag under hösten. De nya medlen 
användes till finansiering av ramorganisationernas 
egeninsats i EU-finansierade projekt och i viss 
utsträckning kompenserades även de neddragningar i 
bidragen till ramorganisationerna som gjorts i början 
av året. Variationen i antalet avtalade insatser per år 
förklaras i stor utsträckning av att de svenska ram-
organisationernas avtal med Sida följer olika cykler.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har minskat jämfört med 
året innan, främst, med anledning av minskade 
 personalresurser under 2016. Den höga förvaltnings-
kronan beror främst på insatsernas storlek, vilket gör 
stödet under anslaget mycket kostnadseffektivt för 
Sida. Ökningen i förvaltningskronan jämfört med 
2015 beror delvis på de minskade förvaltningskostna-
derna och delvis på högre utbetalningar under strate-
gin för 2016 jämfört med året innan.
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Tabell 4.3.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

stöd genom svenska organi-
sationer i det civila samhället 2016 2015 2014

Regionalt Västra Afrika 14 25 28

Regionalt Västra Balkan 5 7 1

Regionalt Östra Afrika 47 40 34

Rwanda 9 8 8

Senegal 4 6 7

Serbien 2 1 2

Sierra Leone <1 <1 1

Somalia 15 20 10

Sri Lanka 17 18 20

Sudan 6 10 16

Swaziland 2 2 17

Sydafrika 34 30 39

Sydsudan 5 7 4

Syrien 4 4 0

Tadzjikistan 1 1 <1

Tanzania 26 25 29

Tchad 0 0 >-1

Thailand 13 11 15

Togo 13 11 9

Turkiet 1 2 <1

Uganda 39 34 30

Ukraina 8 8 6

Uruguay <1 0 <1

Vietnam 5 3 5

Vitryssland 1 <1 1

Zambia 19 20 27

Zimbabwe 35 30 29

Östtimor 1 1 3

Tabell 4.3.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

stöd genom svenska organi-
sationer i det civila samhället 2016 2015 2014

Kenya 32 48 56

Kina 5 2 4

Kirgizistan <1 0 <1

Kongo Brazzaville 0 0 <1

Kongo, demokratiska rep. 17 19 18

Kosovo 4 3 5

Laos 0 2 3

Lesotho 1 1 1

Libanon 21 16 15

Liberia 6 6 7

Madagaskar 4 6 7

Makedonien 1 1 <1

Malawi 13 16 14

Malaysia 4 4 2

Mali 6 9 11

Mauretanien 0 0 <1

Moçambique 10 9 13

Moldavien 8 8 7

Myanmar (Burma) 21 12 10

Namibia 9 9 14

Nepal 7 6 7

Nicaragua 18 16 17

Niger 2 0 0

Nigeria 5 3 4

Pakistan 11 16 19

Palestina 47 48 49

Paraguay 14 12 15

Peru 18 17 20

Regionalt Afrika 1 0 0

Regionalt Asien <1 0 0

Regionalt Central- & Öst-
europa

1 4 0

Regionalt Centralafrika 4 3 1

Regionalt Centralamerika 28 35 31

Regionalt Centralasien 4 6 7

Regionalt Europa 3 11 9

Regionalt Kaukasus 6 6 0

Regionalt Mellanöstern 22 15 13

Regionalt Nordafrika 1 1 4

Regionalt Sydamerika 36 17 14

Regionalt Sydasien 11 18 3

Regionalt Sydostasien 25 22 21

Regionalt Södra Afrika 21 25 35

Regionalt Viktoriasjön 16 12 19
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Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 
med Asien med fokus på Sydöstasien 2010–201516/
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssam-
arbete i Asien och Oceanien 2016–2021

Förutsättningar för strategigenomförande
Den asiatiska kontexten präglas av stora fattigdoms-
relaterade utmaningar orsakade av miljöförstöring, 
klimatförändringar, bristande respekt för de demokra-
tiska principerna och de mänskliga rättigheterna samt 
avsaknad av jämställdhet. Regionen har en snabb 
ekonomisk tillväxt som på flera håll fått negativa kon-
sekvenser för miljön och de mänskliga rättigheterna, 
vilket tyvärr är vanligt i faser av utveckling från indu-
striell ekonomi till en alltmer tjänstebaserad ekonomi.

Situationen för mänskliga rättigheter och demo-
krati i regionen fortsätter att försämras. Civila sam-
hällets begränsade utrymme har krympt ytterligare i 
många länder. Yttrande-, förenings-, och mediefrihe-
ten är fortsatt inskränkt i större delen av regionen17. 
Detta innebär att Sveriges samarbetspartners har bli-
vit försiktigare när det gäller genomförande och delta-
gande i konferenser och möten samtidigt som de kal-
kylerar med risker som handlar om åtal och fängelse.

Sverige är en av få givare som stöder regionalt 
samarbete i Asien, framför allt inom demokrati och 
mänskliga rättigheter är detta extra tydligt. Få andra 
givare stödjer regionala organisationer med kärnstöd, 
en brist som utgör ett hot mot civila samhällets möj-
ligheter att agera effektivt och långsiktigt.

Budgeten för strategigenomförandet minskade 
både 2015 och 2016 vilket, tillsammans med regeln 
att inte få ingå avtal över 50 procent och 75 procent 
ett respektive två år efter att strategin löper ut, tving-
ade Sveriges samarbetspartners att minska ambitions-
nivån så att planerade utbetalningar kunde skjutas på 
framtiden. Även beredningar har skjutits på framti-
den och planerade insatser har fått lägre budget.

Synergier mellan de två sektorerna miljö och 
mänskliga rättigheter har utvecklats inom insatsport-
följen för bättre måluppfyllelse. Den snabba ekono-
miska utvecklingen i Asien samt den utbredda straffri-
heten bidrar till utsatthet för individer och 
organisationer som ställer krav på miljökonsekvensan-
alyser och exempelvis publicerar dokumentation 
kring MR-övergrepp. Landrättigheter kränks och 
framför allt ursprungsfolk drabbas särskilt hårt. Både 
utvinningsindustrin och de kommersiella jordbruken 
har behov av stora landarealer vilket ofta innebär att 
människor flyttas utan varken konsultation eller kom-
pensation. Personer som försvarar sin rätt till land 
hotas i allt större utsträckning. Många nationella 

4.4 asien (ap. 6)

Tabell 4.4.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014

Regional asien
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
afghanistan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Bangladesh
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kambodja
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Myanmar
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Afghanistan
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd inriktning. En 
ökning av medel, så att allokeringen ligger i nivå med 
strategibeloppet, bedöms inte förändra måluppfyllel-
sen påtagligt. Det beror främst på ett försämrat säker-
hetsläge samt att den afghanska regeringen fortsatt är 
svag och präglas av samarbetssvårigheter. Sida bedö-
mer att insatsportföljen i huvudsak genomförts enligt 
plan.

Bangladesh
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och 
insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt 
plan. Detta på grund av den negativa utvecklingen 
vad det gäller demokrati och mänskliga rättigheter 
och den försämrade säkerhetssituationen i landet.

Myanmar
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning. Den 
biståndspolitiska kontexten har dock inneburit att 
vissa delområden såsom kvinnors politiska inflytande 
och sexuella rättigheter har utvecklats i lägre utsträck-
ning än planerat.
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Tabell 4.4.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 185 174 203
Antal utbetalningar 59 57 42
Antal insatser med avtalsstart 9 3 7
Antal insatser med utfall 36 32 31
Antal avslutade insatser 12 6 12
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 5 5 7
Förvaltningskrona 7 7 9
Medelavtalslängd (månader) 55 58 67
Förvaltningskostnad (MSEK) 28 26 22

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 
med Asien med fokus på Sydöstasien 2010–2015/Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016–2021.

Prestationer
Minskningen i delegerade medel under framför allt 
2015 men också 2016 har inneburit färre beredningar 
och framskjutna utbetalningar. Med anledning av att 
den regionala strategin för utvecklingssamarbete i 
Asien 2010–2015 avslutats under 2016 och en ny 
strategi antagits har regeln om att 50 respektive 75 
procent av årsvolymen ska vara ointecknad ett res-
pektive två år efter strategin löper ut minskat avtals-
längden i insatsportföljen under 2015 och 2016. 
Antal insatser med utfall har ökat på grund av ett 
antal små insatser, exempelvis revision.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har stigit mellan 2014 och 
2015 vilket förklaras av additionellt arbete och perso-
nalresurser för att ta fram underlag för ny strategi. 
Enheten fick ett tillskott under 2015 med en utsänd 
handläggare under 9 månader och en nationell pro-
gramhandläggare. Under 2016 har bemanningen 
ökat med 0,25 utsända.

Tabell 4.4.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Regionalt asien 2016 2015 2014

Regionalt Asien 144 117 179

Regionalt Sydasien 0 0 >-1

Regionalt Sydostasien 40 57 24

Thailand <1 0 0

MR-institutioner brottas med klagomål kopplade till 
landrättigheter.

I linje med detta så fokuserade utlandsmyndighe-
tens årliga workshop för Sveriges samarbetspartners 
på mänskligt beteende och hur mänskliga rättigheter 
och jämställdhet kan säkras i arbetet med effekterna 
av klimatförändringar. Behovet att arbeta tematiskt 
integrerat har resulterat i att den nya strategin som 
gäller från juni 2016 har ett mål som integrerar miljö, 
klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demo-
krati. Genom att utlandsmyndigheten också genom-
för forskningssamarbete inom ramen för forsknings-
strategin har tydliga synergier mellan de två 
strategierna18 utvecklats. Stöd till forskningsnätverk 
sker inom den regionala strategins tematiska områ-
den och resultaten bidrar till båda strategiernas för-
väntade resultat. Det regionala samarbetet möjliggör 
forskning om känsliga och ibland farliga frågor som 
mänskliga rättigheter som annars inte skulle vara 
möjligt på nationell nivå. Synergier med de bilaterala 
strategierna19 i Asien utnyttjas genom dialog mellan 
utlandsmyndigheterna och samverkan inom program, 
till exempel det regionala stödet till förbättrad klimat-
finansiering och det bilaterala stödet på samma 
område i Kambodja. Dialog förs också med ”utlands-
myndigheter utan biståndsverksamhet” i regionen för 
ökad integrering mellan politik och utvecklingssamar-
bete.

Under 2016 tog Sida beslut om stöd till Asiatiska 
Utvecklingsbanken (ADB) genom en garanti med 
målet att påverka ADB att arbeta mer fattigdoms-
inriktat.

Under 2016 har Sveriges partner Asia Pacific 
Forum of  National Human Rights Institutions (APF) 
tillsammans med UNDP Bangkok Regionala kontor 
utvecklat ett undervisningsmaterial inom mänskliga 
rättigheter och rätten till hälsa varav SRHR är en 
del.20

Den nya strategin 2016–2021 innebär en tematisk 
fokusering jämfört med tidigare strategi och de två 
kvarvarande fokusområdena miljö/klimat och MR/
demokrati/jämställdhet tas om hand som ett integre-
rat tematiskt område. Strategin innebär en geografisk 
och volymmässig expansion.

Den tematiska fokuseringen ger en effektivitetsvinst 
relativt den geografiska expansionen, samtidigt blir 
det nya integrerade angreppssättet en utmaning att 
genomföra, både för utlandsmyndigheten och för 
partners i regionen. Sammansättningen av nuvarande 
insatsportfölj passar relativt väl inom den nya strate-
gin men behöver kompletteras både innehållsmässigt 
och volymmässigt.
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lokal nivå. Afghanistan har påbörjat ett freds- och 
statsbyggande arbete, men det tar tid, och förutsätter 
ett långsiktigt förhållningssätt från alla parter.

Allokeringen av medel till strategin har legat under 
det genomsnittliga strategibeloppet. Neddragningen 
under 2016 bidrog till detta.

Neddragningen har dock inte påverkat stödet till 
SRHR. Stödet till Marie Stopes Internationals arbete 
med familjeplanering och SRHR samt till Svenska 
Afghanistankommittén (SAK), där utbildning av 
barnmorskor ingår, har kunnat betalas ut i sin helhet.

Tabell 4.4.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 690 711 709
Antal utbetalningar 30 32 39
Antal insatser med avtalsstart 10 12 16
Antal insatser med utfall 28 27 29
Antal avslutade insatser 13 12 9
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 25 27 24
Förvaltningskrona 22 18 23
Medelavtalslängd (månader) 44 45 47
Förvaltningskostnad (MSEK) 31 39 31

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
 bistånd i Afghanistan 2014–2019.

Prestationer
Utbetalat belopp har över perioden legat runt cirka 
700 miljoner kronor per år. Antalet utbetalningar över 
tid har minskat vilket delvis förklaras av att flera insat-
ser hade dubbla utbetalningar (under 2014 medförde 
dåvarande strategistyrning att flera insatser hade två 
separata komponenter – för det nationella respektive 
det norra programmet – vilket innebar separata utbe-
talningar för respektive komponent) samt en insats 
med flera utbetalningar till en konsulttjänst.

Förvaltningsanalys
Genomsnittlig volym per insats och medelavtalslängd 
för insatserna i Afghanistan har legat relativt konstant 
under 2014–2016. Under 2015 sjönk förvaltnings-
kronan i förhållande till 2014 och 2016 trots ett 
 relativt konstant utfall. Detta förklaras främst av 
 fluktuationer i korttidsanställda vakanser mellan åren. 
Återbesättning av vakanser medförde högre förvalt-
ningskostnader under 2015.

Tabell 4.4.5:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

afghanistan 2016 2015 2014

Afghanistan 690 711 709

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Afghanistan 2014–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategin för utvecklingssamarbetet med Afghanistan 
genomförs i en svår kontext. Den eskalerande konflik-
ten i landet påverkar partners genomförande av insatser 
och Sidas möjlighet till uppföljning. Koalitions-
regeringens samarbetssvårigheter påverkar möjlighe-
terna att driva reformer och genomföra ny politik. Där-
utöver är Afghanistan ett av världens mest korrupta 
länder,21 med låg kapacitet i den statliga administratio-
nen,22 och med en ökande fattigdom23. Under 2016 för-
väntades cirka 600 000 flyktingar återvända till Afgha-
nistan från Pakistan, och därutöver tillkom 400 000 nya 
internflyktingar.24 Det skapar press på redan otillräck-
liga skolor och hälsovård och ökar behoven att skapa 
förutsättningar för produktiv sysselsättning.

Den väpnade konflikten innebär stora umbäranden 
för befolkningen och skapar flyktingströmmar. Det 
regeringskontrollerade territoriet minskar. Konflikten 
drabbar och påverkar såväl kvinnor som män, flickor 
och pojkar på olika sätt. Traditionella värderingar 
och säkerhetssituationen stänger i hög grad ute kvin-
nor från att bidra till den ekonomiska och sociala 
utvecklingen. Antalet civila som har omkommit på 
grund av konflikten var under 2015 det högsta sedan 
2009 och 1,2 miljoner människor lever som intern-
flyktingar.25 Sida konstaterar att konfliktens påverkan 
på biståndets genomförande har ökat26 Internationella 
organisationer har svårigheter att rekrytera interna-
tionell personal och bristande kontinuitet är fortsatt 
en stor utmaning. Även Sidas möjligheter till strate-
giskt planerad uppföljning påverkas.27

Afghanistan är mycket biståndsberoende. Cirka 
hälften av statens löpande utgifter finansieras av 
biståndet, och motsvarande andel för investerings- 
eller utvecklingsbudgeten är 80 procent.28 OECD 
DAC:s prognos visar att det landallokerade biståndet 
till Afghanistan de närmsta åren kommer att ligga 
relativt konstant runt 3,9 miljarder USD/år.29 Detta 
är en minskning från 5,7 miljarder USD 2012 och 
också en reell minskning i per capita termer. Samti-
digt utlovades ett fortsatt omfattande bistånd till 
 landet vid givarkonferensen i Bryssel i oktober 2016. 
Afghanistan har en låg inhemsk resursmobilisering. 
Det innebär att landet får svårt att möta de behov 
som en växande befolkning har av hälsovård, skola, 
produktiv sysselsättning och infrastruktur. Det inter-
nationella samfundet behöver därför ha ett fortsatt 
strategiskt och samordnat agerande för att stärka den 
afghanska statens kapacitet på såväl nationell som 



26

ResultatRedovisning och föRvaltningsanalys peR stRategieR

Sidas årsredovisning 2016

programmering vidare i avvaktan på den nya Joint 
Cooperation Strategy. 

Tabell 4.4.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 173 217 249
Antal utbetalningar 36 23 36
Antal insatser med avtalsstart 16 11 11
Antal insatser med utfall 26 25 31
Antal avslutade insatser 18 9 2
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 9 9
Förvaltningskrona 12 13 14
Medelavtalslängd (månader) 47 53 59
Förvaltningskostnad (MSEK) 14 16 18

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella  
bistånd till Bangladesh 2014–2020.

Prestationer
Storleken på utbetalat belopp har gått ned under 
perioden som en konsekvens både av minskade anslag 
till Bangladesh och att den nya strategin från 2014 
innebar en delvis ny inriktning på biståndet. Antalet 
avtalade insatser har stigit under 2016 som en konse-
kvens av att arbetet med operationalisera den nya 
strategin tagit fart. Ökningen av antalet avslutade 
insatser under 2016 är ett resultat av kvalitetssäkrings-
arbetet i samband med bytet av ekonomisystem.

Förvaltningsanalys
Skillnaden i storlek på förvaltningskrona från 2014 till 
2016 beror på det kraftigt minskade utfallet och för 
att inga utbetalningar till sektorprogram gjordes 
under 2016. Minskningen av förvaltningskostnaden 
under 2016 i jämförelse med 2014 och 2015 förklaras 
av minskade lönekostnader på ambassaden till följd 
av det försämrade säkerhetsläget.

Tabell 4.4.7:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Bangladesh 2016 2015 2014

Bangladesh 173 217 249

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Bangladesh 2014–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Den negativa utvecklingen vad det gäller det demo-
kratiska utrymmet, och respekten för mänskliga rättig-
heter i Bangladesh fortsätter. Möjligheterna för det 
civila samhället att verka i landet krymper. Säkerhets-
situationen i landet har försämrats markant under de 
senaste två åren, vilket tagit sig i uttryck i den stora 
terroristattacken i juli 2016. Såväl den ekonomiska 
som den politiska utvecklingen är trots detta stabil. 
Bangladesh uppnådde status som lägre medelinkomst-
land, enligt Världsbankens klassificering, under 2016.

Genomförandet av biståndet har än så länge inte 
påverkats nämnvärt av utvecklingen. Dock förutser 
Sida att vissa problem med uppföljning av pågående 
insatser i fält kan uppkomma. Arbetet med att bereda 
nya insatser har försenats något på grund av bris-
tande kapacitet hos flera potentiella partner. 

Sida fortsätter att identifiera synergier mellan 
forskningsstödet stödet till International Centre for 
Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)30 
och det stöd som ges med stöd av landstrategin. 
Synergier främjas också mellan strategins olika resul-
tatområden, till exempel mellan miljö och hälsa. Ett 
av resultaten i strategin omfattar SRHR. Sverige är 
en av de ledande givarna på detta område som stöds 
både genom direkta insatser och som en tvärfråga i 
det nationella hälsosektorprogrammet. Jämställdhet 
är en annan sådan viktig tvärfråwga som hanteras 
inom samtliga resultatområden.

Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt 
bistånd har bland annat diskuterats inom ramen för 
en ny klimatinsats på lokal nivå. Dessutom har ett 
samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) i form av ett planeringsstöd genom-
förts för att utröna möjligheten till ett framtida stöd 
inom katastrofriskhantering.31 

Ett omfattande arbete har lagts ned på att analy-
sera hur man kan utveckla ett bredare samarbete 
mellan Sverige och Bangladesh som är bärkraftigt 
även när utvecklingssamarbetet har upphört.

Biståndssamordning sker löpande såväl övergri-
pande som sektoriellt, i det nu pågående arbetet med 
att tillsammans med regeringen utarbeta den nya 
givargemensamma samarbetsstrategin (Joint Coope-
ration Strategy). Från och med juni 2016 leder Sve-
rige givarsamordningsgruppen för Gender, Equality, 
Voice and Accountability (GEVA) inom ramen för 
hälsoprogrammet. Sverige deltar även i EU-samord-
ningen. EU har dock väntat med att driva gemensam 
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ande av ett program som kompletterar EU:s sektor-
budgetstöd till Kambodjas reform av det offentliga 
finansiella styrsystemet. Delar av det program som 
Sida genomför inkluderar samverkan med andra 
svenska myndigheter.34

Under hösten 2016 reviderades landallokeringen 
för Kambodja uppåt, vilket gjort att samtliga plane-
rade utbetalningar kunnat genomföras under året.

Tabell 4.4.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 239 170 225
Antal utbetalningar 98 67 58
Antal insatser med avtalsstart 11 6 13
Antal insatser med utfall 36 30 29
Antal avslutade insatser 14 11 4
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 6 6 8
Förvaltningskrona 12 10 14
Medelavtalslängd (månader) 42 44 47
Förvaltningskostnad (MSEK) 20 18 16

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
 bistånd till Kambodja 2014–2018.

Prestationer
Under 2014 genomfördes ett omfattande berednings-
arbete i syfte att hantera en förutsedd minskning av 
landallokeringen 2015. Detta arbete resulterade i ett 
högt utfall på landallokeringen 2014, vilket i sin tur 
gjorde att medelsbehovet för 2015 minskade. Minsk-
ningen av landallokeringen för 2015 kunde därmed 
hanteras utan större påverkan på samarbetsprogram-
met som helhet. Ett aktivt beredningsarbete under 
2016 skapade förutsättningar för ett högt medelsut-
nyttjande och en höjning av landallokeringen skedde 
därför under året. Det delegerade partnerskap som 
Sida och EU avtalat om under 2016 har resulterat i 
ett antal nya insatser, vilket lett till en ökning av anta-
let insatser mellan 2015 och 2016. Detta har också 
resulterat i en ökning av antalet utbetalningar per år. 
Samtidigt har ett större antal insatser avslutats under 
2016 i jämförelse med 2015 och 2014.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har över tid ökat, men mel-
lan 2015 och 2016 ökade även utbetalningarna per 
förvaltningskrona. Utöver de medel som utbetalades 
från landallokeringen för Kambodja har även medel 
från EU utbetalats under 2016. Den genomsnittliga 
volymen per insats har minskat mellan 2014 och 
2016, vilket illustrerar dels EU-delegeringen men 
också det breddade uppdrag som Sida erhöll i strate-
gin för 2014-2018. Medelavtalslängden har minskat 
något mellan 2014 och 2016, men bedöms rimlig 

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Kambodja 2014–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 har det politiska läget i Kambodja hård-
nat. Relationerna mellan oppositionen och regerings-
partiet har kraftigt försämrats och regeringspartiets 
tonläge gentemot oppositionen trappats upp. Åtal för 
förtal och bestickning drivs mot såväl medlemmar av 
oppositionen som mot anställda vid enskilda organi-
sationer.

Samarbetspartner från det civila samhället rappor-
terar om ett upplevt minskat utrymme, delvis som 
följd av den politiska utvecklingen i landet och delvis 
som en konsekvens av den så kallade NGO-lagen32, 
vilken trädde i kraft 2015. Sidas samarbetspartner i 
det civila samhället har hittills kunnat genomföra sin 
verksamhet enligt plan. Vissa fördröjningar och en 
ökad försiktighet rapporteras dock.33

Ett fortsatt hårt politiskt klimat är att förvänta 
under 2017 och 2018, då lokalval respektive natio-
nella val kommer att hållas. Ingen genomgripande 
förändring av samarbetsstrategin behövs i dagsläget, 
men beredskap för omprövning bör finnas om läget 
försämras.

Förbättringstakten i enskilda utvecklingstrender 
kan komma att vara lägre än önskvärt framöver. 
Detta gäller inte minst utbildningsområdet, där stra-
tegimålen för såväl ökad kunskapsnivå som fullföl-
jande av skolgången bortom årskurs sex respektive 
årskurs nio sannolikt är alltför optimistiska. Föränd-
ringar vad gäller respekten för de mänskliga rättighe-
terna, jämställdhet och rättstatens principer förutses 
fortsatt uppvisa en krokig utvecklingsbana, där inte 
bara system och processer behöver förändras utan 
också attityder och förhållningssätt. Inom klimat-
området har framsteg gjorts, men fortsatta konflikter 
kring landrättigheter och naturresurser förutses. 
 Detsamma gäller konflikter på arbetsmarknaden.

De fem största givarna i Kambodja är Kina, ADB, 
Japan, Världsbanken och EU. Sverige är den tionde 
störste givaren. Av EU:s medlemsländer med verk-
samhet i Kambodja är Sverige den tredje största giva-
ren. Det finns en gemensam europeisk strategi för 
utvecklingssamarbetet med Kambodja 2014–2018, 
vilken undertecknats av åtta EU länder, Schweiz samt 
EU-delegationen. Det finns andra givare inom samt-
liga resultatområden som Sverige arbetar i.

Som del av ett fördjupat partnerskap mellan EU 
och Sverige i Kambodja har avtal om ett delegerat 
partnerskap ingåtts under 2016. Avtalet innebär att 
EU delegerar sju miljoner euro till Sida för genomför-
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Myanmar 2013–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Den 1 april 2016 tillträdde den första demokratiskt 
valda regeringen i Myanmar på över femtio år. Trots 
det har nobelpristagaren Aung San Suu Kyi som är 
den valda ledaren för majoritetspartiet National Lea-
gue for Democracy (NLD) inte kunnat inta president-
posten. Hon har däremot utsetts till State Counsellor 
och är i praktiken Myanmars reella statsöverhuvud. 
Den nya regeringen står inför många utmaningar. 
Militären behåller fortfarande 25 procent av plat-
serna i parlamentet samt tre viktiga ministerier 
 (försvars-, inrikes- och gränskontrollministerierna). 
Militärens representation i parlamentet är inskriven i 
grundlagen och förhindrar effektivt grundlagsänd-
ringar som kräver 3/4 majoritet. Fredsprocessen fort-
sätter. Samtidigt pågår väpnade konflikter i olika delar 
av landet. Antalet internflyktingar ökar. Fredsproces-
sen är regeringens högsta prioritet vilket innebär att 
även givarna fokuserar mycket på denna process. 
 Sverige har byggt upp en bred portfölj med stöd till 
fredsbyggande och konfliktförebyggande som når ut 
till många aktörer framförallt inom civilsamhället. 
Stöd ges även till insatser som arbetar aktivt för att 
motverka våld mellan samhällsgrupper, inbegripet 
etniskt och religiöst baserat våld, och skapa förutsätt-
ningar för samförstånd och fredliga lösningar.

Givarkontexten präglas av ett stort antal givare och 
biståndsvolymerna ökar. Ökningen är dock ojämnt 
fördelad beträffande sektorer och givarsamordningen 
behöver förbättras. Vissa sektorer riskerar att bli efter-
satta, med endast ett fåtal givare. Sverige är en av få 
återstående givare inom hälsosektorn och inom 
SRHR. Detsamma gäller inom området media- och 
yttrandefrihet. Inom demokrati och mänskliga rättig-
heter bidrar flera givare, men på ett ej koordinerat 
sätt.

För synergier med andra strategier har särskilt 
beaktats målgruppen för Strategi för humanitärt 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida) 2011–201435 inom hälsostödet. 
Hälsostödet går till flera insatser såsom förslossnings- 
och barnhälsostöd liksom SRHR och motverkan av 
könsbaserat våld. Stödet riktas till utsatta kvinnor och 
barn i konfliktområden. Fokus har riktats mot intern-
flyktingar i Kachin- och Shanstaterna i norra Myan-
mar liksom Rakhine och utgör därmed en direkt och 
påtaglig länk till det humanitära stödet. Sida har 
inom ”Women and Girls First” programmet som 
genomförs av UNFPA också särskilt prioriterat länken 

inom ramen för en strategi som omfattar fem år, och 
där genomförandet nu går in på sitt fjärde år.

Tabell 4.4.9:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Kambodja 2016 2015 2014

Kambodja 239 170 225
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liga avtalade volymen per insats under 2016 är rela-
tivt låg för ett bilateralt samarbete, vilket beror på att 
det inte finns stat-till stat samarbete och endast ett 
fåtal bidrag till stora givargemensamma fonder, vilket 
i sin tur hänger samman med den biståndpolitiska 
kontexten i Myanmar.

Förvaltningsanalys
Att förvaltningskronan sjunkit signifikativt jämfört 
med 2014 kan förklaras av att sektionskansliets för-
valtningskostnader ökat i takt med etableringen och 
den ökade bemanningen under 2015–2016 med till-
hörande personal- och administrationskostnader. Den 
ökade förvaltningskostnaden 2016 kompenseras dock 
av ett ökat utbetalat belopp, vilket innebär att förvalt-
ningskronan är oförändrad jämfört med 2015.

Tabell 4.4.11:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Myanmar (Burma) 2016 2015 2014

Myanmar (Burma) 171 126 152

mellan kortsiktiga nödinsatser och ett mer långsiktigt 
systembyggande. Den berörda insatsen genomförs 
med stöd från Sverige, Finland, Australien, Storbri-
tannien Italien och Kanada.

Synergier finns mellan det bilaterala och det regio-
nala stödet inom flera områden, bland annat inom 
mänskliga rättigheter. Den nationella kommissionen 
för mänskliga rättigheter, till vilken Raoul Wallen berg 
Institutet (RWI) ger kapacitetsutvecklingsstöd, har 
kunnat samverka med andra nationella MR kommis-
sioner i regionen. Inom det regionala programmet för 
Asien utgår stöd till Southeast Asian Press Alliance 
(SEAPA), något som varit viktigt på både regional och 
bilateral nivå då SEAPA kontinuerligt och strategiskt 
arbetar för att stärka pressfriheten i Sydostasien. I 
Myanmar har SEAPA arbetat med burmesiska jour-
nalister för att stödja mediereformer och självregle-
ring inom media. 

Inom mediaområdet har en garanti som Sida inom 
globala program ställt ut till Media Development 
Investment Fund (MDIF) kopplats till det bilaterala 
programmet, vilket stärker Myanmars oberoende 
medias möjligheter till ökad konkurrenskraft och där-
med överlevnad.

Tabell 4.4.10: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 171 126 152
Antal utbetalningar 49 27 24
Antal insatser med avtalsstart 10 11 6
Antal insatser med utfall 22 25 19
Antal avslutade insatser 5 9 6
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 8 5 8
Förvaltningskrona 13 13 29
Medelavtalslängd (månader) 37 46 58
Förvaltningskostnad (MSEK) 13 10 5

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Myanmar 2013–2017.

Prestationer
Under 2016 återhämtade sig det utbetalade beloppet 
från sin tillfälliga nedgång 2015. Antalet utbetal-
ningar ökade mellan 2016 och 2015 men utfallet ska 
inte ses som ett trendbrott utan en konsekvens av att 
en enstaka insats för konsultuppdrag som inneburit 
månadsvisa utbetalningar på kontrakt. Antalet nya 
avtal 2016 håller sig jämnt på ungefär ett nytt avtal 
per månad, och på samma sätt är antalet insatser 
med utfall tämligen jämt med föregående år. Däre-
mot sjönk antalet avslutade insatser gentemot 2015, 
men samtidig var flertalet insatser på väg att avslutas 
vilket innebär att det kan handla om en redovisnings-
mässig snarare än en reell skillnad. Den genomsnitt-
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Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Bolivia januari 2009 – december2013 36/
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Bolivia 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
I oktober 2016 fattades beslut om en ny samarbets-
strategi med Bolivia, inklusive en indikativ strategi-
volym för perioden 2016–2020.

Bolivia har haft en kraftig ekonomisk tillväxt under 
det senaste decenniet37 och räknas idag som ett lägre 
medelinkomstland enligt OECD DAC. Landet har 
under perioden uppnått milleniemålet att halvera 
 fattigdomen. Bolivias positiva ekonomiska utveckling 
tenderar emellertid att minska i takt med fallande 
världsmarknadspriser för naturgas. Risk finns att den 
grupp som tagit sig ur fattigdomen kommer att åter-
falla i fattigdom.38 Sociala konflikter har ökat vilket 
även har tagit sig våldsamma uttryck med dödlig 
utgång. Utrymmet för kritiska röster krymper och 
därmed civilsamhällets och medias möjligheter att 
verka.39

De viktigaste givarna inom mänskliga rättigheter, 
demokrati, jämställdhet och miljöområdet är EU-
delegationen, Danmark, Schweiz, Spanien, Tyskland 
och Sverige samt utvecklingsbankerna (Interameri-
kanska utvecklingsbanken (IDB) och Världsbanken. 
En gemensamprogrammering inom EU för 2017–
2020 har tagits fram under 2016. Inom givarsamord-
ningsgruppen GRUS (Grupo de socios para el desar-
rollo de Bolivia) finns ett flertal undergrupper för 
sektorsamordning. Sverige deltar framför allt i de tre 
grupperna för vatten och sanitet, miljö- och klimat-
frågor samt jämställdhet.

Samarbete mellan strategier sker framför allt 
genom strategin för forskning inom utvecklingssamar-
betet med Bolivia och den globala strategin för Sidas 
forskningssamarbete och forskning inom utvecklings-
samarbetet 2015–2021. Flera positiva synergieffekter 
har uppnåtts mellan dessa strategier. Framför allt 
genom avknoppning av nystartade företagsinitiativ 
som resultat av forskningssamarbetet och som har fått 
positiva effekter främst genom ökat samarbete mellan 
partner i Sverige och Bolivia inom miljö, klimat och 
rättvis handel. Svenska organisationer med rambi-
drag bidrar till respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratiskt deltagande och ansvarsutkrävande. Via 
ITP-kurser (International Training Programs) har 
Sverige kunnat bidra till kompetenshöjning inom stat-
liga institutioner och civila samhället.

Sverige stöder genom UNFPA verksamhet för ung-
domars sexuella och reproduktiva hälsa och rättighe-

4.5 latinamerika (ap. 7)

Tabell 4.5.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014

Bolivia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
colombia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
guatemala
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kuba

Strategins förväntade resultat Ingen bedömning görs då 
strategin antogs 29 sep-
tember 2016, operationa-
lisering och genomför-
ande har påbörjats

Insatsportföljens genomförande

Bolivia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning. 
Utvecklingen i landet har negativt påverkat utfallet 
för förväntade resultat inom mänskliga rättigheter 
och demokrati gällande ökad effektivitet och öppen-
het inom offentliga sektorn. Sida bedömer att 
insatsportföljen har genomförts enligt plan under 
2016 efter inledande utveckling under 2014–2015.

Colombia
Sida bedömer att insatsportföljens genomförande har 
gått enligt plan. Två nya resultat, ungdomssysselsätt-
ning och hållbara samhällstjänster, har succesivt 
inkluderats i portföljen med början under 2016. 
 Jämställdhet och miljömässig hållbarhet är idag 
 integrerat i allt stöd.

Guatemala
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning samt att 
insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Trots att samarbetsstrategin ursprungligen avsågs 
ersättas 2013 har den i stort fortsatt att vara relevant. 
Undantaget är hälsosektorn, där Sida bedömt att för-
utsättningarna för fortsatta insatser inte funnits.

Kuba
Sida gör ingen bedömning av utvecklingen mot stra-
tegins förväntade resultat. Detta med anledning av att 
strategin antogs 29 september 2016 och att operatio-
nalisering och genomförande har påbörjats.
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samhetscontrollerfunktionen för Bolivia under 2016 
har hanterats från Colombia och räknas därmed med 
i kostnaderna för utlandsmyndigheten Colombia.

Tabell 4.5.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Bolivia 2016 2015 2014

Bolivia 120 115 121

ter (SRHR) och rätten till att leva ett liv utan sexuellt 
våld. Samarbetet har inriktats på att stärka sociala 
organsationers förmåga att utforma, granska och 
följa upp riktlinjer och verksamhet inom den offent-
liga sektorn och att bidra till offentliga sektorns, sär-
skilt kommuners, verksamhet inom området. En nyli-
gen genomförd halvtidsöversyn av projektet visar att 
både kommunernas tjänster för att förebygga sexuellt 
våld och kapacitet att ta emot fler vårdsökande har 
ökat. Verksamheten har också resulterat i ökad med-
vetenhet om SRHR och hur man förebygger sexuellt 
våld och diskriminering mot HBTQ-personer.40

Tabell 4.5.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 120 115 121
Antal utbetalningar 39 33 31
Antal insatser med avtalsstart 26 4 11
Antal insatser med utfall 29 23 28
Antal avslutade insatser 21 17 7
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 4 5 4
Förvaltningskrona 20 10 9
Medelavtalslängd (månader) 36 45 37
Förvaltningskostnad (MSEK) 6 12 14

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Bolivia januari 2009 – december2013 förlängd t.o.m. 2016.

Prestationer
Utbetalat strategibelopp 2016 ökade något jämfört 
med föregående år vilket reflekterar att en ny strategi 
beslutades i september 2016. Antalet utbetalningar 
ökade mot föregående år liksom antal insatser med 
utfall samt att antal insatser med avtalsstart ökade 
markant när verksamhetens fokus riktades till bered-
ningar och genomförande av nya insatser. Den 
genomsnittliga utbetalningsvolymen är jämn i för-
hållande till tidigare år vilket reflekterar att 2016 års 
verksamhet framför allt relaterade till tidigare strate-
giperiod.

Förvaltningsanalys
Insatsernas genomsnittliga längd och volym mins-
kade, vilket reflekterar att 2016 till största delen var 
den tidigare strategins slutår och förutsättningarna 
för att teckna längre avtal därmed var begränsade. 
Den nya strategin beslutades i oktober varpå ett 
intensivt arbete påbörjades med tecknandet av några 
avtal och framför allt förlängningar inför att göra 
grundläggande analys inom ramen för operationalise-
ringen av strategin.

Förvaltningskostnaderna minskade kraftigt mot 
föregående år vilket resulterar i en mer än fördubblad 
förvaltningskrona. En bidragande orsak är att verk-
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för konfliktens offer via samarbete med Food and 
Agriculture Organization (FAO)46 är av vikt.

Under hösten 2016 stödde Sida ett SRHR-projekt 
som syftade till att belysa barnmorskans roll i att 
minska barn- och mödradödligheten.47

Sverige bidrar till en stor del av FN:s arbete i 
Colombia och har ett nära samarbete med FN, 
Världsbanken och EU vad gäller genomförandet av 
avtalen. Till Colombia kommer även humanitärt stöd 
samt globalt stöd till civila samhället organisationer. 
Sveriges bidrag till resiliensarbetet är ytterst viktigt.

Tabell 4.5.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 212 154 158
Antal utbetalningar 71 57 35
Antal insatser med avtalsstart 22 12 7
Antal insatser med utfall 33 30 22
Antal avslutade insatser 8 14 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 6 5 7
Förvaltningskrona 18 12 13
Medelavtalslängd (månader) 43 47 54
Förvaltningskostnad (MSEK) 12 13 12

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Colombia januari 2009 – december 2013/Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Colombia 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat strategibelopp 2016 har signifikant ökat jäm-
fört med tidigare år. Ökningen är i linje med den nya 
strategin, dess målsättningar och fredsavtalet som 
bidrog till att Sverige kunde allokera nytt stöd till dessa. 
Till följd av ny strategi, nytt politiskt läge i landet samt 
ett tydligt behov av riktade katalytiska stöd ökade anta-
let insatser med avtalsstart markant under 2016 då 
utrymme åter fanns för detta. Även antal utbetalningar 
ökade som en följd av den nya strategin medan antal 
insatser med utfall var i princip oförändrat.

Förvaltningsanalys
Insatsernas genomsnittliga längd minskade vilket 
reflekterar att 2016 till största delen var den tidigare 
strategins slutår och förutsättningarna för att teckna 
längre avtal var begränsade. Insatsernas genomsnitt-
liga volym ökade dock något till följd av att ny strategi 
i augusti 2016 tillät långsiktiga åtaganden i kombina-
tion med den politiska utvecklingen i Colombia.

Förvaltningskostnaderna under 2016 minskade 
något mot föregående år. Antalet utbetalade bistånds-
kronor i förhållande till förvaltningskostnaden ökade 
dock signifikant som en följd av ökat utbetalat belopp. 
Arbetsinsatser i nya avtal för fonder och korginsatser 

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Colombia januari 2009 – december 2013/
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Colombia 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 har Colombias regering och gerillarörel-
sen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) skrivit under ett fredsavtal i syfte att skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling i landet.41

Den efterföljande folkomröstningen den 2 oktober 
2016 resulterade i en marginell röstövervikt för ett nej 
till det ingångna fredsavtalet. Landets senat och kon-
gress röstade 30 november igenom ett omarbetat 
fredsfördrag. 

Fredsavtalet inleds med en sex månader period 
under vilken Farc förväntas lägga ner sina vapen och 
bilda ett politiskt parti.

Beslut om ny strategi för Sveriges utvecklingssam-
arbete med Colombia 2016–2020 fattades den 15 
september 2016. Operationaliseringen av den nya 
strategin kommer ta hänsyn till att Colombia är i pro-
cessen att till följd av folkomröstningen modifiera det 
fredsavtal som undertecknats. vilket kommer inne-
bära viss anpassning på inriktningen på framför allt 
de skapade fredsfonderna till vilka Sverige bidrar. 

Sverige har varit en stark aktör för en förhandlad 
fred. Sida har drivit frågan om kvinnors deltagande i 
fredsförhandlingarna samt vikten av tydlig jämställd-
hetsintegering vid genomförandet av avtalet, bland 
annat via UN Women.42 De förslag som framfördes 
av kvinnor samt dialogen med underkommissionen 
för jämställdhet var avgörande för inkluderandet av 
ett jämställdhetsperspektiv och kvinnors rättigheter i 
fredsavtalet.43 

Under 2016 har 28 representanter för colombian-
ska kvinnoorganisationer och myndigheter deltagit i 
den Sida-finansierade ITP-kursen (International 
Training Programs) kring resolution 1325.44 45

Tydlig närvaro och påverkan av illegala aktörer i 
många delar av landet gör att de mänskliga rättighe-
terna behöver stärkas och försvaras. Under 2016 har 
Sida bidragit till att skyddet av de MR-försvarare som 
arbetar med naturresursfrågor, bland annat gruv-
näring och vattenkraft, stärkts.

Fokus på Agenda 2030 och näringslivets roll för en 
hållbar utveckling och fred i Colombia är av särskild 
vikt framöver för att stärka arbetet med Colombias 
framtid: fred, utveckling och hållbarhet, där Sverige 
har en betydande roll att spela utifrån tidigare arbete 
och uppnådda resultat. Även frågor kopplade till 
mark rättigheter och inkomstgenererande aktiviteter 
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Samarbetesstrategi för utvecklingssamarbete 
med Guatemala januari 2008–december 2012 48 

/Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Guatemala 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Beslut om ny strategi för Sveriges utvecklingssamar-
bete med Guatemala fattades i oktober 2016. 
 Operationaliseringen av den nya strategin kommer 
att slutföras i februari 2017. 

Verksamheten genomförs i en kontext präglad av 
stark social och ekonomisk ojämlikhet, särskilt mellan 
urfolk på landsbygden och den urbana befolk-
ningen.49 20 år efter att det 36 år långa inbördeskriget 
avslutades kvarstår många av de djupa klyftor som 
bidrog till konflikten. Staten, som är en av de minsta i 
världen i förhållande till BNP, har inte kapacitet att 
överbrygga dessa klyftor och har delvis lagts beslag på 
av kriminella nätverk med rötter i de utomrättsliga 
strukturer som under konflikten användes för att 
undanröja gerillamedlemmar och människorättsför-
svarare. Samhället präglas av våld, brist på tillit och 
politisk polarisering.50

De förändringar som samarbetsstrategin ska bidra 
till möter motstånd från konservativa grupper och 
från etablerade maktstrukturer. Trots detta har fram-
steg gjorts inom övergångsrättvisa och i kampen mot 
straffrihet under 2015 och 2016. Åklagarmyndighe-
ten har, med stöd av den Internationella Kommissio-
nen mot Straffrihet i Guatemala (Comision Internaci-
onal Contra la Impunidad en Guatemala, CIGIG) 
blottlagt och nedmonterat ett omfattande korrup-
tionsnätverk kopplat till den tidigare presidenten.51 

Vidare har viktiga fall av människorättsbrott 
begångna under inbördeskriget lett till arresteringar 
av före detta höga militärer, varav ett fall som gäller 
massakrer på civila och en fällande dom som gäller 
sexuellt slaveri.52 

Framstegen inom rättsväsendet har lett till ökade 
krav på djupgående reformer från det civila samhäl-
let. De statliga institutionerna har delvis svarat upp 
mot dessa krav i form av ett antal lagreformer. En ny 
vallag har antagits, liksom en ny upphandlingslag. I 
början av 2016 lanserade regeringen, kongressen och 
rättsväsendet gemensamt en konsultationsprocess 
med målet att genomföra en författningsreform för 
att stärka rättsväsendets oberoende. Processen, som 
fortfarande pågår, har väckt stora förhoppningar om 
mer grundläggande förändringar i samhället, men 
har också blottlagt tydliga konfliktytor, inte minst 
mellan urfolken och den ekonomiska eliten.

kräver ökade personalinsatser för att skapa önskat 
mervärde för Sverige och Colombia.

Tabell 4.5.5:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

colombia 2016 2015 2014

Colombia 212 154 158
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rättig heter, urfolkens rättig heter, jämställdhet samt 
sexuella och reproduktiva  rättigheter.

Tabell 4.5.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 234 212 209
Antal utbetalningar 82 58 42
Antal insatser med avtalsstart 12 9 8
Antal insatser med utfall 35 27 28
Antal avslutade insatser 16 15 3
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 8 7
Förvaltningskrona 12 12 15
Medelavtalslängd (månader) 44 48 53
Förvaltningskostnad (MSEK) 19 17 14

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetesstrategi för utvecklingssamarbete med 
Guatemala januari 2008 – december 2012 / Strategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Guatemala 2016–2020.

Prestationer
Totalt utbetalat belopp har under perioden succesivt 
ökat. Efterfrågan på samarbete med Sverige är hög i 
en kontext där behoven är stora och givarnärvaron är 
låg. Att antalet avtalade insatser ökat kraftigt under 
2016 beror på att kortsiktiga justeringar genomförts 
för att uppfylla restriktionerna för avtalsgrad åren 
efter strategislut. Begränsningarna har medfört kort-
siktighet i relationen till samarbetsparter och kortare 
avtal än vad som är önskvärt. En annan bidragande 
orsak har varit en vilja att på ett strategiskt sätt svara 
upp mot oförutsett behov med små katalytiska insat-
ser, framför allt kopplade till den politiska reformpro-
cessen och MR-situationen i Guatemala. Antal utbe-
talningar och antal avslutade insatser har ökat i 
jämförelse med tidigare år.

Förvaltningsanalys
Insatsernas genomsnittliga avtalslängd och volym 
minskade, vilket reflekterar att 2016 till största delen 
var den tidigare strategins slutår och förutsättning-
arna för att teckna längre avtal var begränsade. För-
valtningskostnaderna är något högre än tidigare år. 
Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden är dock jämnt över tid.

Tabell 4.5.7:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

guatemala 2016 2015 2014

Guatemala 234 212 209

Utvecklingen under 2015 och 2016 har inneburit 
ett tydligt trendbrott. Civila samhället har en viktig 
roll i dessa nyckelprocesser och Sida fokuserar på 
strategiska val av partners i syfte att stödja civila sam-
hällets deltagande i konsultationen kring den före-
slagna författningsreformen för att stärka rättsstaten 
och genom stöd till upprättandet av dialogplattformar 
i kongressen för att ta fram reformer av vallagstift-
ningen, upphandlingslagen, lagen om offentliga 
anställningar samt av rättssektorn.53 Samtidigt möter 
detta agerande ofta motreaktioner i form av hot och 
våld, riktat mot dessa lokala aktörer, inte minst mot 
MR-försvarare.

Diskriminering samt ojämlikhet mellan män och 
kvinnor karakteriserar till stor del det Guatemalanska 
samhället, i denna struktur är urfolk samt urfolkskvin-
nor de som är värst drabbade. Även könsbaserat våld, 
framförallt riktat mot kvinnor och flickor är vanligt 
förekommande och majoriteten av kvinnor och 
flickor lever under förhållanden präglade av våld och 
fattigdom. Sverige stödjer initiativ genom civila sam-
hället och FN som arbetar för ökad inkludering av 
urfolkskvinnor i den lokala ekonomin och ökad eko-
nomisk egenmakt.

Sverige har ett flertal stöd med syfte att arbeta för 
implementeringen av UNSCR 1325, för ökad jäm-
ställdhet, samt för att förebygga könsbaserat våld och 
främja SRHR. Vad avser könsbaserat våld och 
SRHR så stödjer Sverige konsortiet Ixoqib som arbe-
tar både förebyggande, inklusive med män och pojkar 
kring nya maskuliniteter, samt med integrerat (medi-
cinskt, juridiskt, psykologiskt och socialt) stöd till över-
levare av könsbaserat våld.54

Synergier finns med Strategi för stöd genom 
svenska organisationer i det civila samhället 2016–
2022. Utlandsmyndigheten har en strategisk dialog 
med de svenska organisationerna med närvaro i Gua-
temala som får stöd via ovan nämnda strategi. Denna 
dialog möjliggör en gemensam analys av situationen i 
landet och har lett till att samarbeten initierats mellan 
de svenska organisationerna på plats. Detta har bland 
annat inneburit stöd för ökat demokratiskt utrymme 
för civilsamhället. Som ett resultat av en längre tids 
utfasning av bistånd till Centralamerika är Sverige en 
av få bilaterala givare i landet och näst största givare 
efter USA. Samordningen av givarna är svag och 
kapaciteten att föra en samlad policydialog med 
 Guatemalas regering är låg. Utfasningen55 av bistån-
det från andra likasinnade givare ökar vikten av 
svenskt bistånd, särskilt inom områden där föränd-
ringsagendan möter starkt motstånd såsom mänskliga 
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Tabell 4.5.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 4 0 0
Antal utbetalningar 2 0 0
Antal insatser med avtalsstart 2 0 0
Antal insatser med utfall 2 0 0
Antal avslutade insatser 0 0 0
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 2 0 0
Förvaltningskrona 17 0 0
Medelavtalslängd (månader) 28 0 0
Förvaltningskostnad (MSEK) <1 0 0

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Kuba 2016-2020.

Prestationer
Strategin beslutades i september 2016 och operatio-
nalisering pågår, varför någon jämförelse med tidi-
gare år ej är genomförbar.

Förvaltningsanalys
Med anledning av den korta period strategin varit 
verksam för genomförande genomförs ingen förvalt-
ningsanalys.

Tabell 4.5.9:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Kuba 2016 2015 2014

Kuba 4 0 0

Samarbetsstrategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Kuba 2016–2020 56

Förutsättningar för strategigenomförande
Efter beslut av partikongressen 2011 påbörjades en 
ekonomisk moderniseringsprocess i Kuba. Denna har 
hittills kännetecknats av försiktighet och de positiva 
effekterna på den ekonomiska utvecklingen är än så 
länge begränsade. Den ekonomiska moderniserings-
processen har inte motsvarats av politiska reformer.

De flesta kubaner lever fortsatt under knappa för-
hållanden. Yttrande- och organisationsfriheten är fort-
satt kringskuren. Det oberoende civilsamhället har 
dock i någon mån skapat sig större utrymme och 
informationsmonopolet har brutits i och med att all-
mänheten under senare år fått viss tillgång till internet.

En avsiktsförklaring mellan Sverige och Kuba om 
bilateralt samarbete och politisk dialog, som inklude-
rar en dialog om mänskliga rättigheter, underteckna-
des i december 2015. Avsiktsförklaringen utgör 
ramen för det bilaterala biståndsfinansierade utveck-
lingssamarbetet.

Den nya strategin anger att verksamheten ska 
inriktas på insatser som stödjer den pågående proces-
sen mot en modernisering av Kubas ekonomi och 
samhällsstyrning, inklusive ökad respekt för mänskliga 
rättigheter med huvudsaklig inriktning på kapacitets-
utveckling, institutionssamarbete och erfarenhetsut-
byte.

Utvecklingssamarbetet ska inriktas på att stärka 
organisationer inom det civila samhället och därige-
nom stärka medborgarnas kunskap om och förståelse 
för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
inklusive HBTQ-rättigheter, och rättsstatens principer.

Vidare ska verksamheten inriktas på stöd till rele-
vanta aktörer inom moderniseringsprocessen med 
fokus på bland annat hållbar ekonomi, statistik, miljö 
och klimat samt jämställdhet.

Arbetet med att ta fram en operationaliseringsplan 
har inletts under 2016 och ett utkast väntas föreligga i 
början av 2017.

Två insatser beslutades under 2016. Sveriges Kom-
muner och Landsting, SKL,57 har anlitats för att 
genomföra en förstudie och ett erfarenhetsutbyte 
inom decentralisering och självstyre samt Näringsli-
vets Internationella Råd, NIR,58 som ska bidra med 
kapacitetstärkande insatser inom bankväsendet 
genom utbildning och erfarenhetsutbyte.
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Burkina Faso
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning samt 
att insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt 
plan. Försvårande faktorer har varit strategin som 
bedöms ämnesmässigt tämligen relevant men idag 
otillräcklig som styrdokument, låg landram samt poli-
tiska förändringar.

Demokratiska republiken Kongo
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och att 
insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt 
plan. Efter första året av genomförandet av strategi 
för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska 
republiken Kongo (DRK) 2015–2019 varierar såväl 
måluppfyllelse som genomförande av insatsportföljen 
avsevärt mellan områden. Mest oroväckande är målet 
vad avser demokratiska institutioner och ökad rätts-
säkerhet, där trenden är mycket negativ. Flera andra 
områden är nya i strategin och genomförande påver-
kas av att samarbete satte igång först mot slutet av 
2015 och ytterligare nya tillkommer under 2016, 
 speciellt avseende område 2 produktiv sysselsättning.  
De olika projekten i landportföljen genomförs på det 
stora hela enligt plan och levererar mot sina målgrup-
per och mot uppsatta mål, om än med förseningar för 
vissa projekt, men på en aggregerad nivå är reform-
påverkan antingen begränsad, alltför långsam eller 
påverkad av politiska processer i DRK. Utsikterna för 
utveckling i landet är fortsatt mycket osäkra, till följd 
av politiska klimatet, ekonomisk nedgång och försäm-
rad säkerhetssituation.

Etiopien
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning. Den inneva-
rande portföljen har till viss del kunnat anpassas till 
ny strategi under 2016 och de pågående insatserna 
levererar resultat. Bedömningen görs även med beak-
tande av att torkan, bristen på politiskt utrymme, 
politisk stabilitet och existerande lagstiftning varit 
redan beaktade riskfaktorer.

Kenya
Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan, detta beroende på de föränd-
ringar som skett under året och att sektionen varit 
underbemannad delar av året.

4.6 afrika (ap. 9)

Tabell 4.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014

Regional afrika
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Burkina faso
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
demokratiska Republiken Kongo
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
etiopien
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kenya
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
liberia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Mali
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Moçambique
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Rwanda
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
somalia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
sudan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
sydsudan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
tanzania
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
uganda
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Zambia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Zimbabwe
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (sRhR)
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
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hetsläget utgör den främsta utmaningen för såväl 
genomförande som uppföljning av insatsportföljen.

Sudan
Sida bedömer att utvecklingen av strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning samt 
att insatsportföljen genomförs enligt plan. Den för-
ändrade bedömningen i förhållande till 2015 förkla-
ras av att insatsportföljen utökats vilket ger ökade 
 förutsättningar att uppnå målen. Förutsättningar för 
utveckling i Sudan är dock alltjämt osäker mot bak-
grund av den svåra politiska kontexten och risker för 
återfall i konflikt.

Sydsudan
Sida bedömer att landets utvecklingen mot strategins 
förväntade resultat inte har gått i önskvärd riktning 
dock har insatsportföljen, trots rådandekonflikt, 
genomförts delvis enligt plan. Stridigheter har blossat 
upp igen, särskilt under sommarmånaderna 2016, 
 vilket bedöms påverka strategimålen mer negativt än 
föregående år då Sverige tillsammans med större 
delen av det internationella samfundet evakuerades. 
Utsikterna för utveckling i landet är fortsättningsvis 
mycket osäkra till följd av konfliktupptrappningen till-
sammans med ett politiskt klimat som alltmer krym-
per utrymmet för många aktörer att verka i Sydsudan.

Tanzania
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning samt 
att insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Måluppfyllelse rörande yrkesutbildning och 
landfrågor förutses mest negativt till följd av eftersläp-
ningar i utveckling och genomförande av insatsport-
följen. Nerdragningen om 15 procent av landramen 
2016, jämfört med den av Sida delegerade nivån för 
2015, innebar att strategigenomförandet påverkats. 
Betydande utmaningar kvarstår även i förhållande till 
resultat ”Ökad kapacitet och minskad korruption i 
Tanzanias offentliga förvaltning” där osäkerheterna 
kring eventuellt fortsatt budgetstöd kvarstår.

Uganda
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning. Detta 
är en följd av att externa faktorer, såsom inskränk-
ningar av mänskliga fri- och rättigheter i samband 
med de allmänna valen, i ökande grad påverkat sam-
arbetspartners förmåga att leverera resultat.

Liberia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning och att 
insatsportföljen har genomförts enligt plan, detta till 
trots anslagsneddragningen som drabbade anslags-
posten under våren 2016. Det är dock noterbart att 
vissa planerade insatser samt större utbetalningar till 
pågående insatser fick skjutas upp till kommande år. 
Viktigt att full anslagstilldelning återupptas för att för-
väntade resultat ska uppnås. Strategigenomförandets 
förväntade resultat bedömndes ha en negativ utveck-
ling under Ebola perioden 2014 och efterföljande år 
men har därefter sett en positiv utveckling. Det är 
dock värt notera att en stor del av pågående insatser 
försenades på grund av Ebola utbrottet och utlands-
myndigheten har godkänt flera avtalsförlängningar 
utan nya medel.

Moçambique
Sida bedömer att utvecklingen av strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och att 
insatsportföljen har genomförs i huvudsak enligt plan. 
Jämfört med tidigare år så är det framförallt den 
enskilda budgetstödsinsatsen som utgör den stora 
avvikelsen. Den nya strategin för utvecklingssamar-
bete med Moçambique 2015–2020 har inneburit viss 
omläggning av insatsportföljen för att nå strategiresul-
taten. Sveriges breda engagemang i Moçambique, 
inte minst genom det stora stödet till civila samhället, 
skapar möjligheter att ytterligare stärka lokala aktörer 
som agerar med konstruktivt påverkansarbete i sam-
band med konfliktsituationen och den ekonomiska 
krisen. En försämrad situation kring yttrande-, press- 
och föreningsfrihet, understryker vikten av svenskt 
stöd till civila- och politiska rättigheter.

Rwanda
Sida bedömer att insatsportföljen genomförs i huvud-
sak enligt plan. Förändringen från 2015 vad det gäller 
insatsportföljens genomförande förklaras delvis av 
svårigheter inom resultatområdet demokrati, mänsk-
liga rättigheter och jämställdhet, men också delvis av 
skilda fokus och prioriteringar mellan tidigare strategi 
och nuvarande. Den gällande strategin har ett mar-
kant ökat fokus på institutionsutveckling inom områ-
det miljö och klimat. Arbetet med att bygga upp en 
mer omfattande insatsportfölj inom det området har 
tagit mer tid än planerat.

Somalia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd. Det instabila säker-
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Samarbetsstrategi för det regionala 
utvecklingssamarbetet med Afrika söder om 
Sahara 2010–2015 59 / Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 beslutade den svenska regeringen om en 
ny strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 
med Afrika söder om Sahara. Den nya strategin inne-
bär ökade anslag, samt ett antal nya eller omformule-
rade arbetsområden såsom demokrati och mänskliga 
rättigheter, migration och anständiga arbetsvillkor. 
Arbetet med att anpassa portföljen till den nya strate-
gin inleddes under året. Den nya strategin ökar möj-
ligheterna till närmare samarbete med den regionala 
strategin för SRHR i Afrika. Under föregående stra-
tegiperiod blev det också tydligt att regionalt samar-
bete starkare måste kopplas till det bilaterala samar-
betet, liksom till den politiska dialogen, för att få 
genomslag. Den nya strategin uppmärksammar detta 
samband och uppmuntrar till synergier med både 
globala och nationella insatser. Dock kvarstår gängse 
utmaningar relaterade till regionens komplexa poli-
tiska kontext, där antalet och omfattningen av kon-
flikter i hög grad påverkar verksamheten hos Sidas 
regionala samarbetspartners, liksom deras möjlighet 
att genomföra sina handlingsplaner och tillgodogöra 
sig den kapacitetsuppbyggnad som erbjuds. År 2016 
har vidare präglats av torkan på Afrikas Horn och en 
därpå följande mycket svår humanitär situation, vil-
ket ytterligare ansträngt det politiska läget i sub-regio-
nen. Även södra Afrika påverkades starkt av torkan. 
Samtidigt som den dagspolitiska agendan ofta tar 
överhanden har många samarbetspartners visat god 
förmåga att snabbt anpassa sin verksamhet till änd-
rade politiska förutsättningar och stärker därigenom 
sin relevans. Den dialog inom Afrikanska Unionen 
(AU) gällande ökad grad av egenfinansiering som 
pågått sedan några år tillbaka, och som utgör en 
 viktig förutsättning för hur fortsatt givarstöd bör 
utformas, fortsatte under 2016 och resulterade i ett 
beslut om en mindre skatt på all import från länder 
utanför kontinenten för bland annat att finansiera 
AUs Fredsfond. Genomförandet av Agenda 2063, det 
vill säga AUs vision för kontinentens utveckling de 
kommande 50 åren, integrerades i nationella utveck-
lingsplaner i majoriteten av AUs medlemsländer och 
agendan för kvinnors rättigheter gavs fortsatt stor 
uppmärksamhet. Samtidigt återstår mycket arbete för 
att förverkliga de politiska löftena.

Zimbabwe
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning samt 
att insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt 
plan. Den politiska och ekonomiska situationen i 
Zimbabwe som försämrats under perioden bidrag till 
denna negativa utveckling. Framförallt inom demo-
kratisk samhällstyrning och insatser som rör närings-
livet och privatsektorutveckling är insatsportföljens 
genomförande negativ. Målsättningen inom området 
”Demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet” är också så pass högt ställd att det 
inte är realistiskt att uppfylla denna inom strategiperi-
oden. I den rådande situationen och i väntan på ny 
strategi har Sida valt att ingå kortare avtal för att 
upprätthålla flexibilitet. Ingen revidering av mål eller 
uppdrag behöver genomföras i dagsläget.
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Prestationer
Den totala volymen på utbetalningar 2016 sjönk i 
förhållande till tidigare år p.g.a. flyktingavskrivning-
arna, det vill säga den årliga allokeringen var betyd-
ligt lägre. Samtidigit ökade antal utbetalningar vilket 
reflekterar en ambition att dela upp större utbetal-
ningar i två delbetalningar och få ett jämnare utbetal-
ningsflöde över året. Det relativt större antalet nya 
insatser förklaras framförallt av att även små punktin-
satser såsom utvärderingar, revisioner, med mera nu 
måste vara egna insatser i systemet. Detta återspeglas 
också i det relativt större antalet stängda insatser, vil-
ket också innehåller ett stort antal insatser som stäng-
des av den regionala sektionen i Nairobi innan den 
stängdes i augusti 2016 och hela den regionala 
insatsportföljen samlades i Addis Abeba. Den relativt 
något mindre genomsnittliga insatsvolymen, liksom 
avtalslängden, förklaras av att den regionala strategin 
gått mot sitt slut vilket sätter gränser för hur stor 
andel av strategivolymen som kan knytas upp i nya 
avtal bortom strategiperioden.

Förvaltningsanalys
Den relativt något mindre genomsnittliga insats-
volymen, liksom avtalslängden, förklaras av att den 
regionala strategin gått mot sitt slut. Det sätter en 
gräns hur stor andel av strategivolymen Sida – 
bortom  strategiperioden – kan ingå nya avtal.

Förvaltningskostnadens utveckling över perioden 
följer normal fluktuation utifrån resursbas och 
 kostnadsutveckling. Förvaltningskronan har som en 
konsekvens av svagt ökande förvaltningskostnader i 
kombination med minskat allokerat budgetutrymme 
kommit att minska under perioden.

Tabell 4.6.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Regionalt afrika 2016 2015 2014

Regionalt Afrika 287 299 432

Regionalt Afrikas horn 10 15 13

Regionalt Centralafrika 0 4 20

Regionalt Söder om Sahara 18 0 0

Regionalt Södra Afrika 17 17 13

Regionalt Västra Afrika 20 28 10

Regionalt Östra Afrika 12 38 23

Givarsamordning är en utmaning i en regional 
kontext, då inga etablerade modeller för detta ännu 
finns, på motsvarande sätt som för de flesta bilaterala 
samarbeten. I ljuset av att AU och Regionala Ekono-
miska gemenskaper (RECs) i allt högre grad ”upp-
vaktas” av olika givare och andra aktörer blir detta en 
alltmer central fråga för att undvika fragmentering, 
dubbelfinansiering och en utspädning av organisatio-
nernas begränsade kapacitet. Relativt goda modeller 
för givarsamordning finns runt enskilda RECs samt 
runt AU, även om det varierar från fall till fall och 
med det ägarskap som den respektive organisation 
visar. Sub-regional och tematisk koordination utgör 
fortsatt en utmaning men här finns framväxande 
modeller där till exempel UNDPs Regionala Center i 
Addis Abeba tagit fram och delat sub-regionala ana-
lyser som skulle kunna ligga till grund för givarkoor-
dinering. Utlandsmyndigheten i Addis Abeba för en 
 dialog med UNDP om olika existerade ramverk för 
koordinering och hur dessa kan stärkas och komplet-
teras. Tyvärr fick denna fråga ingen framträdande 
plats under Högnivåmötet för Biståndseffektivitet i 
Nairobi i december 2016. Generellt kan sägas att 
givarsamordning inom EU, till exempel i förhållande 
till  stödet till AU:s Kommission (AUC), fungerar 
mycket bra.

Neddragningen på det regionala anslaget p.g.a. 
flyktingavskrivningarna under våren 2016 blev min-
dre än befarat och har inte nämnvärt påverkat mål-
uppfyllelsen under strategin. Emellertid har flera exis-
terande partners fått besked om minskade belopp, 
kortare avtal eller utfasningsstöd, vilket också syftar 
till att frigöra medel inför operationalisering av den 
nya regionala strategin, i enlighet med regeln om 
avtalsgrad i slutet av en strategiperiod.

Tabell 4.6.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 365 401 511
Antal utbetalningar 169 129 119
Antal insatser med avtalsstart 29 19 18
Antal insatser med utfall 75 77 78
Antal avslutade insatser 40 24 22
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 5 5 7
Förvaltningskrona 11 14 16
Medelavtalslängd (månader) 67 67 70
Förvaltningskostnad (MSEK) 35 29 31

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för det regionala 
utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010–2015/Strategi för 
Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–
2021.
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tioner, främst Centre de Recherche et d’Intervention 
en Genre et Développement (CRIGED) och Associa-
tion d’Appui et d’Eveil Pugsada (ADEP).

Tabell 4.6.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 97 78 102
Antal utbetalningar 31 38 37
Antal insatser med avtalsstart 10 2 1
Antal insatser med utfall 19 10 13
Antal avslutade insatser 6 2 2
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 5 8 7
Förvaltningskrona 11 7 11
Medelavtalslängd (månader) 48 64 65
Förvaltningskostnad (MSEK) 9 11 9

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Burkina Faso, 2004–2006.

Prestationer
Den märkbara ökningen av insatser med avtalsstart 
har sin grund i att det bilaterala samarbetet återupp-
tagits. Antalet utbetalningar har minskat, vilket delvis 
hänger samman med att i flertalet av de nya avtalen 
enbart en utbetalning hunnits med.

Förvaltningsanalys
Förvaltningen bedöms kostnadseffektiv givet begräns-
ningar i form av relativt liten landram, stor andel 
mindre insatser inom området demokrati/mänskliga 
rättigheter samt korta avtalstider, kopplat till årlig för-
längning av strategin. Förvaltningskronan har som 
konsekvens av sjunkande förvaltningskostnad i kom-
bination med ökat utbetalt belopp kommit tillbaka till 
2014 års nivå.

Tabell 4.6.5:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Burkina faso 2016 2015 2014

Burkina Faso 97 78 102

Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Burkina Faso, 2004–200660

Förutsättningar för strategigenomförande
Utvecklingssamarbetet med Burkina Faso, fortsätter i 
enlighet med beslut om att återuppta det bilaterala 
samarbetet och med utgångspunkt från strategin från 
2004. Sverige är den 13e största givaren och bidrar 
med 2 procent av biståndet till landet. Givarsamord-
ningen fungerar relativt väl.

Den gällande strategin för samarbetet bedöms som 
ämnesmässigt tämligen relevant men är idag otill-
räcklig som styrdokument på grund av föråldrad kon-
textuell analys. Utlandsmyndigheten har under 2016 
arbetat intensivt med beredning av nya och förnyade 
insatser. Mycket tid har gått till dialog och förhand-
lingar med partners, särskilt statliga myndigheter.

Samtidigt har viktiga resultat nåtts, framför allt att 
det svenska stödet till kapacitetsförstärkning av civil-
samhället bidrog till den positiva demokratiska 
utvecklingen under 2014–2016.61

Vattenprogrammet GIRE (Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau) har utarbetat strategiska planer 
för effektiv och rättvis vattenhantering i två floder.62 
Jordbruksministeriet har – också med svensk finansie-
ring – under 2016 fortsatt rehabiliteringen av 13 
regnvattendammar som används av bybor under torr-
perioden och gett fattiga odlare utbildning.63

Synergierna med strategin för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara är 
goda inom vatten och skog och har bidragit till bland 
annat stärkt samarbete mellan regionala respektive 
nationella myndigheter för vattenresursförvaltning.64

Under 2016 har den nytillträdda regeringen fort-
satt sökt konsolidera sin ställning, genomfört fram-
gångsrika kommunalval samt formulerat sin politik. 
Tung byråkrati och begränsad kapacitet gör att den 
offentliga administrationen ofta har svårt att genom-
föra beslutad politik. Förbättringar har dock noterats 
exempelvis hos justitieministeriet.

Det skärpta säkerhetsläget kräver omprioriteringar 
för Burkina Faso, vilket försenar utvecklingssats-
ningar. Det finns risk för förnyad social oro om reger-
ingens insatser på sikt inte motsvarar allmänhetens 
höga förväntningar. Den politiska situationen bedöms 
ändå som relativt stabil.

Det försämrade säkerhetsläget har gjort det något 
svårare att följa upp verksamheten i fält, främst längs 
gränsen mot Mali, vilket ytterligare påverkat den 
redan ansträngda arbetsmiljön.

SRHR frågor är centrala i stödet till Diakonias 
program och hanteras av nationella partnerorganisa-
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Synergier mellan utvecklingssamarbetet och det 
humanitära stödet fortsätter att utvecklas till exempel 
genom landallokering till Country Based Pooled 
Fund67 med fokus på att stärka resiliens i lokala sam-
hällen och hos individer så att humanitära kriser inte 
återuppstår. Ett flertal andra sådana insatser finns 
även, till exempel UNICEF PEAR+368 och Interna-
tional Alert.69 Under 2015 uppgick det humanitära 
stödet till 216 MSEK i DRK och behoven under 
2016 var fortsatt stort, såväl i östra Kongo som i 
andra delar av landet. Förutsättningar för humanitärt 
stöd är komplexa och statens vilja att ta ansvar för 
adekvata förebyggande åtgärder är begränsade.

Därtill har den bilaterala strategin synergier med 
några andra strategier, framförallt Strategi för Sveri-
ges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015–2019 , 
Strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2015–
2019, Strategi för stöd genom svenska organisationer 
i det civila samhället 2010–2014. Det finns även en 
nära dialog med Folke Bernadotte Akademin (FBA) 
för att säkerställa synergier med det övriga utveck-
lingssamarbetet och i den politiska dialogen, fram-
förallt avseende UNSCR 1325, Säkerhetssektor-
reform och Demobilisering och Återintegrering.70

Tabell 4.6.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 223 227 227
Antal utbetalningar 20 15 16
Antal insatser med avtalsstart 8 6 6
Antal insatser med utfall 22 14 15
Antal avslutade insatser 10 4 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 10 17 15
Förvaltningskrona 12 13 18
Medelavtalslängd (månader) 47 52 52
Förvaltningskostnad (MSEK) 18 17 13

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Demokratiska republiken Kongo 2015–2019.

Prestationer
Utlandsmyndigheten i DRK har under året stängt ett 
antal gamla insatser, därav ökningen av antal avslu-
tade insatser. Som en följd av stängning av insatser 
ökade antalet återbetalningar från partner vilket 
inverkar på antal insatser med utfall. Trots ett flertal 
större återbetalningar uppnådde DRK fullt anslags-
utnyttjade. Nyavtalade insatser har ökat en aning som 
följd av ny strategi, vilket även lett till viss höjning i 
antal utbetalningar. Genomsnittlig utbetald volym per 
insats har minskat 2016 jämfört med 2015 troligen på 
grund av återbetalningar på några insatser.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Demokratiska republiken Kongo 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Läget i Demokratiska republiken Kongo har blivit 
alltmer spänt under 2016. Presidentval hölls inte i 
november 2016 såsom förutsett i konstitutionen, den 
ekonomiska nedgången var påtaglig och säkerhetssi-
tuationen försämrad. Nya konflikter blossade upp i 
två regioner, Kasai och Tanganyika. Situationen i 
östra Kongo fortsätter att präglas av konflikter och 
gränsen mellan kriminella gäng och rebellgrupper 
blir alltmer uppluckrad. Båda grupperna utgör ett 
hot mot lokalbefolkningen vars situation fortsätter att 
vara mycket prekär. Samarbetspartners påverkas 
genom begränsningar i vilka områden man kan vara 
aktiv p.g.a. säkerhetsläge, fördyrande kostnader p.g.a. 
högre säkerhetsåtgärder och oro för ökande antal kid-
nappningar. Detta påverkar framförallt humanitära 
aktörer men även bilaterala aktörer.

Utrymmet för det civila samhället har fortsatt att 
krympa och övergreppen mot de mänskliga rättighe-
terna har ökat betydligt, trots omfattande protester 
från det internationella samfundet. Utlandsmyndig-
heten har därför valt att avbryta diskussioner angå-
ende ett fortsatt stöd till rättssektorn. Fortsatt nära 
samspel mellan den politiska dialogen och biståndet 
är av yttersta vikt för att uppnå positiva resultat, spe-
ciellt inom området demokrati och mänskliga rättig-
heter.

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör 
omkring 30 procent65 och Sveriges andel av totala 
biståndet utgör 3 procent. Det finns varken någon 
givar gemensam samarbetsstrategi eller EU-gemen-
sam programmering. De fem största givarna är: 
Världsbanken, EU, DFID, USA och Belgien. Därefter 
kommer Japan och Sverige, vilka är ungefär lika stora 
 sinsemellan. Av EU:s medlemsländer är Sverige den 
3:e störste givaren och Sverige är den 4:e största 
humanitära givaren. Givarkontexten utmärks av att 
det finns behov av bättre koordinering mellan givare 
och ett mycket svagt ledarskap från ansvarigt ministe-
rium för givarsamordning.

Under 2016 påbörjades en större UNFPA-insats 
helt inriktad på att främja SRHR, framförallt bland 
unga i tio hälsozoner i Kinshasa provinsen.66 Resultat 
från denna insats är ännu för tidigt att beskriva.

Neddragningen av anslaget under 2016 har hante-
rats utan betydande påverkan på verksamheten och 
möjlighet till måluppfyllelse, tack vare utlandsmyn-
digheten redan planerat in en neddragning i sin års-
planering.
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Landstrategi Etiopien 1 januari 2003 –  
31 decemb er 2007 71 / Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 beslutade regeringen om en ny strategi. 
Den nya strategin innebär ökade anslag (från ca 
MSEK 80/år till MSEK 200/år), samt ett antal nya 
områden såsom ökad rättssäkerhet, demokratiskt 
ansvarsutkrävande på lokal nivå, förbättrad tillgång 
till social trygghet, samt miljö och klimat inklusive 
förnybar energi. Sida har påbörjat arbetet med att 
anpassa insatsportföljen.

En omstyrning av framförallt privatsektorutveck-
lingsportföljen (PSD) har givit resultat och en strate-
gisk uppstramning som även inneburit organisatorisk 
kapacitetsutveckling i flera fall. Resultat av en port-
följanalys inom detta område kommer leda till ökad 
fokusering på ökade inkomster för kvinnor och ung-
domar i något urbant område.

Den politiska dialogen på olika nivåer har komplet-
terat portföljen och givit vissa påverkansmöjligheter. 
Dock är det ett kvarstående faktum att direkta och 
synliga resultat av dialogarbetet är svårt att se i det 
korta perspektivet.

Givarkontexten i Etiopien är komplex med några 
mycket stora givare arbetar med långsiktiga avtal med 
den etiopiska regeringen. Dessa är USAID, DFID, 
EU, Italien, Canada, Norge och Världsbanken sam-
verkan med gemensamprogrammering inom EU och 
givarsamordning har påbörjats. Det finns dock rele-
vanta givargemensamma fonder där 4–5 givare arbe-
tar tillsammans. Världsbanken leder några av dessa, 
British council några och UNDP, Världsbanken och 
DFID har en särskild roll i en stor miljö, resiliens och 
klimatfond för att stärka kapacitet inom staten.

Demokratisering och mänskliga rättigheter förblir 
utmaningar där det återstår att se vilka reformer som 
den etiopiska ledningen lägger fram. Ett stort givarge-
mensamt program med UNDP planeras. Insatser på 
området begränsas alltjämt av etiopisk lagstiftning 
kring mötesfrihet, media och civila samhällets möjlig-
heter att verka i demokrati och MR-frågor. Bristen på 
politiskt utrymme och existerande lagstiftning har 
varit beaktade riskfaktorer. Dock finns det en stor 
efterfrågan på demokrati, kraftiga tag mot korrup-
tion, ökat folkligt deltagande och arbetsskapande 
åtgärder. Strategin ligger rätt och den nya strategin 
ger Sida möjlighet att tänka mer strategiskt i samtliga 
strategiområden som fortsatt är relevanta. 

Den humanitära situationen samt folkliga protester 
mot inskränkt demokratiskt utrymme i Oromia- och 

Förvaltningsanalys
Som följd av utökade personalresurser har förvalt-
ningskostnaden ökat jämfört med 2014. Till följd av 
ökad förvaltningskostnad och minskat utbetalat 
belopp har förvaltningskronan kommit att sjunka 
kraftigt över perioden

Tabell 4.6.7:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

dR Kongo 2016 2015 2014

DR Kongo 223 227 227
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ser med avtalsstart ökat, vilket förklaras av möjlighet 
till nya beredningar i samband med den nya strate-
gin. Antalet insatser med utfall har ökat eftersom en 
del stängningar av gamla avtal har skett, och nya 
insatser har kommit till.

Förvaltningsanalys
Förvaltningsresurserna, och därmed kostnaderna, har 
ökat under perioden. Detta i syfte att hantera den 
kraftigt ökade volymen. Totalt har andelen utbetalda 
medel per förvaltningskrona dubblerats. Genomsnitt-
lig avtalslängd har gått ner, vilket beror på tidigare 
osäkerhet runt ny strategiperiod och strategibelopp.

Tabell 4.6.9:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

etiopien 2016 2015 2014

Etiopien 202 152 74

Amhara-regionen räknas som tillkomna risker för 
genomförandet av strategin men har inte haft någon 
avgörande påverkan på genomförandet av stratgin 
ännu. 2016 har i hög utsträckning präglats av den 
mycket svåra torka som det indirekta El Nino feno-
menet förorsakat i Etiopien. Sverige identifierade 
tidigt de stora behoven och kunde genom en omallo-
kering av biståndsmedel från Afrikaavdelningen och 
landramen för Etiopien 2016 ge ett stort och i flera 
avseenden avgörande stöd till World Food Pro-
gramme (WFP) om 140 MSEK, (70 MSEK för 
2016). Sverige spelar en viktig roll i att gå före med 
finansiering men också i dialogen kring inhemsk 
finansiering och möjliga försäkringslösningar för att 
ytterligare stärka läget för kommande behov som 
uppstår ur klimatkrisen. Flera andra givare ger stöd 
till sociala skyddsnät med kontant betalning för de 
som tillhör riskgruppen för brist på livsmedelssäker-
het och arbete på bynivå, vilket minskat behovet av 
matstödet.

Potentialen för synergier i arbetssätt mellan Stra-
tegi för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet 2015–2021 och Strategi för 
stöd genom svenska organisationer i det civila sam-
hället 2016–2021 är positiva och kommer att under-
lätta förväntade resultat i strategin. Det finns ett stort 
behov av forskning inom insatser för miljö och klimat, 
demokrati och mänskliga rättigheter samt inom sys-
selsättning.

Tabell 4.6.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 202 152 74
Antal utbetalningar 49 33 26
Antal insatser med avtalsstart 13 9 8
Antal insatser med utfall 31 26 18
Antal avslutade insatser 9 3 0
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 6 4
Förvaltningskrona 8 6 4
Medelavtalslängd (månader) 44 46 55
Förvaltningskostnad (MSEK) 25 23 18

 Prestationer och nyckeltal: Landstrategi Etiopien 1 januari 2003 – 31 december 
2007 / Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har markant kommit att öka under 
perioden. Detta beror på mer medel till livsmedelsut-
delning och näring för barn som drabbats av torkan 
2015. Ökningen 2016 hänger samman med den nya 
strategin, som har tydligare styrning, tre gånger högre 
anslag och ett effektivt arbete vad gäller påbörjad 
omställning av portföljen. Samtidigt har antalet insat-
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Tabell 4.6.10: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 315 433 372
Antal utbetalningar 98 75 58
Antal insatser med avtalsstart 10 23 18
Antal insatser med utfall 41 53 36
Antal avslutade insatser 23 13 8
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 8 8 10
Förvaltningskrona 5 8 8
Medelavtalslängd (månader) 48 47 56
Förvaltningskostnad (MSEK) 60 56 48

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Kenya januari 2009 – december 2013/Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020.

Prestationer
2014 och 2015 genomfördes ett omfattande bered-
ningsarbete i syfte att hantera en ny strategi och even-
tuell minskning av landallokeringen. Det arbetet gav 
ett högt utfall för landallokeringen 2015, vilket gjorde 
att inga beredningar genomfördes 2016, och som 
följd lägre antal nya insatser 2016. En annan bidra-
gande faktor till detta var konsolidering av portföljen 
men även skapande av utrymme för inriktningen 
kommande år inom den nya strategin.

Ökningen av antalet avslutade insatser förklaras av 
ny inriktning i den nya strategin, vilket även kommit 
att inverka på antalet utbetalningar som ökat under 
året.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har ökat 2016 bland annat till 
följd av extra personalresurser för att genomföra 
 strategin samt omfördelning av personal, från den 
regionala sektionen till Kenya sektionen. Som en 
 konsekvens av lägre utbetalat belopp och ökad för-
valtningskostnad kom förvaltningskronan att sjunka 
under 2016.

Tabell 4.6.11:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Kenya 2016 2015 2014

Kenya 315 433 372

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Kenya januari 2009 – december 2013 72 /
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Kenya 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
En ny strategi för 2016–2020 antogs 21 januari 2016. 
Den nya strategin syftar bland annat till att utveck-
lingssamarbetet ska bidra till att förebygga konflikter i 
det kenyanska samhället, samt stödja en övergång 
från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska 
relationer. Nya resultat har tillkommit såsom förnybar 
energi, anständiga arbetsvillkor samt fri och rättvis 
handel och investeringar.

Kenya har arbetat med garantier för att mobilisera 
kapital och öka tillgången till finansiering ända sedan 
2013, då ett program73 för lån till jordbrukssektorn 
med en bank och tre mikrofinansinstitut etablerades. 
Sida tillsammans med USAID garanterar de finan-
siella institutens utlåning till 50 procent. Sida är 
intresserad av att fortsätta utveckla dessa lösningar.

Säkerhetsläget forsätter vara instabilt och detta har 
en viss påverkan på strategins insatsportfölj då hänsyn 
tas till olika säkerhetsfrågor vilka främst påverkar 
valet av fältbesök för utlandsmyndighetens personal. 
Högriskområden som drabbats av klan- och stamkon-
flikter i samband med naturresurser, boskapshante-
ring etc. bör undvikas. Vissa områden har också för-
klarats som ”no go areas”.

Medan framstegs görs på vissa områden fortsätter 
utvecklingsutmaningarna att bromsa takten för upp-
nåendet av de mål som satts upp av landet för att 
minska fattigdomen och öka människors välbefin-
nande. Decentraliseringsprocessen som tog fart under 
2014 fortsätter och ett steg i rätt riktning är transfere-
ringen av medel till de 47 länsregeringarna som ägde 
rum i samband med godkännandet av budgetarna för 
2015/16 och 2016/17. Motsvarande cirka 10–15 
procent av den totala statsbudgeten delegerades till 
länsnivå och möjliggjorde ett stärkt genomförande av 
de lokala utvecklingsstrategierna (County Integrated 
Development Plan, CIDP) som varje län tagit fram. 
Samtidigt fortsatte den utbredda korruptionen att 
hämma utvecklingen. Med tanke på det krympande 
demokratiska utrymmet och den ökade graden av 
korruption fortsatte Sverige och andra utvecklings-
partner att fokusera på att stödja civilsamhället, inklu-
sive försvarare av mänskliga rättigheter, samt institu-
tioner verksamma på området för ökad transparens, 
ansvarsutkrävande och för att stärka den offentliga 
debatten kring frågor kopplade till genomförandet av 
2010 års grundlag.
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remitteringar och smålån samt fortsätter migrera till 
städerna.

Inom strategins resultatområden är de största 
givarna i landet USA, EU, Världsbanken, Afrika-
banken och Sverige. Sverige uppmuntrar till givarko-
ordinering och har i vissa fall varit drivande för att få 
tillstånd en sådan, till exempel i att etablera en över-
gripande givarkoordineringsgrupp samt jämställdhets 
koordinering. Inom sektorn fredsbyggande och rättsä-
kerhet är Sverige, tillsammans med USA, en av de 
mest  tongivande givarna. Svag kapacitet hos imple-
menterande parter och korruption inom säkerhets- 
och rättssektorn gör sektorn svårarbetad och riskabel 
vilket gjort att flera givare valt att lämna till förmån 
för andra sektorer.

Sverige står som enda givare inom ett antal insat-
ser; främst inom SRHR men med viss framgång då 
dess insatser visat positiva resultat; trots att lagstift-
ningen är fortsatt ogynnsam för HBTQ personer sker 
nu viss positiv diskussion kring HBTQ och säkrare 
utrymmen där dessa diskussioner kan fortgå existerar 
i större utsträckning, en viss attityd ändring har note-
rats.76

Tabell 4.6.12: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 173 187 628
Antal utbetalningar 118 67 71
Antal insatser med avtalsstart 14 9 9
Antal insatser med utfall 29 29 32
Antal avslutade insatser 18 2 0
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 6 8 17
Förvaltningskrona 9 11 42
Medelavtalslängd (månader) 48 52 60
Förvaltningskostnad (MSEK) 20 17 15

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Liberia juli 2008 – juni 2013 / Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Liberia 2016–2020.

Prestationer
Det stora utfallet 2014 härrör från omfördelning av 
medel inom anslagspostnivå. Medel från det generella 
budgetstödet till Tanzania, som stoppats med anled-
ning av korruptionsmisstanke, kunde delvis användas 
för humanitära insatserför att bekämpa Ebola i Libe-
ria. Processen med operationalisering av den nya stra-
tegin har lett till några förseningar i nya beredningar.

Eftersom detta är det första året för genomförandet 
av nya strategin, har utlandsmyndigheten ett stort 
antal mindre insatser såsom förstudie eller utvärde-
ring. De kommer ligga till grund för större insatser. 
Antalet utbetalningar och avtalade insatser var i stort 

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Liberia juli 2008 – juni 2013 74 / Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 
2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategin för Liberia antogs januari 2016, en lång 
operationaliseringsprocess följde vilken beslutades juli 
2016. Arbetet pågår med att identifiera samarbets-
partners.

Under 2016 började Liberia resa sig efter det 
Ebola utbrott som eskalerade under andra halvan av 
2014 och resulterade i förödande konsekvenser för 
ekonomi och försörjningssystem.

Parlamentet har under en tid varit näst intill para-
lyserat på grund av en pågående rättsprocess där 
underhusets talesman står anklagad för misstänkt 
 korruptionsfall. All lagstiftning har därmed avstannat 
liksom beslut om statens budget för budgetår 
2016/2017. Detta har medfört förseningar i nödvän-
diga reformer inom insatsportföljen främst insatser till 
decentralisering och förberedelser inför valen 2017.

Till följd av kommande val 2017 ses ökad politise-
ring av förvaltning och parlamentet vilket gör att 
reformarbetet går långsammare och i vissa fall helt 
stannar upp.

I juli 2016 beordrade staten stängning av två radio-
stationer, officiell anledning uppgavs vara obetalda 
skatter75 men bedömare menar att det kan finnas poli-
tiska motiv bakom nedstängningen, vilket är oroande 
för yttrandefriheten i landet.

United Nations Mission In Liberia, UNMIL har i 
juni, efter tretton års närvaro i landet, formellt över-
lämnat säkerhetsansvaret till den liberianska reger-
ingen. Processen har blottlagt de stora brister som 
föreligger i den nationella säkerhetssektorn samt gäl-
lande regeringens kapacitet att garantera rättsäker-
het. Neddragningen har skett successivt och överläm-
ningen anses lyckad. Däremot är UNMILs 
neddragning påtaglig, främst i Monrovia, i form av 
minskad lönsamhet för lokal handel och service.

Famine Early Warning Network (FEWS NET) rap-
porterade i sin rapport om livsmedelssäkerhet augusti 
2016 att historiskt låga råvarupriser har begränsat 
statens budget, även om landet har gynnats av sjun-
kande oljepriser så gör ökade matpriser och minskade 
inkomster att hushållens köpkraft är ansträngd. 
 Havsfisket har gett färre arbetstillfällen till följd av 
Atlantens ovanligt gropiga sjö (höga vågor). Konse-
kvensen har varit att fattiga hushåll i brist på intäkter 
har ökat träkolsproduktionen, är mer beroende av 
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Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Mali 2004–200677 / Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mali 2016–2020 

Förutsättningar för strategigenomförande
Sveriges andel av det totala biståndet till Mali utgör 
1,3 procent av det bilaterala biståndet till landet. De 
fem största givarna är EU, USA, FN, Världsbanken 
och Frankrike. Sverige är den nionde störste givaren 
och räknas som en medelstor givare. Av EU:s med-
lemsstater är Frankrike, Tyskland och Nederländerna 
de tre största och Sverige den fjärde störste givaren. 
Sverige är en bland många givare inom området 
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 
och den största inom miljö- och klimatfrågor.78

Säkerhetssituationen var fortsatt problematisk 
under 2016 i de norra och centrala delarna av landet. 
Viss framgång har uppnåtts i implementeringen av 
fredsavtalet som tecknades i juni 2015 men genom-
förandet går långsamt och mycket återstår att göra. 
Däremot påverkas resultatuppfyllelse inom strategin i 
allmänhet negativt av förseningar i genomförandet av 
fredsavtalet och ett allmänt försämrat säkerhetsläge, 
framför allt i landets mer centrala delar.

Sveriges regering har den 16 juni 2016 beslutat om 
en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mali för åren 2016–2020 och vissa nya resultatområ-
den har tillkommit eller har blivit tydligare såsom 
mänsklig säkerhet, hållbart lantbruk inklusive produk-
tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor samt 
förnybar energi. Arbetet med att operationalisera 
strategin påbörjades under hösten 2016 parallellt 
med utförandet av en multidimensionell fattigdoms-
analys. Anslaget uppgående till 200 MSEK medgav 
endast en ny insats för utbetalning under 2016. 
Mycket av pågående samarbeten är i linje med den 
nya strategin för utvecklingssamarbetet med Mali. 
Insatsportföljen behöver därtill totalt sett öka i volym 
för att svara upp mot den nya strategins förväntade 
resultat liksom de stora behov som finns i landet.

Det görs en stark ansats att stärka länken mellan 
humanitära insatser och långsiktig utveckling med 
flera länkar inom befintlig insatsportfölj, exempelvis 
genom ett stöd till Action Contre la Faim för att 
stärka motståndskraft i norra Mali. Sida ser också 
möjligheter till synergier mellan nationella och regio-
nala insatser där regionalt stöd till exempelvis vatten-
förvaltning bidrar till och stärks av nationellt stöd 
inom samma område.

sett enligt plan. Under delar av 2014 och 2015 hade 
utlandsmyndigheten kraftigt minskad bemanning på 
grund av ebola epidemin varför avslut av insatser fick 
vänta till dess att tillräckliga personella resurser fanns 
på plats.

Förvaltningsanalys
De låga administrativa kostnaderna 2014 berodde på 
Ebola epidemin i landet. De administrativa kostna-
derna ökade sedermera; dock med vissa kvardröjande 
eftersläpning på grund av utlandsmyndigheten kraf-
tigt minskade bemanning och ett stort antal vakanta 
tjänster under 2015. Ambassaden är sedan januari 
2016 fullt bemannade vilket bidrar till en ökning av 
förvaltningsanslaget.

Tabell 4.6.13:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

liberia 2016 2015 2014

Globalt 0 0 7

Guinea 0 6 2

Liberia 173 177 173

Regionalt Västra Afrika 0 -13 442

Sierra Leone 0 16 4
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Moçambique 2015–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategigenomförandet påverkades av konfliktsituatio-
nen och en försämrad makroekonomisk utveckling. 
Sammandrabbningar mellan landets armé och väp-
nade grupper som tillhör det största oppositionspar-
tiet Renamo var under året frekventa. Sådana före-
kom i landets centrala delar, framförallt i provinserna 
Sofala, Manica och Tete. Civila drabbades av konflik-
ten och under året fanns uppskattningsvis 10 000 
moçambikier i flyktingläger i Malawi.79 Förhand-
lingar mellan regeringen och det största oppositions-
partiet Renamo påbörjades under slutet av året och 
faciliterades av internationella medlare.

Den makroekonomiska situationen utvecklades i 
negativ riktning under 2016, vilket bland annat för-
anledde nedskärningar av statsbudgeten. Tillväxt-
prognosen skrevs ned, inflationen låg som mest på 
över 25 procent på årsbasis, och den inhemska valu-
tan har tappade nästan 50 procent mot den ameri-
kanska dollarn. De hemliga skulder som uppdagades 
i april 2016 – motsvarande 10 procent av BNP – 
innebar sannolikt att landets skuldsättning blev ohåll-
bar, och innebar inställda utbetalningar till statsbud-
geten från budgetstödsgivarna samt inställt nödlån 
från IMF. Krisen medförde även höjda priser på bas-
varor vilket slog hårdast mot de mest utsatta.

En lösning av konflikten är avgörande för att få fart 
på ekonomin. Investeringar och turism, samt trans-
portmöjligheterna genom landets centrala delar 
påverkades negativt av sammandrabbningarna. 
Genomförandet av en internationell oberoende revi-
sion av de hemliga skulderna, som ett komplement till 
andra initiativ, var ett viktigt steg som regeringen tog 
för att försöka återuppbygga de raserade förtroendet 
från den moçambikiska befolkningen och det interna-
tionella samfundet. Den värsta torkan på 35 år bidrog 
också till nedgången i ekonomin och ökad brist på 
mat. Under året led som mest upp till 1,5 miljoner 
människor av matbrist i Moçambique.80 Siffran kan 
komma att öka ytterligare under 2017. 

Moçambique gjorde framsteg inom SRHR. Under 
2015 antog Moçambique en strategi mot barnäkten-
skap, och arbete pågår för att slutföra den reglering 
som krävs för att den nya lagen för säker abort som 
antogs 2014 skall kunna verkställas. Flera av Sveriges 
partners inom stödet till civilsamhället ”Accão para 
uma Governacão Inclusiva e Responsavel” (AGIR) 
samt FNs befolkningsfond (UNFPA) medverkade i 
detta arbete. Civilsamhället spelade en viktig roll för 

Tabell 4.6.14: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 192 179 160
Antal utbetalningar 68 46 20
Antal insatser med avtalsstart 3 10 8
Antal insatser med utfall 23 21 13
Antal avslutade insatser 11 4 3
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 9 9 12
Förvaltningskrona 13 12 11
Medelavtalslängd (månader) 44 48 50
Förvaltningskostnad (MSEK) 15 15 15

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Mali 2004–2006 / Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016–
2020.

Prestationer
Utbetalningar och avtal har tecknats avseende båda 
strategierna ovan 2016. Sida gjorde bedömningen att 
anslaget för 2016, 200 miljoner kronor, skulle betalas 
ut i sin helhet under året. Slutresultatet blev dock att 
192 miljoner kronor betalades av anslagets 200 miljo-
ner kronor, det vill säga en utbetalningsnivå på 96 
procent. Grunden för detta är ett antal återbetal-
ningar samt att en samfinansierad insats där den 
andra finansiärens belopp (som betalats till Sida för 
vidareförmedlan) inte kunde betalas då godkänd 
 rapportering saknades.

Förvaltningsanalys
Medelavtalslängden är något kortare än planerat i 
som en konsekvens av avvaktan på antagandet av den 
nya strategin. Strävan är dock att vid varje tillfälle 
teckna längre avtal för att öka möjligheterna till håll-
bara resultat. Antalet nya insatser 2016 var lägre än 
tidigare år. Avsikten var att konsolidera portföljen 
men även för att skapa utrymme kommande år för 
inriktningen under den nya strategin. Förvaltnings-
kostnaderna är stabila över perioden alltmedan tidi-
gare vakans inom mänsklig säkerhet åter fått en 
utsänd.

Tabell 4.6.15:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Mali 2016 2015 2014

Mali 192 179 160
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minska då utfallet fortsatt minska sedan föregående 
år. Minskad genomsnittlig volym och avtalslängd per 
insats i jämförelse med 2015 har främst att göra med 
flera insatser i energiportföljen. De har pågått sedan 
2010 med flerfaldiga avtalstillägg med ytterligare 
medel, men har nu avslutats.

Tabell 4.6.17:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Moçambique 2016 2015 2014

Moçambique 512 685 745

att få till stånd förändringar i strafflagen under 2014, 
vilket innefattade kriminalisering av sexuellt våld mot 
kvinnor och barn, sexuella trakasserier samt barnäk-
tenskap, inklusive våldtäkt inom äktenskapet.81 Verk-
ställandet av lagen har fortfarande inte påbörjats, 
men påverkansarbetet har fortsatt under 2016. Under 
2016 beviljades även ett stöd till FN i Moçambique 
för att stärka en miljon flickors och unga kvinnors 
SRHR i två provinser, Nampula och Zambezia.82 83

2016 års initiala delegering om 650 MSEK var i 
paritet med 2015 års delegering och i enlighet med 
utlandsmyndighetens operationaliseringsplan och 
beslutade årsplan. Som en konsekvens av att Sverige i 
april 2016 beslutade att inte betala ut årets budget-
stöd vidtog utlandsmyndigheten ett antal åtgärder, 
bland annat genom att ta fram en alternativ bered-
nings- och utbetalningsplan för 2016, med ett revide-
rat delegeringsbelopp på 540 MSEK.

Tabell 4.6.16: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 512 685 745
Antal utbetalningar 80 63 83
Antal insatser med avtalsstart 19 12 15
Antal insatser med utfall 50 37 42
Antal avslutade insatser 17 10 7
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 11 19 18
Förvaltningskrona 13 17 20
Medelavtalslängd (månader) 46 56 61
Förvaltningskostnad (MSEK) 38 40 36

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Moçambique 2015–2020.

Prestationer
Det utbetalade beloppet påverkades av att 2016 års 
generella budgetstöd om 256,25 miljoner kronor 
stoppades. En alternativ utbetalningsplan togs fram 
och beredningar inleddes tidigare än planerat. Detta 
tillsammans med operationaliseringen av den nya 
strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mocambique, gjorde att antalet insatser med avtals-
start liksom antalet insatser med utfall, steg markant. 
Det senare kan också till viss del förklaras av ett större 
antal mindre förberedande insatser under omlägg-
ningen av insatsportföljen. Mindre förberedande och 
stödjande insatser förklarar även ett ökat antal avslu-
tade insatser 2016 i jämförelse med föregående år.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden i jämförelse med 2015 har 
minskat tillbaks till nära nivån 2014. Det förklaras 
bland annat av en operationalisering som tillfördes 
resurser 2015. Förvaltningskronan fortsätter att 
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 förutom utlandsmyndigheten i Kinshasa och Kigali 
även utlandsmyndigheterna i Kampala och Addis 
Abeba, Sida-Stockholm, Utrikesdepartementet och 
Folke Bernadotteakademin (FBA). Dialog förs med 
utlandsmyndigheten i Kinshasa om att samordna 
beredningen av en insats inom delområdet konfliktfö-
rebyggande och försoning.

Det något sänkta anslaget till 175 miljoner 2016 
bedöms inte ha fått några allvarliga konsekvenser för 
insatsportföljens genomförande och måluppfyllelse. 
Kärnverksamheten i strategin påverkades inte. Redan 
i slutet av 2015 vidtog utlandsmyndigheten åtgärder 
för att kunna hantera ett genomförande med ett 
något lägre belopp 2016.

Tabell 4.6.18: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 176 196 212
Antal utbetalningar 65 41 35
Antal insatser med avtalsstart 11 11 21
Antal insatser med utfall 23 30 27
Antal avslutade insatser 13 10 14
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 8 7 8
Förvaltningskrona 6 12 13
Medelavtalslängd (månader) 44 43 38
Förvaltningskostnad (MSEK) 28 16 16

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Rwanda, 2015-2019.

Prestationer
I likhet med tidigare år uppnåddes fullt utnyttjande 
av delegerade medel. Det lägre utbetalade beloppet 
jämfört med tidigare år beror på lägre tilldelning av 
medel för 2016. Antalet avtalade insatser med utfall 
minskade, vilket var enligt plan. Minskningen möjlig-
gör mer tid för uppföljning av resultat. Minskningen 
har kunnat ske trots att flera nya insatser inletts under 
året för att forma insatsportföljen efter strategin för 
utvecklingssamarbetet med Rwanda.

Förvaltningsanalys
Medelavtalslängden är enligt plan. Längre avtal ökar 
möjligheterna att uppnå hållbara resultat, särskilt 
inom de insatser som syftar till beteende- och attityd-
förändringar såsom de pågående mänskliga rättig-
hets- och försoningsinsatserna.

Förvaltningskostnaderna har ökat i huvudsak som 
konsekvens av en ökning av antal utsänd personal. 
Höjningen var befogad då utlandsmyndigheten i 
Kigali utöver medel för Rwanda-strategin ansvarar 
för medel för bilateralt forskningssamarbete om ca 
50 MSEK per år. Anslaget för utvecklingssamarbetet 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Rwanda, 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Den socio-ekonomiska kontexten i Rwanda är i 
huvudsak gynnsam för strategigenomförandet. Lan-
dets ekonomi fortsätter att växa stadigt och andelen 
fattiga minskar.84 Politisk stabilitet råder, dock till pri-
set av inskränkt demokrati. Den rwandiska regering-
ens starka vilja att kontrollera organisationer i det 
civila samhället, inte minst den utlandsfinansierade 
verksamhet, inverkar negativt på utvecklingssamarbe-
tet generellt och verkansfriheten för det civila samhäl-
lets organisationer i synnerhet. Utlandsmyndigheten 
tvingades under året avbryta en medieinsats delvis på 
grund av detta.85 Genomförandet av aktiviteter inom 
ramen för en fond för stöd till civilsamhällesorganisa-
tioner försenades av liknande skäl, men har nu kom-
mit igång.86

Givarsamfundet i Rwanda är jämförelsevis litet. 
Bland samtliga bi- och multilaterala givare var Sve-
rige den nionde största givaren för viket tillförlitlig 
statistik finns, 2014. Sveriges andel av det totala 
biståndet till Rwanda var samma år knappt 4 pro-
cent.87 88 Sida bedömer att Sverige är en av de mest 
betydelsefulla givarna vad gäller stöd till organisatio-
ner i det civila samhället.

Det stöd som ges till University of  Rwanda i syfte 
att stärka utbildningen på masternivå och universite-
tets kapacitet i olika avseenden, inklusive innovation, 
har som huvudsyfte att bidra till resultatområde 3 i 
strategin (förbättrade levnadsvillkor), men bidrar 
också till genomförandet av Strategin för forsknings-
samarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 
2015–2021.89

Arbetet med SRHR sker inom ramen för insat-
serna för stöd till det civila samhället. I den breda 
civilsamhällesinsatsen Public Policy Information, 
Monitoring and Advocacy Programme, PPIMA, 
ingår den nationella organisationen Health Develop-
ment Initiative som fokuserar sin verksamhet på 
SRHR.90

I enlighet med strategin har synergier även sökts 
med såväl Strategin för Sveriges regionala utveck-
lingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–
2021 som med Strategin för Sveriges utvecklings-
samarbete med Demokratiska republiken Kongo 
2015–2019. Utlandsmyndigheten i Kigali initierade 
under 2016 bildandet av en informell grupp för att 
underlätta samordning och informationsutbyte mel-
lan ansvariga för de olika strategierna, med fokus på 
länderna kring de Stora Sjöarna. I gruppen ingår 
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Somalia 2013–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Somalia är ett land som präglas av långvariga, flerdi-
mensionella och mångfacetterade konflikter, inklusive 
lokala konflikter om resurser såsom vatten och betes-
mark, samt den huvudsakliga konflikten mellan reger-
ingen – som stöds av Afrikanska Unionen (AU) och 
det internationella samfundet – och Al Shabaab. På 
övergripande nivå dominerades utvecklingen under 
2016 av politiska övergångsprocesser. Begränsade val 
hölls under oktober och november. Det problematiska 
säkerhetsläget är fortsatt en utmaning för utvecklings-
samarbetet.

Det internationella biståndsramverket ”New Deal 
for Fragile States” utgör en viktig utgångspunkt för 
det internationella samarbetet i Somalia. Somalia har 
internaliserat New Deal genom ”Somalia Compact” 
är kanske det mest framstående exemplet på detta 
arbetssätt.91

De fem största givarna för vilken tillförlitlig statistik 
finns, 2015, var i fallande ordning: EU, Storbritan-
nien, USA, Sverige och Norge.92 Trots att det interna-
tionella stödet ökat till Somalia sedan 2013 bedöms 
genomförandet av New Deal-agendan vara underfi-
nansierat med tanke på den historiska möjlighet lan-
det nu har att bryta cirkeln av våldsamma konflikter 
och fattigdom. Världsbanken, FN och andra utveck-
lingspartner minskar och senarelägger aktiviteter på 
grund av begränsad finansiering, och deras kapacitet 
utnyttjas inte optimalt.

Utvecklingssamarbetet med Somalia har starka 
kopplingar till flera andra strategier. Synergier med 
Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–
201493 har främjats genom specifikt stöd till Somalia 
Resilience Programme (SOMREP), där humanitär 
och långsiktig finansiering kombinerats, samt påver-
kansarbete som bland annat lett till att den kom-
mande nationella utvecklingsplanen har ett resiliens-
kapitel som tar hänsyn till den humanitära 
behovsbilden.

Vad gäller synergier med Strategi för stöd genom 
svenska organisationer i det civila samhället 2010–
2014,94 så genomför Forum Syd ”Somalia Diaspora 
Programme 2015–2017”, där den svensk-somaliska 
diasporan engageras för att stärka civilsamhället och 
lokal utveckling i Somalia. Detta program, som finan-
sieras av Somalia-anslaget, är nära kopplat till och 
koordinerat med insatser som finansieras genom de 

med Rwanda minskade samtidigt, vilket signifikativt 
kom att inverka negativt på förvaltningskronan.

Tabell 4.6.19:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Rwanda 2016 2015 2014

Regionalt Centralafrika 0 0 <1

Regionalt stora sjöregionen 0 >-1 >-1

Rwanda 176 197 212
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sudan 2014–2016

Förutsättningar för strategigenomförande
Sudan har under en längre tid befunnit sig på grän-
sen mellan konflikt och post-konflikt, uppvisat bris-
tande respekt för mänskliga rättigheter samtidigt som 
regeringen skapat begränsningar för internationella 
organisationer att bedriva effektiv verksamhet i lan-
det. I Darfur ökar fattigdomen till följd av konflikt 
och humanitär kris. Mest utsatta är kvinnor och barn.

Fortsatta sammandrabbningar i Darfur kan komma 
att påverka strategins förväntade resultat för fred och 
säkerhet negativt.

Politiska åtstramningar ger begränsningar som för-
svårar utvecklingssamarbetet. Verksamma organisa-
tioner har blivit mer försiktiga i arbetet med frågor 
som är känsliga för regeringen. En plan, den så kall-
lade ”Sudaneringsplanen” med syfte att låta enbart 
inhemska organisationer verka i landet försvårar 
 samarbetet ytterligare. Planen påverkar märkbart det 
demokratiska utrymmet i Sudan och arbetet för Sidas 
partners att stödja det lokala civilsamhället att verka 
för ökad respekt för demokrati och mänskliga rättig-
heter.

Utvecklingssamarbetet genomförs med begränsade 
administrativa resurser och kanaliseras framförallt 
genom multilaterala aktörer och partnerskap med 
andra givare, som funnit på plats under en längre tid 
och byggt upp förtroende hos såväl regeringen som 
befolkningen och därigenom bedöms ha kapacitet 
och förutsättningar att verka i landet.

Ett område som har känslig karaktär, är stödet för 
ökad kunskap och möjligheter att hävda sina rättig-
heter för kvinnor och barn samt SRHR, vilket ingår i 
UNICEF Sudan Child Protection som bland annat 
arbetar mot kvinnlig könstympning (FGM/C) och 
barnäktenskap. Resultaten i strategin går trots allt 
framåt på några av dessa områden.

Stöd går också till UNDP-fonden, Darfur Commu-
nity Peace and Stability Fund (DCPSF), som verkar 
för fred och säkerhet i Darfur. Fonden arbetar med 
projekt kring naturresursutnyttjande och förebyg-
gande av ökenspridning samt insatser för alternativa 
inkomstkällor för lokalbefolkningen. Dessa lokala ini-
tiativ ger resultat men bedöms inte påverka de egent-
liga underliggande orsakerna till konflikten. Sverige 
har under året tagit initiativ till lokala samtal om 
 analys och ökad koordinering för att stärka samver-
kan och synergier mellan humanitära insatser och 
långsiktig utveckling med fokus på risk, sårbarhet och 
resiliens. Utsänd personal arbetar med koordination 

resurser Forum Syd får via Sida/CIVSAM och bidrar 
till samma resultatramverk.

Rörande samverkan med Strategi för SRHR i 
Afrika söder om Sahara 2015–19, så har Sverige 
aktivt och systematiskt lyft frågor som barnäktenskap, 
kvinnlig könstympning, familjeplanering, rätten till 
hälso- och sjukvård, samt könsrelaterat och sexuellt 
våld. Utlandsmyndigheten ser behovet att fokusera 
ytterligare på denna fråga.

Det instabila säkerhetsläget utgör den främsta 
utmaningen för såväl strategigenomförande som upp-
följning av insatsportföljen.

Tabell 4.6.20: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 345 346 386
Antal utbetalningar 39 24 37
Antal insatser med avtalsstart 6 6 17
Antal insatser med utfall 24 23 34
Antal avslutade insatser 10 10 9
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 14 13 10
Förvaltningskrona 32 22 23
Medelavtalslängd (månader) 47 50 45
Förvaltningskostnad (MSEK) 11 16 17

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Somalia 2013 – 2017.

Prestationer
2014 var insatsen-portföljen för Somalia fortfarande 
under uppbyggnad i linje med Somaliastrategin, 
 vilket resulterade i ett stort antal insatser med avtals-
start. Detta har därefter gått tillbaka till för strategin 
normala nivåer. Även antalet insatser med utfall 
avspeglar portföljens initiala uppbyggnad under peri-
odens inledning.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har under perioden kommit 
att sjunka signifikant som följd av minskning av 
resursåtgång och kostnad härför. Detta har i sin tur 
haft en positiv inverkan på förvaltningskronans 
utveckling över perioden.

Tabell 4.6.21:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

somalia 2016 2015 2014

Somalia 345 346 386
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sydsudan 2014–2016

Förutsättningar för strategigenomförande
Förutsättningarna för strategigenomförandet har 
under 2016 haft stora begränsningar till följd av den 
konfliktfyllda utvecklingen samt den politiska situatio-
nen i landet. Trots att ett fredsavtal undertecknats i 
augusti 2015 har implementering av avtalet uteblivit. 
Istället har nya sammandrabbningar mellan reger-
ingsarmén och den väpnade oppositionen fortsatt vil-
ket resulterat i fortsatta flyktingströmmar. Rapporter 
från UNHCR vittnar om att Sydsudan nu är ett av de 
konfliktländer som genererat över en miljon externa 
flyktingar.96 Utsänd personal från Sverige och andra 
internationella aktörer har en tid varit evakuerade vil-
ket försvårat genomförandet av insatser ytterligare.

Inskränkningar av yttrandefriheten från den syd-
sudanesiska regeringen samt den pågående konflikten 
försvårar civilsamhällets möjligheter att verka för för-
soning och stärkt demokrati samt respekt för mänsk-
liga rättigheter. Då Sveriges resurser för strategige-
nomförandet är begränsade är partnerskap med 
andra givare viktigt och stöd ges genom en insats ledd 
av UNDP, som riktar sig till lokalsamhällen, samt till 
NGO Forum som ska stärka informationsspridning 
och viss kapacitetstärkning av det civila samhället.

Ur ett ekonomiskt perspektiv närmar sig landet en 
kollaps. I juli 2016 uppgick inflationen till 660 pro-
cent.97 Därtill har oljeproduktionen gått i en negativ 
riktning. Landets intäkter går till stor del till krigs-
föring och vapenhandel snarare än att tillgodose 
befolkningens behov av sociala tjänster.

Befolkningen påverkas på alla områden av den 
ekonomiska nedgången och konfliktsituationen. Alar-
merande siffror visar att 4,3 miljoner människor är i 
riskzonen för hungersnöd, en siffra som väntas stiga 
till 4,8 miljoner under senare delen av 2016.98 Det 
finns många tydliga hinder för kvinnors och barns 
rättigheter. Sydsudan har en av världens högsta möd-
radödligheter till följd av bristande tillgång till sjuk-
vård. Vidare ses ett tilltagande sexuellt- och könsrela-
terat våld, som blivit en del av krigföringen i landet, 
där flickor och kvinnor är särskilt utsatta. Rapporte-
ring visar att det finns ca 16 00099 barnsoldater i Syd-
sudan.

Kvinnors- och barns hälsa och sexuell och repro-
duktiva rättigheter (SRHR) utgör centrala områden i 
Sveriges strategi och Sida fortsätter att ge stöd till två 
program med bäring på området: dels den givarge-
mensamma100 fonden Health Pooled Fund (HPF) och 
dels UNFPAs barnmorskeprogram. HPF har bidragit 

av både humanitärt stöd och långsiktiga utvecklings-
insatser vilket ökar potentialen för att utnyttja de 
synergier som finns, i synnerhet kopplat till Strategi 
för humanitärt bistånd genom Styrelsen för interna-
tionellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014.95

Tabell 4.6.22: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 57 60 19
Antal utbetalningar 5 3 1
Antal insatser med avtalsstart 4 2 1
Antal insatser med utfall 6 3 3
Antal avslutade insatser 2 1 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 10 20 6
Förvaltningskrona 11 101 88
Medelavtalslängd (månader) 38 42 41
Förvaltningskostnad (MSEK) 5 1 <1

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sudan 2014–2016.

Prestationer
Vid årets slut 2016 hade Sudan en insats-portfölj som 
absorberat hela årets anslag.

En trend av stigande antal nyavtalade insatser, 
utbetalningar och insatser med utfall över treårsperio-
den 2014–2016 kan utläsas. En djupare analys av 
insatserna visar att denna trend i realiteten till stor del 
är driven av administrativa omflyttningar av redan 
existerande insatser.

Förvaltningsanalys
Medelavtalslängden har sjunkit något 2016. vilket 
beror på att Sida inte tecknar längre avtal i slutet av 
en strategiperiod. Genomsnittslig volym per insats ser 
ut att sjunka 2016, men är i realiteten oförändrad i de 
pågående programmen. De avslutade insatserna, som 
utgjorde cirka en tredjedel av totalt antal insatser, har 
under året tagit emot återbetalade medel, vilket 
påverkar statistiken.

Förvaltningskronan har under perioden kommit att 
sjunka dramatiskt som en följd av ökade förvaltnings-
kostnader kopplat till ökad resurstilldelning för strate-
gin, främst mellan 2015 till 2016.

Tabell 4.6.23:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

sudan 2016 2015 2014

Sudan 57 60 19
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och därav omlokalisering av utsänd personal, för att 
därefter ligga relativt stabilt. Som en konsekvens av 
minskade allokerade medel och de höjda förvalt-
ningskostnaderna har förvaltningskronan sett en 
 kraftig negativ utveckling.

Tabell 4.6.25:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

sydsudan 2016 2015 2014

Sydsudan 54 97 147

till att motverka negativ utveckling inom mödra- och 
barnhälsan i Sydsudan genom ökad tillgång till vik-
tiga hälsotjänster såsom preventiv mödravård och 
kvalificerad förlossningsvård. UNFPAs barnmorske-
program har bidragit till att främja barnmorskans 
profession genom att stärka förutsättningarna för 
barnmorskor att verka och genom utbildning av nya 
barnmorskor. Programmen kompletterar varandra på 
ett strategiskt sätt.

Tabell 4.6.24: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 54 97 147
Antal utbetalningar 6 6 4
Antal insatser med avtalsstart 3 6 3
Antal insatser med utfall 8 10 4
Antal avslutade insatser 9 5 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 11 37
Förvaltningskrona 7 15 43
Medelavtalslängd (månader) 32 41 42
Förvaltningskostnad (MSEK) 8 7 3

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sydsudan 2014-2016.

Prestationer
Minskat utbetalat belopp beror på att Sydsudans stra-
tegibelopp 2015 sänktes från 175 miljoner kronor till 
100 miljoner kronor. 2016 kunde inte alla planerade 
beredningar och utbetalningar genomföras då den 
kraftigt uppblossande konflikten förändrade förutsätt-
ningarna för utvecklingssamarbetet. Under året har 
ett större arbete genomförts att stänga äldre insatser 
där avslutande dialog med partner dragit ut på tiden, 
på grund av landets konfliktsituation. Hanteringen av 
avslutade insatser har blåst upp trenden av nystartade 
insatser 2016 då Sida i samband med avslut upp-
handlat ett par studier och revisioner som räknas som 
nystartade insatser i tabellen. Nyckeltalet för utfall 
påverkas negativt på grund av några insatser där en 
återbetalning skett.

Förvaltningsanalys
Utvecklingen av genomsnittlig volym per insats har 
påverkats av konfliktsituationen då den framförallt 
påverkat beredningen av den volymmässigt största 
insatsen i portföljen negativt.

Medelavtalslängden uppvisar en sjunkande trend 
vilket beror på att Sida undviker att teckna längre 
avtal i slutet av strategiperioden enligt regeln om 
50 procent respektive 75 procent intecknat strategi-
belopp.

Förvaltningskostnaden kom att öka initialt under 
perioden som en konsekvens av konfliktsituationen 
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Den koordinerade dialogen mellan Tanzania och 
givarna på en högre nivå har kommit att påverkas av 
en storskalig korruptionsskandal inom energisektorn 
och den därpå följande minskningen av generellt 
budgetstöd. Ingen bilateral givare har för närvarande 
något aktivt generellt budgetstöd. EU är på väg att 
återuppta sitt budgetstöd men nu med ett snävare 
fokus på offentlig finansiell styrning och Danmark 
förväntas ansluta sig till detta initiativ. Snävare sektor-
fokuserade budgetstöd från bland annat de multilate-
rala bankerna fortsätter dock som tidigare. Sverige är 
involverad i en pågående konsultationsprocess för att 
hitta ändamålsenliga former för den fortsatta övergri-
pande dialogen mellan givarna och Tanzania.

Det finns flera synergier med Samarbetsstrategi för 
det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder 
om Sahara, inte minst kring konkreta insatser som 
Trade Mark East Africa (TMEA),104 samt även med 
globala strategier, där till exempel Sidas stöd till Glo-
bal Partnership for Education (GPE) väl matchas av 
utlandsmyndighetens roll som så kallad Supervising 
Entity för GPE i Tanzania,105 och det bilaterala stödet 
till UNDAP106 och globala stöd till olika FN-organ (till 
exempel UNESCO kring lokalradio) är två exempel.

Tabell 4.6.26: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 649 749 277
Antal utbetalningar 102 90 67
Antal insatser med avtalsstart 30 9 10
Antal insatser med utfall 53 42 35
Antal avslutade insatser 26 8 4
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 13 18 7
Förvaltningskrona 17 22 8
Medelavtalslängd (månader) 49 57 67
Förvaltningskostnad (MSEK) 37 34 36

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
 bistånd i Tanzania 2013-2019.

Prestationer
Utbetalat belopp har sjunkit mot föregående år men 
ligger inom strategiramen och allokerade medel. 
Märkbar ökning av avslutade insatser kommer av ett 
intensifierat kvalitetssäkringsarbete inom strategin 
och berörd avdelning. Det låga utfallet 2014 och det 
höga utfallet 2015 förklaras av en senarelagd utbetal-
ning av budgetstöd. Det förklarar också motsvarande 
avvikelser på förvaltningskronan.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har legat relativt konstanta 
under perioden. Förvaltningskronans förändring 

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Tanzania 2013–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Tanzania präglas av relativ stabilitet. Landet har mot-
tagit flyktingar från konflikten i Burundi men det för-
väntas inte att konflikten i sig spiller över till Tanzania.

Den regionala dynamiken har kommit att ändras 
med Tanzanias president, John Magufuli. Tanzania 
och Rwanda har närmat sig varandra från att tidigare 
ha betraktat varandra med ömsesidig misstänksam-
het. Tanzania har nyligen valt att avvakta med sin 
underskrift av det EAC-gemensamma EPA-avtal 
 vilket på medellång sikt främst skulle ha gagnat 
Kenya.101

President Magufulis, och hans administration, har 
utmärkt sig genom en aktiv korruptionsbekämpning 
och hårdare krav på en ansvarsfull användning av 
offentliga medel. Samtidigt är den nya administratio-
nen mer auktoritär, utövar en hårdare kontroll över 
informationsflödet och utrymmet för oppositionen att 
verka har krympt. Givet de förutsättningar som råder 
sedan det tanzaniska valet 2015 finns det behov av att 
vidareutveckla hur Sverige i framtiden bör stödja 
stärkande av regeringens funktioner för ansvarsut-
krävande och korruptionsbekämpning.

Ett omval hölls på Zanzibar under våren 2016, till 
följd av det på oklar grund ogiltigförklarade valresul-
tat avseende Zanzibars lokala styre 2015. Valet under 
våren 2016 bojkottades av oppositionen och det sit-
tande partiet vann. Situation på Zanzibar har sedan 
valet varit spänd men lugn.

Klimatet för HBTQ-personer och organisationer 
hårdnat under 2016.102

Sammanfattningsvis har senaste årets händelseut-
veckling i Tanzania förbättrat förutsättningarna för 
att uppnå minskad korruption och en mer effektiv 
och ansvarsfull användning av offentliga medel 
medan förutsättningarna för att bidra till stärkt demo-
krati och till mänskliga rättigheter har försämrats.

Även om biståndets betydelse minskar är Tanzania 
fortfarande ett givartätt land. Projektifiering och frag-
mentering har under senare år ökat. Inom samtliga 
resultatområden där Sverige är verksamt finns det ett 
flertal givare. Sverige eftersträvar och koordinera 
 stödet till tanzaniska myndigheter och organisationer 
så långt som möjligt. Vad gäller till exempel stödet till 
 Tanzanias sociala skyddsnät för de fattigaste har 
 Sverige varit drivande för att etablera en koordine-
ringsstruktur och få till ett väl harmoniserat stöd till 
programmet.103
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Uganda 2014–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Säkerhetssituationen i Uganda är huvudsakligen sta-
bil och det råder fred i hela landet. Enligt UNHCR 
är landet idag näst största flyktingmottagaren i Afrika 
och har en generös och human flyktingpolitik gente-
mot grannländerna. Konfliktrisker finns dock på det 
inrikespolitiska planet.

Inskränkningar av medborgerliga fri- och rättighe-
ter, till exempel i samband med de allmänna valen 
2016, har inneburit att utrymmet och möjligheterna 
att verka för det civila samhället och den politiska 
oppositionen har begränsats. Tillfälliga stängningar 
av sociala medier och andra åtgärder för att begränsa 
yttrande- och mediefriheter har noterats. Förutsätt-
ningarna för Sveriges samarbetspartners att bidra till 
att uppnå strategiresultaten påverkas negativt av dessa 
faktorer men det långsiktiga förändringsarbetet fort-
går och metoder och strategier anpassas i takt med att 
restriktioner införs.

Sverige är en medelstor givare inom EU-grup-
pen.107 De sektorer som Sverige verkar inom har även 
andra biståndsgivare och samfinansiering sker fram-
för allt inom mänskliga rättigheter och demokrati, 
genom en gemensam fond. Sverige är den biståndsgi-
varen som på tydligast sätt prioriterar jämställdhet 
och kvinnors rättigheter i biståndet och i den politiska 
dialogen.

Ökad tillgång till SRHR är en viktig prioritering 
inom hälsostödet, och förväntas också bidra till resul-
tat inom till exempel sysselsättning för ungdomar och 
inkluderande tillväxt. Sverige har ett brett samarbete 
med multilaterala organisationer, regionala och lokala 
civilsamhällesorganisationer för att säkerställa att 
resurser finns för både förebyggande informations- 
och policyarbete och en utbyggd service av kvalitet. 
Under 2016 bereddes ett nytt stöd till en fond för 
civilsamhällesorganisationer som arbetar med SRHR 
och HIV-prevention för perioden 2016–2020 om 
110 MSEK.108

Inom HBTQ är det globala stödet till regionala 
organisationer särskilt viktigt och bidrar direkt till den 
bilaterala strategins resultat inom SRHR och mänsk-
liga rättigheter.

Samarbete och synergier finns med flera andra 
strategier. Ett femtontal svenska civilsamhällesorgani-
sationer får stöd för verksamhet i Uganda under Stra-
tegi för stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället 2016–2022.109 Många verksamhetsområden 
överlappar med det bilaterala stödet och i flera fall är 

kommer av svagt ökade förvaltningskostnader i kom-
bination med en aning lägre utbetalat belopp.

Tabell 4.6.27:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

tanzania 2016 2015 2014

Tanzania 649 749 277
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genomfördes 2015 som ett led i operationaliseringen 
av en ny strategi. Nedskärningar i landallokeringar 
och personalbyten påverkade också antalet bered-
ningar som kunde slutföras 2016. Antalet insatser 
med utfall har minskat av samma anledning. Antalet 
avslutade insatser är relativt konstant.

Förvaltningsanalys
Genomsnittlig avtalsvolym har ökat något liksom 
medelavtalslängd, vilket är enligt plan.

Förvaltningskostnaden steg initialt av perioden som 
en konsekvens av tillskrivna resurser för att därefter 
ligga stabilt. Förvaltningskronan har som en konse-
kvens av ökat utbetalat belopp inte påverkats nämn-
värt av de ökade förvaltningskostnaderna.

Tabell 4.6.29:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

uganda 2016 2015 2014

Uganda 211 228 145

det samma lokala partners som får stöd, varför del-
ning av information är viktig.

Uganda får del av flera insatser som stöds inom 
ramen för Resultatstrategi för särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter och demokratisering 2014–
2017. De regionala och globala organisationer som 
får stöd av Sida bidrar till de resultat som lokala orga-
nisationer åstadkommer med stöd av den bilaterala 
strategin, till exempel inom nät- och mediefrihet.

Forskningssamarbetet i Uganda under Strategi för 
forskningssamarbete och forskning inom utvecklings-
samarbete 2015–2021omfattar flera intressanta 
områden som det bilaterala samarbetet kan dra nytta 
av inom samtliga resultatområden. Utlandsmyndig-
heten genomförde en kartläggning av dessa under 
2016 som led i arbetet för att tillvarata forsknings-
resultat och kontaktytor.110

Det ökade intresset för garantier har inneburit nya 
utmaningar och arbetssätt. En djup kunskap och för-
ståelse om den lokala marknaden och framtidstrender 
är nödvändig för att säkerställa att Sverige stimulerar 
investeringar som är livskraftiga och innebär förbätt-
rade levnadsvillkor för fattiga.

Givet neddragningar och osäkerheten om utrym-
met för de två sista åren i strategiperioden har ett 
mindre antal planerade insatser nedprioriterats, 
främst inom produktiva sektorer där garantier är 
lämpliga för att stimulera privata investeringar för att 
leverera på strategiresultaten. Ett av resultaten, soci-
ala trygghetssystem, har inte resurssatts och kommer 
inte uppnås under strategiperioden.

Tabell 4.6.28: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 211 228 145
Antal utbetalningar 61 56 32
Antal insatser med avtalsstart 12 22 21
Antal insatser med utfall 36 42 30
Antal avslutade insatser 19 18 17
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 6 5 5
Förvaltningskrona 8 9 9
Medelavtalslängd (månader) 53 47 51
Förvaltningskostnad (MSEK) 27 25 16

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Uganda 2014-2018.

Prestationer
Landallockeringen 2016 var lägre än 2015 på grund 
av minskad tilldelning av resurser. Osäkerheten om 
kommande års anslag har påverkat beslut om bered-
ning av nya insatser och en försiktig hållning har varit 
påkallad. Antalet insatser med avtalsstart minskade 
vilket är en konsekvens av att fler beredningar 
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Sverige och Storbritannien. Sverige har därigenom 
bidragit till att skapa förutsättningar för en hållbar 
tillväxt med fokus på att öka fattiga människors möj-
lighet att försörja sig.

Inom demokratiområdet har stöd givits bland 
annat för att förbättra institutioner som ”Human 
Rights Commission” och ”Womens’ Parliamentary 
Caucus”. Inom vissa områden har det dock funnits 
problem och förseningar. Det svåraste har varit resul-
tatet om fri media. Den främsta förklaringen är en 
fortsatt negativ trend för medieklimatet i landet i 
samband med de val som hölls i augusti 2016. Ett 
FN-program för att få unga i arbete har haft stora 
svårigheter och även några andra program har dra-
gits med förseningar.

En omfattande korruptionsutredning har under 
2016 genomförts gentemot stöd till The Zambian 
National Farmers Union (ZNFU) och det svenska 
 stödet har därför stoppats. Detta påverkar strategi-
genomförandet negativt. Utlandsmyndigheten gör 
ändå bedömningen att resultaten i strategin kommer 
att uppnås, främst på grund av mycket positiva resul-
tat i andra insatser.

Tabell 4.6.30: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 334 395 317
Antal utbetalningar 84 77 82
Antal insatser med avtalsstart 15 23 19
Antal insatser med utfall 43 49 32
Antal avslutade insatser 17 15 2
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 8 8 10
Förvaltningskrona 8 12 9
Medelavtalslängd (månader) 51 54 68
Förvaltningskostnad (MSEK) 41 34 34

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Zambia 2013-2017.

Prestationer
Utlandsmyndigheten har eftersträvat att öka antalet 
utbetalningar för att dels bättre kunna följa upp 
användning i nära anslutning till förbrukning av 
medel, dels på grund av anslagsförordningen. Fler 
utbetalningar ökar dock arbetsmängden. Att antalet 
insatser med avtalsstart minskat något, speglar väl att 
vi närmar oss slutet av strategin. Ökningen av antalet 
avslutade insatser följer av ett kontinuerligt uppfölj-
ningsarbete och fokus på avslut. Antal insatser med 
utfall speglar ambitionen om 4–5 insatser per hand-
läggare.

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Zambia 2013–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Den zambiska ekonomin befinner sig i ett mycket 
ansträngt läge och det demokratiska utrymmet har 
gradvis försämrats. I samband med valet i augusti 
2016 förekom visst våld och inskränkningar i medie-
klimatet.

Zambia dras med stora problem inom områdena 
klimat och miljö. Energibristen är omfattande och är 
en faktor som påverkar hela ekonomin mycket nega-
tivt. Ett stort program för att utveckla miljövänlig 
elektricitet utarbetas för närvarande i samarbete med 
privata sektorn.

Andelen människor som lever i fattigdom, framför 
allt på landsbygen, är fortsatt hög. Detta reflekteras 
bland annat genom att felnäring och HIV/Aids fort-
farande är stora problem i Zambia. Sida anser att det 
trots svårigheterna finns möjligheter för biståndet att 
skapa positiva resultat, det finns både kapacitet och 
vilja bland många olika aktörer i Zambia att driva 
utvecklingen framåt.

Sverige är den 6:e största givaren111 och har där-
med en viktig roll och är aktiv i den givarkoordinering 
som finns. Andra stora givare är USA, Storbritannien, 
Globala fonden och EU.

Garantier finns med både som specifik bistånds-
form i det svenska biståndet, men även i mindre skala 
inom biståndsprogram.

Kvinnor och flickor i Zambias diskrimineras inom 
många områden, vilket gör att Sida prioriterar jäm-
ställdhet inom alla resultatområden. Till exempel har 
ett samarbete inletts för att förbättra kvinnors tillgång 
till finansiella tjänster.112

Ett stort program för att utveckla miljövänlig elek-
tricitet utarbetas för närvarande i samarbete med 
 privata sektorn (se även kapitel 6.15). Redan har 
omfattande resultat uppnåtts inom strategins tre 
resultatområden. Inom hälsa arbetar Sida med ett 
omfattande program som riktar sig till kvinnor och 
barn under fem år. Sida arbetar också med sexual-
undervisning i skolan för att öka medvetenheten både 
om hur man kan skydda sig mot oönskade gravidite-
ter och sexuellt överförbara sjukdomar som HIV/
Aids. Ett ungdomsprogram redovisar att deras arbete 
har lett till ett förebyggande av cirka 50 000113 icke 
önskade graviditeter och därmed också många osäkra 
aborter för unga flickor. Ett program för att förbättra 
marknader inom jordbrukssektorn har lett till ökade 
inkomster för 300 000 bönder,114 vilket vida överstiger 
strategins målsättning. Programmet stöds av både 
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Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe  
2011–2012 115

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 har den politiska och ekonomiska situa-
tionen i Zimbabwe varit prekär med ekonomisk 
 kräftgång. Den politiska situationen är instabil, samt 
fortfarande överskuggad av successionsfrågan. 
 Fraktionsstriderna inom Zanu-PF (Zimbabwe African 
National Union – Patriotic Front) och olika missnöjes-
yttringar fortgår, dels i form av demonstrationer mot 
presidenten och regeringspartiet, organiserade av dels 
opposition och också olika rörelser inom civilsamhäl-
let. Dessa har i flera fall mötts av våld av polis. Under 
hösten har protester mot presidenten också kommit 
från krigsveteranerna. Under andra hälften av 2016 
har dels ett antal större demonstrationer hållits av 
oppositionen, samt ett par så kallade ”stay-aways” 
organiserats.116 Dessa stay-aways har dock bara fått 
visst genomslag, främst i större städer. Antalet arreste-
ringar ökade under 2016 och många sitter häktade en 
längre tid innan de antingen döms eller släpps. Ris-
ken är hög att konflikter eskalerar i det rådande sam-
hällsklimatet fram till valen 2018. MR-organisationer 
har under senare tid spelat en viktig roll i att driva 
ärenden mot staten i fall av arresteringar i samband 
med lagliga demonstrationer och protester som mötts 
av polisiärt våld. Involvering av civilsamhällets orga-
nisationer i utformningen av nationella policys har 
ökat inom vissa områden, men är generellt sett rela-
tivt begränsad, hämmat av tidigare ömsesidigt miss-
troende.

En skuldsaneringsprocess diskuteras med reger-
ingen, men har visat sig problematisk att genomföra. 
I givarsamfundet finns kritiska röster då regeringen 
inte har presenterat nödvändiga reformer på det 
 ekonomiska och politiska området. Parallellt med 
skuldsaneringsprocessen finns fortsatt otydlighet om 
frågan kring ursprung och inhemskt ägande.117 
Arbetslösheten och fattigdomsnivåerna är höga och 
regeringens planer på att lansera ”bond-notes”118 som 
ett svar på kontantkrisen skapar oro bland allmänhet 
och näringsliv.

Torkan och El Ninos effekter har under året försatt 
nära 4 miljoner människor i matosäkerhet vilket ris-
kerar leda till en ökad humanitär kris. Regionen och 
landet befinner sig därtill i en allvarlig energikris och 
låga vattennivåer ökar risken för lägre elproduktion.

Då andra givare, så som Danmark och Norge, har 
minskat sitt bistånd till Zimbabwe under 2016, har 
Sveriges stöd kommit att utgöra en större del av det 
totala biståndet till landet. 2015 fattade Danmark och 

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har ökat något under perioden 
som följd av förändring i resurser och därtill hörande 
kostnader för utsänd personal. Detta har dock inte 
nämnvärt inverkat på förvaltningskronan som är till-
baka på 2014 nivå då utbetalat belopp ökat något 
under perioden.

Tabell 4.6.31:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Zambia 2016 2015 2014

Zambia 334 395 317
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Tabell 4.6.32: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 183 207 193
Antal utbetalningar 41 37 21
Antal insatser med avtalsstart 12 11 8
Antal insatser med utfall 26 29 14
Antal avslutade insatser 11 5 1
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 7 14
Förvaltningskrona 8 9 13
Medelavtalslängd (månader) 48 49 50
Förvaltningskostnad (MSEK) 23 22 15

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe  
2011–2012.

Prestationer
Utlandsmyndigheten har eftersträvat att öka antalet 
utbetalningar för att bättre kunna följa upp använd-
ning i nära anslutning till förbrukning av medel. Fler 
utbetalningar ökar dock arbetsmängden. Att antalet 
insatser med avtalsstart ökar något, speglar att strate-
gin förlängts de sista tre åren. Ökningen av antalet 
avslutade insatser följer av ett kontinuerligt uppfölj-
ningsarbete och fokus på avslut.

Förvaltningsanalys
Genomsnittlig volym per insats har minskat vilket 
speglar årliga förlängningar av strategin. Förvalt-
ningskostnaderna kom att öka initialt under perioden 
som konsekvens av ökad resursåtgång, vilket i förläng-
ningen även inverkade negativt på förvaltningskro-
nans utveckling. Det senare har accentuerats i och 
med sjunkande utbetalt belopp.

Tabell 4.6.33:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Zimbabwe 2016 2015 2014

Zimbabwe 183 207 193

Norge beslut om att stänga sina ambassader och fasa 
ut sitt bistånd. Med ett minskat antal givare ökar för-
väntningarna på Sverige att ta ordföranderollen inom 
givargrupper samt att ta över centrala stöd som våra 
nordiska grannar lämnar.

Utlandsmyndigheten i Harare har haft ett nära 
samarbete med SRHR-teamet stationerat på utlands-
myndigheten i Lusaka, Zambia, kring stödet till orga-
nisationen Southern Africa HIV and AIDS Informa-
tion Dissemination Service (Safaids). Resultatet av 
samarbetet är en tydligare dialog med organisationen 
samt en förbättrad insyn kring både insatser och 
organisation.

Även om små framsteg har gjorts kvarstår stora 
ojämlikheter mellan könen. Våld i hemmet och 
könsbaserat våld är vanligt förekommande. En 
tredjedel av alla kvinnor mellan 18 och 24 år är 
utsatta för sexuellt våld/utnyttjande före 18 års ålder.

Barnäktenskap har förbjudits av 
konstitutionsdomstolen men barnäktenskap och 
tonårsgraviditeter fortsätter att vara vanligt 
förekommande. Sverige har bland annat genom sitt 
stöd stöttat flickor och kvinnor som varit utsatta för 
könsrelaterat våld genom att ge dem tillgång till 
rättshjälp, skyddat boende och rådgivning. Svenskt 
stöd till UNICEF har bidragit att öka tillgången på 
läkare och barnmorskor, samt utrustning och 
medicin. Stödet till Safaids är, tillsammans stöd till 
Sonke Gender Justice och Men Engaged for Gender 
inriktat på sexuell- och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) genom att främja 
attitydförändringar hos pojkar och män.

Sida har lyckats undvika att omförhandla avtal 
med anledning av neddragningen av Afrika-anslaget 
som skede under våren 2016, men en del 
nysatsningar har skjutits framåt i tid. Sida bedömer 
att det minskade handlingsutrymmet gör det svårare 
att svara upp mot Sveriges politiska prioriteringar och 
säkerställa att olika program är tillräckligt resurssatta 
för att nå goda resultat
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för samfinansiering av en regionalt verksam organisa-
tion.

Vidare är SRHR-teamet en aktiv medlem i Sidas 
hälsonätverk och är också den enda fältrepresentan-
ten i nätverkets planeringsgrupp. Nätverket utgör en 
viktig plattform för att söka synergier mellan olika 
strategier (globala, regionala och bilaterala).

SRHR-teamet har identifierat arbetet mot barn-
äktenskap som en regional dialogfråga och initierat 
samt rådgör kring ett fokuserat dialogarbetet som 
involverar flertalet utlandsmyndigheter i Afrika.

Under våren 2016 har en viss neddragning av års-
allokering gjorts, vilket dock kunnat hanteras – inte 
minst på grund av den omställning av insatsportföljen 
som fortfarande pågår. Dock är det av vikt att den 
totala finansiella strategivolymen bibehålls då det 
annars skulle få konsekvenser på både beslut om nya 
samarbeten men möjligen även på redan nu pågå-
ende partnerskap. Förutsägbarheten i utlandsmyndig-
hetens uppdrag genom den regionala SRHR-strate-
gin är av stor betydelse för hur arbetet med SRHR 
bedrivs genom partnerorganisationer, då Sverige är 
den enda regionala givaren med ett så brett SRHR-
mandat.

På grund av anslagsminskningar inom resultatstra-
tegi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter 
och demokratisering 2014–2017riskerade två stöd till 
regionala hbtq-organisationer i Afrika att avbrytas. 
De två stöden, till Coalition of  African Lesbians 
(CAL) och East African Sexual Health and Rights 
Initiative (UHAI) hanteras nu under den regionala 
SRHR-strategin.119

Tabell 4.6.34: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 363 309 359
Antal utbetalningar 50 41 35
Antal insatser med avtalsstart 13 9 9
Antal insatser med utfall 36 34 29
Antal avslutade insatser 9 8 3
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 10 9 12
Förvaltningskrona 28 27 25
Medelavtalslängd (månader) 56 58 63
Förvaltningskostnad (MSEK) 13 12 14

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2019.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 
2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Vissa aspekter och rättigheter inom ramen för SRHR 
och jämställdhet uppfattas som särskilt känsliga att 
arbeta med i regionen. Här möter förändringsarbetet 
stundtals motstånd utifrån konservativa värderingar 
och samhällsstrukturer och det innebär samtidigt en 
ökad utsatthet för samarbetspartners samt en viss risk 
för att planerade resultat inte kan uppnås.

Frågor som berörs är framför allt tillgången till 
säkra och lagliga aborter, hbtq-rättigheter samt ung-
domars sexualitet och tillgång till SRHR. Här är det 
viktigt att arbeta riskmedvetet med väl etablerade 
samarbetspartners, som har god expertis och erfaren-
het inom dessa områden och som är väl förankrade i 
regionen.

Det finns inga andra finansiärer vid sidan av 
 Sverige som ger ett brett stöd inom SRHR på regio-
nal nivå. Norge har sedan 2002 bidragit till genom-
förandet av det svenska regionala samarbetet men 
kommer p.g.a. av omprioriteringar inom sitt utveck-
lingssamarbete att avsluta sitt stöd i december 2017.

Det finns ett fåtal länder (Nederländerna, Storbri-
tannien och Schweiz) som har regional verksamhet – 
dock med mindre pengar och med en snävare inrikt-
ning relaterat till hiv med koppling till en specifik 
målgrupp såsom ungdomar, personer i fängelse, mig-
ranter eller andra särskilt utsatta grupper.

Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria 
(GFATM) har ingen regional portfölj men däremot 
omfattande bilaterala stöd till de flesta länderna i 
regionen samt ett regionalt program med inriktning 
på särskilt utsatta grupper. Någon regional koordine-
ringsmekanism finns inte.

Strategin syftar till att stärka SRHR regionalt och 
många av det regionala teamets partners bidrar med 
ett mer integrerat angreppssätt till hiv-responsen där 
hiv utgör en av flera utmaningar inom ramen för 
SRHR och jämställdhet. Det är samtidigt viktigt att 
inte helt tappa fokus från hiv, som fortfarande utgör 
en viktig hälsofråga men också en samhällsutmaning 
med viktiga ekonomiska och sociala konsekvenser i 
regionen.

Det regionala SRHR-teamet vid utlandsmyndig-
heten i Lusaka har etablerat en närmare samverkan 
med det regionala teamet vid utlandsmyndigheten i 
Addis Abeba för att därigenom uppnå synergier 
genom stärkt informationsutbyte samt planerar också 
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Prestationer
Utfallet 2015 och 2016 rör sig inom strategins 
genomsnittsvolym. Utlandsmyndigheten har eftersträ-
vat att öka antalet utbetalningar, för att sprida utbe-
talningar över året och för att anpassa dessa tills med-
elsbehov uppstår. Att antalet insatser med avtalsstart 
och utfall ökar, reflekterar att Sida är i inledningen av 
operationaliseringen av ny strategi. Det medför en 
anpassning av insatsportföljen.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är stabil över perioden vilket 
även förvaltningskronan förblivit med hänsyn till 
utbetalat belopp. Medelavtalslängden har kommit att 
sjunka något som konsekvens av utformning av den 
nya strategiportföljen och den nya strategin.

Tabell 4.6.35:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Regionalt hiv/aids 2016 2015 2014

Regionalt Afrika 23 7 3

Regionalt Söder om Sahara 340 302 356
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Strategi för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2016 har den globala trenden med minskat 
demokratiskt utrymme och inskränkningar i mänsk-
liga rättigheter fortsatt. Ytterligare länder har under 
2016 infört restriktiva lagar mot yttrandefrihet och 
föreningsfrihet. Försvarare av mänskliga rättigheter, 
liksom organisationer i det civila samhället, drabbas 
fortsatt av begränsningar i sina möjligheter att verka 
och av hot.120 Samtidigt finns en trend mot ökat enga-
gemang bland medborgare att ställa sina regeringar 
till svars och kräva sina rättigheter, trots risker för 
motreaktioner.121

Den negativa utvecklingen globalt vad gäller 
demokrati och mänskliga rättigheter innebär att 
utvecklingen mot flera av strategimålen går i negativ 
riktning och har inneburit stora utmaningar för Sidas 
samarbetspartners inom området. För att möta res-
triktioner, förändrad lagstiftning och hot, krävs flexi-
bilitet i genomförandet av insatser. Under senare år 
har justeringar gjorts i insatsportföljen, för att ytterli-
gare stärka jämställdhet och rättsstatens principer, 
 liksom yttrandefrihet och informations- och kommu-
nikationsteknik (ICT).

Överenskommelsen om de Globala Målen för 
Hållbar Utveckling innebär en potential för förbätt-
ringar inom området demokrati och mänskliga rättig-
heter. En betydande del av Sidas samarbetspartners 
har också både varit direkt involverade i att utveckla 
Agenda 2030, och förmått engagera folkligt delta-
gande i processen. Mål 16 om att främja fredliga och 
inkluderande samhällen för hållbar utveckling är 
både ett mål och ett medel för hela Agenda 2030. 
Sverige har fortsatt mer långtgående ambitioner på 
området än vad de globala målen anger, både vad 
gäller demokrati och jämställdhet, liksom vad gäller 
specifika gruppers rättigheter.

SRHR har värnats genom att insatsen Mama Cash 
fått utökat stöd under 2016.122 Insatsen Coalition of  
African Lesbians har överlämnats till SRHR-strategin 
i Afrika söder om Sahara.123 East African Sexual 
Health and Rights Initiative har fått fortsatt stöd 
genom strategin men kommer att överlämnas till 
SRHR-strategin under 2017.124

I den fördjupade strategirapporten (våren 2016) 
drogs slutsatsen att förstärkningar inom området jäm-
ställdhet och rättsstatens principer bör prioriteras om 
det skulle finnas finansiellt utrymme under resterande 
del av strategiperioden. Sida ser att det fortsatt är vik-
tigt att värna kärnstöd i kombination med kapacitets-

4.7 särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering (ap. 13)

Tabell 4.7.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
strategi för särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter och demokrati-
sering 2014–2017
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
strategi för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna 
 organisationer 2016–2020
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Strategi för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014–2017
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning samt 
att insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Tidigare anslagsminskningar har begränsat möj-
ligheterna att strategiskt utveckla portföljen i önskvärd 
riktning, men viss påfyllnad av det tidigare reducerade 
anslaget gav möjlighet till vissa förstärkningar i port-
följen.

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och 
insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan.

En utmaning är att PAO-stödet ofta verkar genom 
små stöd i ett stort antal länder och regioner, varför 
det blir svårt att bedöma vad insatserna har haft för 
effekter. Även om ett projekt genomförs på ett fram-
gångsrikt sätt är insatserna alltför små och begrän-
sade för att kunna påverka det övergripande demo-
kratiska klimatet i landet eller regionen.
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Tabell 4.7.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Mänskliga rättigheter och 
demokratisering 2016 2015 2014

Afghanistan 0 0 <1

Bangladesh 0 0 <1

Bolivia 0 4 4

Bosnien-Hercegovina 0 0 1

Colombia 0 0 3

Egypten 0 0 <1

Georgien >-1 0 1

Globalt 576 681 738

Guinea-Bissau 0 0 <1

Honduras 0 0 <1

Irak >-1 4 1

Jordanien 0 0 1

Kenya 0 4 4

Kina 10 10 12

Kosovo 0 0 <1

Libyen 0 0 6

Makedonien 0 0 1

Malawi 0 0 <1

Moçambique 0 0 <1

Moldavien 0 <1 1

Myanmar (Burma) 0 8 2

Nepal 0 1 3

Nigeria 0 <1 <1

Pakistan 0 >-1 0

Regionalt Afrika >-1 6 20

Regionalt Centralamerika 1 0 15

Regionalt Latinamerika 2 2 0

Regionalt Mellanöstern 7 10 0

Regionalt Nordafrika 0 0 6

Regionalt Sydostasien <1 1 1

Regionalt Östra Afrika 20 4 13

Serbien 0 0 <1

Sudan 0 0 2

Tunisien 0 0 <1

Turkiet 0 0 <1

Ukraina 0 <1 3

Uzbekistan 0 <1 <1

utvecklingsinsatser, i syfte att stärka samarbetsorgani-
sationernas förmåga att arbeta flexibelt och 
innovativt för att möta aktuella behov och utma-
ningar.

Tabell 4.7.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 616 734 837
Antal utbetalningar 125 181 388
Antal insatser med avtalsstart 24 28 34
Antal insatser med utfall 92 101 112
Antal avslutade insatser 47 36 33
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 7 7 8
Förvaltningskrona 20 25 31
Medelavtalslängd (månader) 41 37 35
Förvaltningskostnad (MSEK) 31 29 27

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014–2017.

Prestationer
I takt med att anslagsnivån och antalet insatser mins-
kat har antalet utbetalningar fortsatt minska. Ett 
gradvis minskat anslag samt utfasning av ett antal 
mindre insatser har även lett till att antalet insatser 
med avtalsstart gradvis minskat sedan 2014, liksom 
antalet insatser med utfall. Antalet avslutade insatser 
har ökat vilket förklaras av att portföljen tidigare 
bestod av ett antal mindre insatser som successivt 
avslutats.

Förvaltningsanalys
Den genomsnittliga volymen per insats låg under 
2016 kvar på samma nivå som 2015. Ambitionen att 
öka den genomsnittliga avtalsvolymen gick inte att 
genomföra då anslaget minskades. Medelavtalsläng-
den har gradvis ökat sedan 2014 då ambitionen varit 
att förlänga avtalsperioderna. Förvaltningskostnaden 
har ökat något 2016 jämfört med året innan medan 
förvaltningskronan, har minskat jämfört med 2015 
vilket är ett resultat av det minskade anslaget.
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Prestationer
Strategin är villkorad i regleringsbrevet under 
anslagspost 13, max. 75 MSEK får betalas ut per år 
till svenska partianknutna organisationer. Normalt 
tecknas tre-åriga avtal vilket leder till en jämn för-
delning över åren för vissa nyckeltal medan andra 
nyckeltal visar stora förändringar. Återbetalningar av 
tidigare års stöd har påverkat såväl utbetalt belopp 
som antalet insatser med utfall.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden och därmed förvaltningskro-
nan visar stora variationer, delvis beroende på att 
olika mycket tid läggs på strategiuppföljning jämfört 
med de år då nya avtal sluts/insatser bereds. Då detta 
endast är en liten del av enhetens arbete och de låga 
beloppen, jämfört med andra strategier, påverkas 
relationen markant även vid mindre förändringar.

Tabell 4.7.5:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna org. 2016 2015 2014

Globalt 73 52 61

Regionalt Afrika -1 13 0

Regionalt Asien 0 2 0

Regionalt Central- & Östeuropa >-1 7 0

Strategi för särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisationer 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
PAO-stödet stärker förutsättningar för demokratiska 
partier att verka och påverka den demokratiska utveck-
lingen i viss riktning på sikt inom till exempel jäm-
ställdhet. Vidare skapar stödformen förutsättningar för 
kvinnor och ungdomars politiska deltagande.

I flera fall råder politisk instabilitet och demokra-
tiskt underskott där repressiva regimer begränsar 
demokratiaktörers möjligheter att verka. Relativt 
svaga resultatramverk med otydliga indikatorer och 
otillräckliga baslinjer mot vilka resultat kan mätas har 
försvårat bedömningen av insatsernas resultat.

Sida konstaterar att en stor del av den planerade 
verksamheten har kunnat implementeras. Dock har 
svårigheter kopplade till att PAO verkar i politiskt 
instabila miljöer med auktoritära stater och sköra 
demokratier, i vissa fall medfört förseningar och 
omprioriteringar av aktiviteter för att skydda lokala 
partners.

2015 var sista året för tidigare strategi och ett 
bryggår då flertalet program utgjorde en fortsättning 
på tidigare samarbete. PAO använde också sista året 
under strategiperioden till att utvärdera de egna 
 programmen. Under 2015 reviderades många PAO 
program för att konsolidera portföljen och i samar-
bete med lokala partners arbeta fram gemensamma 
resultatramverk.

Regeringen beslutade i september 2015 om en ny 
Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer för åren 2016-2020. 
Den stora förändringen är att det partianknutna stö-
det blir mer likt övrigt stöd som Sida ger och omfattas 
av samma kvalitetssäkringsprocesser. I början av 2016 
fattades beslut om stöd för programperioden 2016–
2018 till 7 partianknutna organisationer som uppfyl-
ler grundkraven enligt strategin.

Tabell 4.7.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 72 74 61
Antal utbetalningar 14 14 18
Antal insatser med avtalsstart 9 11 0
Antal insatser med utfall 16 16 9
Antal avslutade insatser 11 9 0
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 5 5 7
Förvaltningskrona 36 107 186
Medelavtalslängd (månader) 29 30 41
Förvaltningskostnad (MSEK) 2 1 >1

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020.
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Det sammantagna genomslaget och resultaten 
inom ett politiskt prioriterat tematiskt område som 
miljö- och klimat blir större när insatser som genom-
förs på olika nivåer och genom olika strategier kopp-
las samman. De senaste två åren har Sida gjort sär-
skilda ansträngningar för att stärka synergierna 
mellan miljö & klimat och jämställdhet inom strate-
gins insatsportfölj. Det har bland annat genererat ett 
nytt stöd till Huairou Commission,127 som syftar till 
att öka kvinnors motståndskraft och anpassning till 
klimatförändringar i deras närmiljö.

Sida bedömer att de finansiella utmaningarna på 
miljö- och klimatområdet kommer att bli ännu större 
framöver, då genomförandet av Agenda 2030 och 
Paris-överenskommelserna också kommer att kräva 
stora finansiella resurser.

Tabell 4.8.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 727 714 734
Antal utbetalningar 165 104 93
Antal insatser med avtalsstart 24 15 19
Antal insatser med utfall 58 45 47
Antal avslutade insatser 16 8 10
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 13 16 16
Förvaltningskrona 30 40 45
Medelavtalslängd (månader) 54 58 65
Förvaltningskostnad (MSEK) 24 18 16

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017.

Prestationer
Sida har genomfört beredningar och utbetalningar 
enligt plan, trots att anslaget i början av året drogs 
ner för att sent på året ökas på igen och därmed öka 
jämfört med 2015.

Antalet utbetalningar ökade markant under året 
vilket berodde på ett större antal aktiva insatser men 
framför allt på fler insatser med mer än en utbetal-
ning per år, i linje med Sidas ambition att sprida 
utbetalningarna över året. Att antalet avslutade insat-
ser gått upp är ett resultat av en aktiv satsning på 
avslut inför införandet av nya administrativa system.

En lärdom är att det tar betydligt längre tid än pla-
nerat att ro i hamn avtal om innovativ finansiering. 

Förvaltningsanalys
Den genomsnittliga avtalslängden minskade återigen 
vilket förklaras av närmandet av strategiperiodens 
slut. I enlighet med det så kallade 50 procent och 75 
procent-villkoret i regleringsbrevet bör Sida undvika 
att teckna långa avtal mot slutet av en strategiperiod 
vilket påverkar Sidas strävan att teckna längre avtal. 

4.8 globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling (ap. 14)

Resultatstrategi för globala insatser för miljö- 
och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.8.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Förutsättningar för strategigenomförande
Den internationella kontexten för genomförande av 
globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar 
utveckling har förändrats på senare år i och med 
 Sendai-ramverket för katastrofriskreducering,125 
Agenda 2030 med de Globala Målen för hållbar 
utveckling, och COP21.126 Det är emellertid inte helt 
klart hur den förändrade kontexten påverkar strategi-
genomförande och uppfyllnad av strategimål.

Sendai-ramverket har stor bäring på strategins 
genomförande, eftersom den har ett fokus på resiliens 
och förebyggande av klimatförändringar. Hela 
Agenda 2030 med de Globala Målen har direkt eller 
indirekt bäring på strategins verksamhetsområden. 
Både inom ramen för Agenda 2030 och COP21 som 
resulterade i Paris-överenskommelsen har många av 
Sidas samarbetspartners inom miljö- och klimatområ-
det varit involverade, och de kommer fortsatt spela 
viktiga roller i genomförandet av dessa två överens-
kommelser. Exempel på detta är Sustainable 
Develop ment Solutions Network som arbetar med 
partners för att utveckla metodik för att mäta genom-
förandet av Agenda 2030, och World Resources Insti-
tute och Centre for Science and Environment med 
flera som dels stödjer utvecklingsländers klimatarbete, 
dels agerar påtryckare för att rikare länder ska ta 
ansvar och genomföra sina klimatåtaganden både 
enskilt och i form av partnerskap.

Sida har omförhandlat avtal med flera organisatio-
ner, och som en konsekvens sänkt förväntningarna på 
strategiresultat mot bakgrund av förändringarna av 
anslagsnivån. Sida noterar samtidigt att bidragen till 
samarbetsorganisationerna från andra givare också 
har minskat kraftigt. I det sammanhanget blir Sidas 
insatser än mer betydelsefulla. En parallell trend är 
att allt fler bistånds givare öronmärker sina bidrag. 
Sida är därmed en bland få givare som fortsatt ger 
kärnstöd, vilket ställer högre krav på dialog och när-
mare samarbete med organisationerna för att bevaka 
och säkerställa att Sveriges prioriterade frågor fortsatt 
drivs.
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Det ska noteras att uppgiften även omfattar garantier 
som ofta har en betydligt längre avtalsperiod.

Förvaltningskostnaderna steg under 2016, vilket 
beror på ökad bemanning och som en följd minskade 
förvaltningskronan trots ökat anslag.

Tabell 4.8.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

Miljö- och klimatmässigt 
 hållbar utveckling 2016 2015 2014

Bangladesh 0 0 10

Globalt 705 639 588

Indonesien 0 0 >-1

Regionalt Afrika 0 0 60

Regionalt Asien 0 25 25

Regionalt Europa 20 30 40

Regionalt Östra Afrika 0 18 0

Sri Lanka 2 1 12
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sektorn jämfört med övriga sektorer. För att öka 
satsningarna på nationell nivå behöver privata 
 sektorn i utvecklingsländerna engageras, exempelvis 
genom tillgång till krediter för investeringar och/eller 
stöd till fonder med fokus på innovation. Sidas garan-
tiinstrument ses här som en möjlighet. Likaså Sidas 
stöd till AmplifyChange132 som är en challenge fond 
ger möjlighet för olika aktörer att få medel för insat-
ser inom SRHR och vatten, sanitet samt handhygien 
(water, sanitation and hygiene, WASH). Sverige har 
sedan 2012/2013 haft en framträdande position och 
positiv påverkan på utvecklingen av tillgången till vat-
ten och sanitet för fattiga.133

Den positiva utvecklingen inom utbildning under 
det senaste årtiondet har nu delvis bromsats. Den 
mest utmärkande, kvarstående utmaningen är svaga 
utbildningssystem där såväl tillgång som kvalitet i 
utbildningen har stora brister. Det globala biståndet 
till utbildning har minskat under senare år, samtidigt 
som det totala biståndet ökat.

Ett tydligt strategiskt fokus på ungdomar som mål-
grupp, och särskilt flickor och pojkar mellan 10–14, 
saknas för närvarande i portföljen och föreslås vara 
föremål för framtida insatser eller möjligen en fråga 
att lyfta tydligare i dialogen med de större givarna 
och samarbetsparterna.

Tabell 4.9.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 1249 1140 1266
Antal utbetalningar 49 39 33
Antal insatser med avtalsstart 11 5 8
Antal insatser med utfall 29 28 29
Antal avslutade insatser 15 2 7
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 43 41 44
Förvaltningskrona 79 94 124
Medelavtalslängd (månader) 45 54 57
Förvaltningskostnad (MSEK) 16 12 10

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling 2014-2017.

Prestationer
Hela anslagsbeloppet har utbetalats under åren 
2014–2016 trots minskad tilldelning 2015 och i 
 början på 2016. Under 2016 slöts fler nya avtal än 
tidigare år bland annat beroende på att anslaget 
ökade betydligt i slutet på året. Även antalet avslutade 
insatser ökade väsentligt under 2016 då beredning av 
nya insatser och omförhandling av avtal prioriterats 
tidigare.

4.9 globala insatser för socialt hållbar 
utveckling (ap. 15)

Resultatstrategi för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.9.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning. 
 Samtliga förväntade resultat täcks i stort sett in av 
befintliga insatser och resultaten är överlag positiva. 
Insatsportföljen inom global utbildning bidrar i stort 
till att nå de förväntade resultaten. Dock kan det kon-
stateras att det saknas globala indikatorer för att följa 
upp att den skolgång som erbjuds är av ”god kvali-
tet”. Även det förväntade resultatet stärkta utbild-
ningssystem är svårt att påvisa.

Förutsättningar för strategigenomförande
Under det gångna årtiondet har positiva resultat upp-
nåtts inom hälsoområdet,128 men stora utmaningar 
återstår. Flera vertikala finansieringsinitiativ129 har 
skapats som har gett resultat inom specifika områden, 
men inte nämnvärt bidragit till att stärka hälsosystem. 
Det finns samtidigt en ökad förståelse globalt för vik-
ten av väl fungerande system, vilket illustreras av att 
flera delmål inom de Globala Målen för hållbar 
utveckling, omfattar hälsosystem.

Höständringsbudgeten för 2016 undanröjde de 
negativa konsekvenserna av anslagsminskningen i 
början av 2016. Detta innebär att Sverige är fortsatt 
en av de största givarna inom strategiområdet. Ett 
nytt stöd till Amplify Change130 kommer dessutom 
resultera i att Sidas stöd för SRHR ökar. En trend 
inom hälsa är att allt fler givare tenderar att ge öron-
märkt stöd till organisationer i stället för kärnstöd. 
Sida är därmed en bland få givare som fortsatt ger 
kärnstöd, vilket ställer högre krav på dialog och när-
mare samarbete med organisationerna för att bevaka 
och säkerställa att Sveriges prioriterade frågor fortsatt 
drivs.

Vid ingången av 2016 saknade 650 miljoner männ-
iskor tillgång till rent vatten, och 2,3 miljarder 
 människor saknade fortfarande tillgång till sanitet.131 

 Svårigheterna med att kunna skala upp tillgången till 
vatten och sanitet beror bland annat på små alloke-
ringar i utvecklingsländernas egna nationella budge-
teringar och investeringar för vatten- och sanitets-
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskronan har sjunkit successivt under 
 perioden. En förklaring till detta är fler insatser med 
garantiinstrumentet inom strategin hanteras av 
 enheten. Dessa insatser kräver stor arbetsinsats men 
gåvobeloppen är begränsade och garantibeloppen 
räknas inte mot strategibeloppet utan mot garantira-
men. Den genomsnittliga volymen per insats skiljer 
sig inte nämnvärt från tidigare år däremot har den 
genomsnittliga avtalslängden sjunkit betydligt Detta 
kan förklaras av att strategin löper ut i december 
2017 och det går inte avtala stora och långa avtal i 
slutet av strategiperioden i enlighet med det så kall-
lade 50 procent och 75 procent-villkoret i reglerings-
brevet.

Tabell 4.9.3:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

socialt hållbar utveckling 2016 2015 2014

Globalt 1 249 1 140 1 266
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Den pågående flyktingkrisen, och därigenom redu-
cering av anslagsnivå, påverkar inte bara Sveriges, 
utan även andra givarländers förmåga att upprätt-
hålla tidigare avtalade utbetalningsnivåer. Vidare 
påverkas strategins måluppfyllelse med konsekvens ett 
mer försiktigt och kortsiktigt förhållningssätt och att 
innovativa och strategiöverskridande satsningar för 
att realisera synergier till andra strategier har fått 
skjutas på framtiden. Den förbättring av anslagsnivån 
vi nu ser för återstoden av strategiperioden innebär 
inte att tidigare nivåer i enskilda insatser återställs 
med automatik. 

De mest uppenbara synergierna mellan strategin 
finns i gränssnittet till Resultatstrategi för globala 
insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveck-
ling 2014–2017, där Sida redan utnyttjar sådana 
exempelvis genom insatser inom livsmedels trygghet 
och resiliens, där stödet till Oxfams arbete med utsä-
dessystem är ett exempel. Ett mer diversifierat utsäde 
är direkt kopplat till ökad motståndskraft inom jord-
bruket genom bättre anpassningsförmåga till miljö- 
och klimatförändringar. Potentiella synergier finns 
även avseende insatser inom informations- och kom-
munikationsteknik (ICT) och yttrandefrihet, samt 
kvinnors företagande, värdekedjor och mark-
rättigheter i form av ökad samverkan mellan aktörer. 
Många av Sidas globala samarbetspartners arbetar 
med metodutveckling och policypåverkan, men sak-
nar finansiella och personella resurser att skala upp 
metoderna på lokal nivå. Resultat kan därför gynnas 
av samordning med Sidas bilaterala program. Exem-
pel på när detta görs finns, som länkar mellan det 
globala stödet till FAO Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT), och regionalt 
 Asiens FLEGT stöd.

Tabell 4.10.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 517 574 678
Antal utbetalningar 88 135 147
Antal insatser med avtalsstart 15 22 31
Antal insatser med utfall 62 87 104
Antal avslutade insatser 37 57 29
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 9 7 7
Förvaltningskrona 24 25 31
Medelavtalslängd (månader) 45 45 44
Förvaltningskostnad (MSEK) 21 23 22

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt 
hållbar utveckling 2014-2017.

4.10 globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling (ap. 16)

Resultatstrategi för globala insatser för 
ekonomiskt hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.10.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning Samt-
liga resultat täcks in av befintliga insatser, antingen 
genom riktat stöd eller genom komponenter inom 
insatser med en bred ansats. Däremot kan insatsport-
följen 2016 inte sägas vara tillräckligt strategiskt sam-
mansatt för att bidra till samtliga strategimål. Till 
följd av anslagsminskningarna har önskvärda kom-
pletteringar av insatsportföljen inom handel, fiske och 
skattesystem inte kunnat genomföras och resultatmål 
inom vissa insatser har revideras ner, till exempel 
inom sysselsättning. I den mån som nya samarbeten 
ändå inleds, i syfte att komplettera portföljen i för 
strategin tunna områden, finns dessutom begräns-
ningar vad gäller avtalsperiodens längd med tanke på 
strategins gilltighetstid.

Förutsättningar för strategigenomförande
Generellt råder fortsatt ekonomisk tillväxt i samar-
betsländerna. Orosmoln finns, som den ekonomiska 
inbromsningen i Kina och de globala konsekvenser 
detta medför, liksom påverkan av låga priser på olja 
och andra råvaror. De senaste årens trender och ten-
denser inom internationell handel har till stor del 
präglats av ökad protektionism och ett försvagat mul-
tilateralt handelssystem. Andelen handel mellan de 
industrialiserade länderna minskar till förmån för 
handel mellan låg- och medelinkomst länder. Den 
intra-regionala handeln inom Afrika söder om 
Sahara är dock fortsatt låg. När de politiska förhand-
lingarna/handelsavtalen inte rör sig framåt påverkas 
insatser som är direkt kopplade till dessa.

Ökad uppmärksamhet har riktats mot ICT-relate-
rade frågor. Digital teknologi medför stora möjlighe-
ter, samtidigt som det finns risk att individer, länder 
och regioner hamnar efter i utvecklingen. En medve-
ten satsning på ICT påbörjades under 2015, för att 
möta ett tidigare identifierat underskott av ICT-insat-
ser, men även detta område har påverkats av anslags-
minskningen.
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Prestationer
Anslaget har nyttjats fullt ut under perioden inklusive 
de påfyllningar som aviserades i höstbudgeten och 
tilldelades sent på året. Trots påfyllnaden minskade 
utbetalt belopp väsentligt.

Verksamheten har bedrivits på liknande sätt som 
tidigare år med skillnaden att strategiperioden löper 
mot sitt slut och att anslagsnivån har varierat kraftigt 
mellan åren. Antal utbetalningar har minskat betyd-
ligt vilket avspeglar att Sida tidigare hanterade 
enskilda utbetalningar inom en så kallade Challenge 
fund (Innovations against poverty) vilket numer 
endast är en årlig betalning. Även antalet nyavtalade 
insatser har gått ned men ligger på en rimlig nivå 
givet att anslagsnivån sjönk och att flera planerade 
beredningar fick skjutas på framtiden. Som nämnts 
ovan innebar den tidigare hanteringen av en Chal-
lenge fund stor påverkan på nyckeltalen vilket dock 
nu klingar av. Att antalet avslutade insatser är högre 
än nyavtalade speglar återigen det faktum att anslags-
nivån gått ned, och därigenom föranlett en renodling 
av strategin, men också resultatet av en medveten 
satsning på avslut inför införandet av nya administra-
tiva system.

Förvaltningsanalys
Genomsnittlig volym/insats har ökat något vilket 
innebär att den medvetna satsningen på större avtals-
belopp fått genomslag. Medelavtalslängden är däre-
mot i princip oförändrad vilket förklaras av att vi när-
mar oss slutet på strategiperioden. Förvaltningskronan 
liksom förvaltningskostnaderna visar endast en min-
dre förändring.

Tabell 4.10.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

ekonomiskt hållbar utveckling 2016 2015 2014

Colombia -2 1 6

Etiopien 0 1 5

Globalt 514 559 645

Indien 0 0 2

Kenya 0 1 2

Kongo, demokratiska republiken 0 1 1

Regionalt Afrika 4 11 1

Regionalt Östra Afrika 0 0 17

Tanzania >-1 0 <1



71Sidas årsredovisning 2016

Palestina
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat inte har gått i önskvärd inriktning och 
att insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Det pågår flera förändringsprocesser som gör 
det troligt att Sida i samband med halvtidsöversynen 
av strategin under 2017 kommer att behöva se över 
hur väl de svenska insatserna svarar mot de mål den 
Palestinska myndigheten har presenterat i utveck-
lingsplanen för 2017–2022, liksom det svenska pro-
grammets harmonisering med den EU-gemensamma 
strategi som är under utarbetande och förslaget om 
en ny struktur för givarsamordning.

Syrien
Sida gör ingen bedömning av utvecklingen mot stra-
tegins förväntade resultat. Detta med anledning av att 
operationaliseringen tog tid då denna typ av banbry-
tande och viktiga strategi är den första av sin karaktär 
(strategi för krissituation) samt att genomförandet 
befinner sig i ett inledande skede. Sida bedömer däre-
mot att insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Regional strategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA) 2016–2020.

Förutsättningar för strategigenomförande
Utdragna och eskalerande konflikter i flera av län-
derna i regionen har bidragit till svåra humanitära 
förhållanden. Det försämrade säkerhetsläget och en 
repressiv och farlig miljö för civilsamhällets organisa-
tioner att verka i innebär ökade risker och svårigheter 
för partners att genomföra och följa upp aktiviteter. 
Detta har hanterats i allt väsentligt genom att part-
ners och Sida har agerat flexibelt och ändrat genom-
förande av aktiviteter. Sida stöd har anpassat utifrån 
den utsatthet som civilsamhällsorganisationer befin-
ner sig i. Utbetalningar har exempelvis delats upp i 
mindre portioner och partners har beviljats resurso-
mallokeringar för att anpassa sina verksamheter.

Insatserna inom MENA-strategin kompletteras till 
stor del genom ramstödet till svenska civilsamhälles-
organisationer. Viss överlappning har tidigare skett 
med den tematiska demokratisatsningen. En ny tydlig 
instruktion att de tematiska satsningarna ska komplet-
tera de geografiska strategierna har inneburit bättre 
samordning.

Inom vattensektorn har synergier med framför allt 
Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamar-
bete avseende Palestina 2015–2019 eftersträvats. 

4.11 Mellanöstern och nordafrika (ap. 17)

Tabell 4.11.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014

Regional Mena
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
irak
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
palestina
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
syrien
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Region MENA
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och 
insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt 
plan. Detta är en försämring i relation till insatsport-
följens genomförande gentemot tidigare års utveck-
ling. En orsak till denna försämring är att utveck-
lingen i vissa av regionens länder påverkar våra 
partners möjlighet för planenligt genomförande. 
Samtidigt är det Sidas bedömning att inom sektorn 
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättighe-
ter har våra insatserna bidragit till att stärka civilsam-
hället, både i att genomföra aktiviteter, men även i 
ökad kunskap och kapacitet inom organisationerna. 
En fortsatt föränderlig utveckling i regionen förväntas 
och kommer även fortsättningsvis att kräva en flexibel 
ansats och beredskap för att kunna anpassa insatser 
till rådande behov.

Irak
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat inte har gått i önskvärd riktning samt att 
insatsportföljen i huvudsak genomförts enligt utfas-
ningsplanen.

Utifrån regeringens beslut om begränsad fortsätt-
ning av det bilaterala stödet 2016 valde Sida att för-
länga två insatser, vilka bedömdes ha särskilt stor 
 strategisk potential och betydelse. Dessa stöd går till 
kapacitetsutveckling inom irakiska statsrådsbered-
ningen och regeringskansliet samt till decentraliserad 
utveckling inom två utvalda guvernement för socialt 
stöd till särskilt utsatta grupper. I övrigt har merpar-
ten av insatserna löpt ut under 2016.
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna ökade mellan 2015 och 
2016, vilket är kopplat till att enheten växte och 
inkluderade både Irakhandläggare och Syrienhand-
läggare. Därför ser vi också en minskning av utbetal-
ningar per förvaltningskrona. En annan orsak till ökat 
behov av resurser är antalet avslutade insatser som 
ökat under 2016 och 2015. Medelavtalslängden har 
legat kvar på en relativt hög nivå under alla tre åren.

Tabell 4.11.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Regionalt Mena 2016 2015 2014

Egypten 11 15 37

Globalt >-1 -1 0

Jemen 2 3 23

Jordanien 8 <1 1

Libanon 4 0 0

Libyen -2 13 30

Regionalt Mellanöstern 312 284 292

Regionalt Nordafrika 2 0 0

Syrien 0 39 50

Tunisien 14 29 38

Koordinering av insatser, exempelvis EcoPeace 
Middle East, har genomförts och information och 
erfarenheter har delats. Dialog om möjlig garantiin-
sats för vatten och förnybar energi har initierats och 
ett utvecklat samarbete förutses under strategiperio-
den. Även inom sektorn ekonomisk integration finns 
planer för ett utvecklat samarbete mellan insatser 
inom MENA- och Strategi för Sveriges internationella 
utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015–2019.

Samspelet med det humanitära biståndet förekom-
mer i flera av länderna inom MENA-regionen. Ett 
exempel är Jemen där avtalen för pågående insatser 
med UNDP och Oxfam har omförhandlats för att 
möta ett ökat humanitärt behov.

Strategin har tillräckligt med resurser för att uppnå 
förväntade resultat. På grund av bristande kvalitet i 
inlämnade projektförslag har det under det första 
halvåret 2016 snarare varit svårt att fullt ut utnyttja 
tilldelade anslagsresurser.

Tabell 4.11.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 350 384 471
Antal utbetalningar 107 88 125
Antal insatser med avtalsstart 17 10 28
Antal insatser med utfall 55 63 79
Antal avslutade insatser 29 31 22
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 6 6 6
Förvaltningskrona 11 14 19
Medelavtalslängd (månader) 46 45 45
Förvaltningskostnad (MSEK) 32 27 25

 Prestationer och nyckeltal: Regional strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016-2020.

Prestationer
Storleken på utbetalat belopp har gått ned under 
perioden 2014 till 2016 som en konsekvens av mins-
kade anslag och med anledning av att regeringen i 
december 2015 beslutade om en ny regional MENA-
strategi med en något lägre årsbudget än tidigare år. 
Det första halvåret 2016 arbetade enheten intensivt 
med att operationalisera den nya strategin. Initialt var 
det svårt att utnyttja tilldelade resurser för 2016 men 
tack vare ett omfattande beredningsarbete under 
 hösten 2016 kunde enheten i slutet av 2016 utnyttja 
99 procent av tilldelade medel.

Antalet insatser med avtalsstart har stigit under 
2016 som en konsekvens av att enheten fick i uppgift 
att genomföra en ny regional strategi. 2015 avtalade 
enheten färre insatser, jämfört med 2014, då det var 
sista året för dåvarande strategi och fokus låg på att ta 
fram underlag och förslag till ny strategi.
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insatser är att två insatser varit konsultbaserade och 
betalats löpande efter upparbetad tid. En insats för-
längdes med additionella medel som tillsköts avtalet 
under 2016.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna minskade mellan 2015 och 
2016 som en konsekvens av att Sida genomförde 
utfasningsplanen och stängde Irakenheten 2015.

Tabell 4.11.5:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

irak 2016 2015 2014

Irak 15 64 149

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Irak juli 2009 – december 2014 134

Förutsättningar för strategigenomförande
Den av Sveriges regering beslutade utfasningsplanen 
för Irak förlängdes i december 2015 i ett reviderat 
regleringsbrev och pågår till 2016 års utgång. Den 
negativa utvecklingen avseende politisk instabilitet 
och säkerhet har fortgått och i flera avseenden med-
fört betydande svårigheter för insatsgenomförande. 
Läget i den Irakiska stadsbudgeten är mörk bland 
annat till följd av sjunkande oljepriser och oförmågan 
att påbörja ekonomiska reformer. Arbetet i den 
 Irakiska regering och parlament karaktäriseras av 
konflikter vilket också bidragit till att takten i reform-
arbetet är lågt.

Stor flexibilitet i genomförandet är nödvändigt. 
Detta kräver lokal närvaro och kontinuitet. Lokal 
 närvaro av genomförande partner samt Sidas lokala 
närvaro, genom att en nationell programhandläggare, 
har haft positiv betydelse för genomförbarheten av 
utfasningsplanen. Detta har inte minst blivit tydligt 
då tjänsten avslutades i september 2016 vilket lett till 
att Sida inte längre har någon närvaro i Irak.

De flesta bilaterala givare har avslutat sina pro-
gram i Irak. Men det finns signaler om att flera är på 
väg tillbaka, om än i begränsad omfattning. Multila-
teraler som FN och EU kommer fortsatt vara stora 
aktörer också inom biståndet.

Tabell 4.11.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 15 64 149
Antal utbetalningar 37 25 45
Antal insatser med avtalsstart 1 0 6
Antal insatser med utfall 9 12 21
Antal avslutade insatser 11 4 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 2 6 7
Förvaltningskrona 2 6 13
Medelavtalslängd (månader) 56 55 51
Förvaltningskostnad (MSEK) 6 11 12

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med 
Irak 2009-2014.

Prestationer
Storleken på utbetalat belopp har gått ned under 
perioden som en konsekvens av minskade anslag och 
ett beslut om utfasningsplan för Irak med minskade 
medel. Huvudfokus under 2015 och 2016 har varit 
att avsluta och stänga insatser därför har också anta-
let avtalade insatser minskat under perioden och 
antalet avslutade insatser ökat. Skälet till att antalet 
utbetalningar är så många trots endast nio pågående 
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Den speciella kontexten i Palestina innebär att 
både utvecklings- och humanitärt bistånd hanterar 
frågor som har sitt ursprung i ockupationen. Informa-
tionsdelning, gemensam identifiering och analys av 
sårbarhet och skyddsbehov liksom behovet av aktivt 
diplomatiskt agerande innebär en nära och kontinu-
erlig samverkan mellan strategin- och Strategi för 
humanitärt bistånd genom Styrelsen för internatio-
nellt utvecklingssamarbete (Sida).

Samverkan med Regional strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordaf-
rika (MENA) sker på olika nivåer. Informationsutbyte 
sker regelbundet inom sektorn ”gränsöverskridande 
naturresurser”, där upparbetade kanaler finns. En 
ambitionshöjning kring samverkan inom handels-
området mellan strategin- och den regionala strategin 
har skett under 2016.

Genom utfärdandet av en garanti medverkar Sida i 
en facilitet för kapacitetsstöd till småföretagare, för att 
dessa ska kunna etablera sig och utveckla hållbara 
affärsplaner.138 Inom ramen för insatsen har också ett 
nätbaserat system utvecklats där 19 finansiella institut 
idag är medlemmar och där i synnerhet nystartade 
företag enklare kan få kontakt med banker och stöd i 
låneadministrationen.

Hälsa är ett nytt resultatområde inom strategin, 
 vilket kommer att inriktas mot SRHR med särskild 
tonvikt på ungdomar.

Tabell 4.11.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 323 265 232
Antal utbetalningar 44 37 38
Antal insatser med avtalsstart 10 11 13
Antal insatser med utfall 33 31 28
Antal avslutade insatser 11 14 13
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 10 9 9
Förvaltningskrona 19 15 10
Medelavtalslängd (månader) 55 49 52
Förvaltningskostnad (MSEK) 17 17 23

 Prestationer och nyckeltal: Strategin för Sveriges internationella 
utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015-2019.

Prestationer
Landallokeringen har stegvis höjt under perioden och 
i princip hela beloppet har betalats ut under respek-
tive år. Den utökade landallokeringen har delvis 
 hanterats genom att öka volymerna inom nya avtal. 
Antalet utbetalningar har därvid varit relativt stabilt 
mellan åren, samtidigt som medelstorleken på utbe-
talningarna har ökat. Ett antal ingångna avtal under 
2015 och 2014 löper över flera år, vilket medfört att 

Strategin för Sveriges internationella utvecklings-
samarbete avseende Palestina 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Den israeliska ockupationen utgör fortsatt det grund-
läggande utvecklingshindret för Palestina. Inga kon-
kreta framsteg har gjorts under 2016 vad gäller att 
uppnå en tvåstatslösning i konflikten mellan Palestina 
och Israel eller ifråga om inompalestinsk försoning. 
Det svenska stödet till område C på Västbanken fort-
sätter att möta utmaningar. Fortsatt utbyggnad av 
bosättningar, ökat bosättarvåld och en under året 
dramatisk upptrappning av antalet rivningar och kon-
fiskationer135 skapar en miljö där humanitärt arbete 
och insatser för att styra över till mer långsiktigt 
utvecklingsarbete blir allt svårare att genomföra. 
 Förutsättningarna för palestinska och israeliska män-
niskorättsorganisationer att verka i Palestina har för-
sämrats under 2016. Likaså fortsätter palestinska 
myndigheter på Västbanken och Gaza att arrestera 
och anklaga journalister och aktivister som på fredlig 
väg kritiserar myndigheterna.136

Situationen i Gaza blir allt svårare. Arbetslösheten 
är mycket hög, bland unga runt 60 procent.137 Den 
långsamma återuppbyggnaden efter kriget sommaren 
2014, bristen på drickbart vatten och el och avsaknad 
av ekonomiska möjligheter gör att frågan om var 
bristningsgränsen går för Gazaborna blir allt mer 
konkret. Utlandsmyndighetens svårigheter att besöka 
Gaza kvarstår med de risker som följer av att bistån-
det inte kan följas upp på plats.

Två palestinier anställda av internationella organi-
sationer har under sommaren 2016 anklagats av 
 israeliska myndigheter för att ha missbrukat bistånds-
medel i Gaza till förmån för Hamas. Anklagelserna 
betraktas som icke trovärdiga av de anklagade organi-
sationerna givet de kontrollmekanismer som finns på 
plats och den finansiella volym som anklagelserna 
gäller. Om detta fortsätter kan möjligheterna för 
utländska organisationer att verka i Gaza försämras 
ytterligare framöver.

Anslaget för strategin höjdes till 325 MSEK för 
2016, vilket bedöms vara en tillräcklig nivå för att 
uppnå förväntade resultat inom strategin. Det kan 
noteras att Sveriges ökning av biståndvolymen kom-
mer i ett läge där flertalet givare minskar sitt finan-
siella engagemang i Palestina.

Samtliga resultatområden som Sverige stöder har 
ett flertal givare. Sverige deltar aktivt i biståndskoor-
dineringen. Sverige spelar även en aktiv roll i framta-
gandet av en ny gemensam EU-strategi, vilken nu är 
antagen.
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Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 
2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Konflikten i Syrien är 2016 inne på sitt femte år. Den 
humanitära situationen fortsätter att förvärras. Samti-
digt är behovet av att, där så är möjligt, stödja mer 
hållbara lösningar som stärker människors egen för-
måga och motståndskraft mer angelägna än någon-
sin. Den ständigt föränderliga konfliktsituationen i 
Syrien kräver en kontinuerlig riskanalys av samtliga 
aktörer. Erfarenhet och etablerad närvaro utgör en 
mycket viktig utgångspunkt vad gäller Sidas val av 
samarbetspartner. För ett flertal partner, särskilt de 
som arbetar med demokrati och mänskliga rättighe-
ter, har begränsningar både vad gäller konfliktsitua-
tionen inne i Syrien men även rörelsefrihet i och till 
grannländerna försvårat och försenat verksamheten.

De flesta traditionella givare har ett omfattande 
stöd till syrienkrisen, såväl humanitärt som utveck-
lingsinriktat. Stöd utgår både till grannländerna, 
främst Libanon, Jordanien och Turkiet, och för insat-
ser inne i Syrien. Givarbilden är splittrad och politise-
rad. Flera givare139 stödjer endast mer utvecklings-
inriktade insatser riktade till geografiska områden 
kontrollerade av oppositionen. Den svenska regionala 
strategin för syrienkrisen är relativt unik både genom 
sin långsiktighet men också genom uppdraget att 
arbeta i hela Syrien. EU, Norge och Schweiz är tre 
andra givare som också till viss del arbetar i hela 
Syrien. Sida ser det som viktigt att samarbeta med 
andra givare, såväl vad gäller stärkt kommunikations-
utbyte, samfinansiering av insatser, riskhantering och 
uppföljning. Ett samarbete med EU har inletts under 
2016.

Ett flertal aktörer som tidigare har fått finansiering 
från den tematiska demokratisatsningen arbetar med 
insatser som är nära relaterade till syrienkrisen. Sida 
verkar just nu för att stärka koordineringen kring 
dessa insatser. Samarbeten diskuteras också inom 
områdena för garantier, privatsektor och strategiska 
partnerskap. Ett stort intresse finns från aktörer från 
privata sektorn, i synnerhet i grannländerna. Sida har 
för avsikt att ta denna dialog vidare under 2017.

Flera av de planerade insatserna inom ramen för 
strategin involverar partner som med stöd från Sida 
även arbetar med humanitära insatser. Goda förut-
sättningar finns för att ytterligare stärka och vidare-
utveckla arbetet med komplementariteten mellan 
humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsstöd. 
Under hösten 2016 pågick ett arbete att tillsammans 
med UNHCR utforma en garanti fokuserad på flyk-

antalet avslutade avtal under 2016 är något lägre än 
under tidigare år.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna minskade mellan 2014 och 
2015, delvis på grund av en extra utsänd under 2014. 
Mellan 2015 och 2016 låg förvaltningskostnaden rela-
tivt konstant. Då utbetalt belopp har ökat över tiden 
har utbetalningar per förvaltningskrona ökat signifi-
kant mellan åren.

Medelavtalslängden för 2016 ligger på en högre 
nivå än tidigare år. Även den genomsnittliga insats-
volymen har ökat något i förhållande till tidigare år.

Tabell 4.11.7:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

palestina 2016 2015 2014

Palestina 323 265 232
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Tabell 4.11.9:  utfall för strategin redovisat per region 
och land, MSEK

syrienkrisstrategin 2016 2015 2014

Jordanien 20 0 0

Regionalt Mellanöstern 134 0 0

Syrien 181 0 0

tingar och kriser. Garantin planeras omfatta MENA-
regionen, inklusive Syrien, samt Afghanistan.

Den regionala strategin för syrienkrisen beslutades 
av regeringen i december 2015. Statusen för genom-
förandet av strategin är i ett inledande skede. Några 
nya insatser har beslutats under 2016, både inne i 
Syrien och i grannländerna. Vissa pågående insatser 
inom ramen för demokrati och mänskliga rättigheter 
som tidigare beslutades om i ett särskilt landfönster i 
den regionala strategin för Mellanöstern har under 
året inkluderats i syrienkrisstrategin. För närvarande 
bereds förslag om stöd till ett program för att stävja 
könsbaserat våld i Syrien, Jordanien, Libanon och 
Turkiet genom UNFPA. Detta är i linje med det sär-
skilda fokus som finns i strategin avseende könsbase-
rat våld (resultatområde 1).

Tabell 4.11.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 335 0 0
Antal utbetalningar 19 0 0
Antal insatser med avtalsstart 13 0 0
Antal insatser med utfall 18 0 0
Antal avslutade insatser 1 0 0
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 19 0 0
Förvaltningskrona 83 0 0
Medelavtalslängd (månader) 47 0 0
Förvaltningskostnad (MSEK) 4 3 0

 Prestationer och nyckeltal: Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen  
2016–2020.

Prestationer
Under Syrienkrisstrategins första år genomfördes ett 
omfattande beredningsarbete, vilket resulterade i att 
13 nya avtal tecknades. Dessutom flyttades fem pågå-
ende Syrieninsatser från den regionala MENA-strate-
gin till Syrienstrategin och hela landallokeringen 
utnyttjades.

Då strategin gäller från och med 2016 finns inga 
tidigare uppgifter att jämföra med för nyckeltalen 
varvid ingen ytterligare analys kan göras.

Förvaltningsanalys
Utbetalningar per förvaltningskrona för Syrienkris-
strategin var relativt hög. Förvaltningskostnaderna 
ökade i förhållande till 2015 genom att personal 
rekryterades till nya tjänster för arbete med Syrien-
strategin inom Mena enheten. En ny enhet för hante-
ring av Syrienkrisstrategin inrättades från och med 
1 januari 2017.
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länder ses reformsamarbetet som det främsta verkty-
get för fred och konfliktförebyggande. Samtidigt kan 
det i flera länder skönjas ett sviktande stöd till refor-
mer av politiska skäl; exempelvis innebär flykting- och 
migrationsströmmar i Västra Balkan och Turkiet en 
förändrad situation och ändrade prioriteringar, såväl 
inom EU som i samarbetsländerna. Den grundläg-
gande utgångspunkten om EU-närmande som driv-
kraft för reformsamarbetet bedöms dock alltjämt vara 
giltig.140

Samarbetet med Västra Balkan, Östeuropa och 
Turkiet syftar till att stärka EU-integrationen i regio-
nen. Sidas stöd är till stora delar samordnat med EU-
stödet och har därigenom stora påverkansmöjligheter 
på EU-stödets inriktning och genomförande. Bland 
annat samverkar Sida med ett flertal internationella 
finansieringsinstitutioner (IFIs) samt EU-medlemslän-
der i olika finansieringsplattformar, exempelvis 
 Western Balkans Investment Framework (WBIF).141 
Sida har under 2016 även ingått avtal med EU för att 
genomföra projekt i Vitryssland och Ukraina med 
delegerade medel från EU.142 Förutom EU finns bila-
terala givare och andra aktörer men givarbilden ser 
olika ut i respektive land som ingår i strategin. Sida 
deltar aktivt i samverkan och koordinering av reform-
samarbetet med andra givare i länderna. 

De politiska och ekonomiska kriserna i flertalet 
 länder har bidragit till ett ogynnsamt klimat för före-
tagen och den allt sämre relationen till Ryssland har 
påverkat länderna inom Öst-P143 med minskad export 
och remitteringar. Under 2016 har det skett framsteg 
där viktiga reformsteg har implementerats inom 
ramen för EUs frihandelsavtal med Georgien, Molda-
vien och Ukraina. Avtalen har underlättat handels-
förbindelserna i regionen och förväntas bidra till en 
ökad export till EU. För länderna på Västra Balkan 
har långvarig samt hög politisk och ekonomisk insta-
bilitet medfört att länderna alltjämt befinner sig på en 
låg utvecklingsnivå. Den ekonomiska återhämtningen 
går dock nu långsamt framåt. EU:s förmånliga han-
delsregim för Västra Balkan som initierades redan 
2000 har bidragit till att främja export från regionen 
in i EU.

En nationalistisk och bitvis auktoritär vind blåser 
över Europa, vilket påverkar villkoren för civilsam-
hälle och fri media negativt i några länder samtidigt 
som utvecklingen inom andra delområden, som 
exempelvis förvaltningsreform på vissa håll går lång-
samt framåt. EU-närmandet visar dock på en väx-
ande vilja att genomföra nationella administrativa 
och sektoriella reformer. I Turkiet har situationen 
utvecklats negativt och fokus framåt är att fortsätta 

4.12 Reformsamarbetet med östeuropa, 
västra Balkan och turkiet (ap. 23)

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete 
med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–
2020

Tabell 4.12.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning på 
grund av konflikter och försämrat säkerhetsläge i 
 länderna.

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategin innefattar totalt 13 länder, regionalt samar-
bete i Öst och Västra Balkan, tre resultatområden, 16 
resultat med en total tilldelning av cirka en miljard 
kronor per år. Sida bedömer strategin som ambitiös 
och det krävs god planering för att uppnå alla resultat 
i strategin.

Anslagsposten för strategin innehåller tre geogra-
fiska områden; Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. 
Samarbetet med Östeuropa omfattar länderna i EU:s 
Östliga partnerskap (Öst-P), det vill säga Georgien, 
Moldavien, Ukraina och Vitryssland för vilka bilate-
rala projekt och program kan genomföras, samt 
Armenien och Azerbajdzjan som enbart deltar i regi-
onala program. Samarbetet med Västra Balkan 
omfattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, 
Kosovo och Serbien med möjlighet att genomföra 
bilaterala projekt och program, samt Makedonien 
och Montenegro som enbart medverkar i regionala 
program.

Den pågående konflikten i Ukraina fortsätter och 
situationen i Turkiet utvecklas negativt.  Risker av geo-
politisk natur med anledning av Rysslands agerande 
påverkar Öst-P länderna och i viss mån även länderna 
på Västra Balkan. Konflikterna, och risken för kon-
flikt, har en påverkan på strategigenomförandet; 
exempelvis i det konfliktdrabbade området i östra 
Ukraina kan inte det nationella reformarbetet genom-
föras inom lokal utveckling. Samarbetet i Turkiet 
inom mänskliga rättigheter omfattar nu även konflikt-
drabbade utsatta människor i sydöstra regionen. 

Undertecknandet av EU:s associeringsavtal med 
Georgien, Moldavien och Ukraina samt det fortsatta 
EU-närmandet med länderna på Västra Balkan har 
förbättrat förutsättningarna för reformer. I många 
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Inom strategin finns inget specifikt resultat kopplat 
till SRHR, men på många håll i regionen genomförs 
projekt som handlar om att stödja kvinnor som över-
levt sexuellt våld, stärka kvinnorättsorganisationer, 
genomförande av lagstiftning och polisreformer och 
för att förbättra rättsväsendets hantering av den typen 
av brott. I exempelvis Serbien stöds projekt med den 
lokala polisen för att öka deras kompetens kring hur 
de ska möta överlevare för sexuellt våld och förbätt-
rade metoder för polisens utredningsarbete.151 Stöd 
ges också till nationella jämställdhetsmekanismer i 
exempelvis Kosovo152 och Vitryssland153 för att för-
bättra förutsättningar för kvinnors SRHR genom 
stöd till implementering av lagstiftning. I exempelvis 
Albanien,154 Georgien155 och Turkiet156 stöds bilate-
rala projekt för att stärka kvinnorättsorganisationer 
som bland annat arbetar med att minska våld mot 
kvinnor, SRHR och stärka kvinnors rättigheter. 
Exempelvis ges det inom Turkietportföljen stöd till 
Women for women’s human rights157 som genom sitt 
utbildningsprogram riktar sig både till utsatta kvinnor 
men även tjänstemän. Riksförbundet för homosexuel-
las, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 
(RFSL) arbetar i alla länder inom det Östliga Part-
nerskapet och Ryssland för att stärka HBTQ-perso-
ners rättigheter genom kapacitetsutveckling av lokala 
HBTQ-organisationer och deras påverkansmöjlig-
heter.158

Det finns tillräckligt med resurser för att uppnå för-
väntade resultat som helhet men det är inte möjligt 
att uppnå samtliga strategiresultat i varje land.

Tabell 4.12.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 1126 1038 1139
Antal utbetalningar 733 575 593
Antal insatser med avtalsstart 127 127 107
Antal insatser med utfall 325 301 274
Antal avslutade insatser 148 109 72
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 4 3 4
Förvaltningskrona 13 12 13
Medelavtalslängd (månader) 51 54 55
Förvaltningskostnad (MSEK) 86 83 85

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete 
med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 – 2020.

Prestationer
Sida har genom ökat anslag höjt utbetalt belopp 
inom strategin och ligger därmed i nivå med i strate-
gin angivna nivåer över strategiperioden. Antal utbe-
talningar ökade också vilket är kopplat till att antal 
insatser med utfall är högre än tidigare år.

stödja det försvagade rättighetsbaserad civilsamhället, 
oberoende media och jämställdhet.

Förändringsarbetet inom miljö och klimatområdet 
tar tid och det är också tydligt att miljöområdet inte 
är högt prioriterat i länderna.144 Miljöministerierna 
saknar starkt ledarskap och har svag intern kapacitet 
för att genomföra viktiga reformer. Uppfyllandet av 
EU:s miljödirektiv och de omfattande investeringar 
som krävs i miljöinfrastruktur utgör också stora utma-
ningar för länderna. Ett positivt undantag är Serbien 
där förvaltningen har stärkt kapaciteten för EU-för-
handlingar och genomförande av acquis.145 Stärkan-
det av det miljömässiga ansvarstagandet hos allmän-
het, näringsliv och civilsamhälle går långsamt och 
startar från låga nivåer.

Till följd av ökade konflikter i regionen har syner-
gier med Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 
2016–2020 och Strategi för humanitärt bistånd 
genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete (Sida) 2011–2014146 blivit tydliga. Inom det bila-
terala stödet till Turkiet har det civila samhället 
anpassat sitt arbete på grund av Syrienkrisen. Exem-
pelvis har organisationen Kamer147 som arbetar med 
kvinnor i sydöstra/östra delen av Turkiet nu börjat 
arbeta även med syriska kvinnliga flyktingar som 
utsatts för våld. Den tidigare erfarenheten av lokal 
utveckling genom bilateralt stöd via Sveriges kommu-
ner och Landsting (SKL) till Turkiet används nu 
genom Syrienkrisstrategin i sydöstra/östra Turkiet 
inom en förstudie, som beräknas klar i januari 2017, 
för ett eventuellt stöd till att stärka samhällets resiliens 
och lokala kommuner för att hantera syriska flyk-
tingar.148 I Ukraina pågick under hösten 2016 en stu-
die för att identifiera synergier mellan det bilaterala 
och det humanitära samarbetet.149 Det bilaterala 
samarbetet har också i viss utsträckning redan anpas-
sats för att bemöta behov för till exempel internflyk-
tingar och kompletterar det humanitära stödet.

Användningen av garantier har lett till en ökad 
samverkan mellan givare, exempelvis Sida och 
USAID, inom området små och medelstora företag i 
Bosnien och Hercegovina.150 Garantianvändningen 
leder också till ökad samverkan med lokala banker 
och deras potentiella kundgrupper samt med central-
banker, nationella finansmarknadsinstitutioner och 
ministerier. Användning av garantier har medfört del-
vis ändrade arbetssätt och utgångspunkter inom Sida 
för finansiering av insatser, såväl inom stödet till pri-
vatsektorutveckling samt samarbetet med IFI:s, där 
möjligheter att använda en garanti istället för gåvo-
stöd regelmässigt undersöks.
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Strategigenomförandet närmar sig senare del av 
strategiperioden. Portföljens utformning för att uppnå 
förväntade strategimål är nu på plats då ett flertal 
gamla insatser avslutats gentemot föregående år.

Förvaltningsanalys
Genomsnittlig volym/insats, och förvaltningskrona 
ökade något under 2016 som ett resultat av styrning i 
denna riktning medan medelavtalslängden minskade 
något för att bibehålla flexibilitet för eventuella juste-
ringar i insatsportföljen efter den planerade halvtids-
översynen av strategin som genomförs 2017.

Förvaltningskostnaderna ligger kvar på ungefär 
samma nivå som de två föregående åren. Antalet 
utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden ökade något och bedöms som rimligt 
då strategin är komplex och genomförs bilateralt 
såväl som regionalt och utgörs av många mindre 
insatser. Den ökade användningen av garantier under 
de senaste två åren har inte påverkat utbetalade 
medel i förhållande till förvaltningskostnader. Avdel-
ningen har tilldelats särskilda förvaltningsmedel för 
att hantera garantiberedningar.

Tabell 4.12.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Reformsamarbete i  östeuropa 2016 2015 2014

Albanien 75 75 74

Armenien <1 1 1

Azerbajdzjan <1 <1 0

Bosnien-Hercegovina 129 135 166

Georgien 85 92 99

Globalt 95 109 101

Kosovo 74 77 70

Makedonien <1 >-1 <1

Moldavien 96 82 104

Montenegro 0 <1 <1

Regionalt Central- & Östeuropa 39 39 90

Regionalt Europa 152 67 39

Regionalt Västra Balkan 68 65 32

Serbien 91 84 114

Turkiet 58 74 75

Ukraina 165 148 173
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Vid den halvtidsöversyn som genomfördes i början 
av 2016 konstaterades att insatsportföljen knuten till 
strategin ligger väl till i förhållande till policyutveck-
lingen inom området.164 Många partners arbetar 
både på land- och lokal nivå och med att påverka glo-
bal policyutveckling. Detta skapar synergier mellan 
teori och praktik och bidrar till att säkerställa relevans 
och trovärdighet i arbetet med att få global policy att 
reflektera lärdomar från och ge bidrag till verkliga 
freds- och övergångsprocesser. Civilsamhällesorgani-
sationer, som på olika sätt och på olika nivåer arbetar 
för fred och för att minska väpnat våld, har byggt 
koalitioner som drivit på normativ policyutveckling i 
form av till exempel ett internationellt vapenhandels-
fördrag och formuleringen av globala mål, som i sin 
tur skapar nya förutsättningar att åstadkomma resul-
tat på området.165

Tabell 4.13.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 224 185 196
Antal utbetalningar 29 29 27
Antal insatser med avtalsstart 9 6 10
Antal insatser med utfall 25 23 23
Antal avslutade insatser 14 7 5
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 9 8 9
Förvaltningskrona 24 29 35
Medelavtalslängd (månader) 58 56 40
Förvaltningskostnad (MSEK) 9 6 6

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig 
säkerhet 2014-2017.

Prestationer
Skillnaden i utbetalningsvolym mellan 2014 och 2015 
är en följd av de avräkningar av biståndsramen för 
asylmottagande som gjordes 2015. Avräkningarna 
hanterades genom färre nya avtal  vilket innebar att 
antal insatser med avtalsstart blev lägre än tidigare 
år.166 År 2016 utökades anslaget genom tilläggsbeslut 
och utbetalad slutsumma är följaktligen högre, och 
utfallet för antal nya avtal hamnade i samma nivå 
som tidigare. Det ökade antalet avslutade avtal 2016 
kan hänvisas till strategicykeln, med en ny strategi 
2014 som följts av avslut av avtal. Insatsportföljen 
består i huvudsak av längre strategiska stöd samt kor-
tare flexibla insatser. Antal utbetalningar och nyavta-
lade insatser ligger dock förhållandevis jämnt mellan 
åren. Medellängd för avtal påverkas framförallt av 
antalet flexibla insatser som beslutas under ett år. 
Under 2016 nyttjades hela anslagsposten. Utökade 
medel allokerades framförallt till längre strategiska 
stöd samt tillägg till pågående avtal för att bidra till 

4.13 globala insatser för mänsklig säkerhet 
(ap. 26)

Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig 
säkerhet 2014–2017

Tabell 4.13.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Förutsättningar för strategigenomförande
Internationaliseringen av konflikter, transnationell 
terrorism och en ökad fragmentering med ett större 
antal inblandade aktörer ökar komplexiteten i dagens 
väpnade konflikter. Osäkerhet och hot används som 
motivering till inskränkningar i demokratiska fri- och 
rättigheter. I många konfliktkontexter går utveck-
lingen därför i riktning mot bristande respekt för 
mänskliga rättigheter och mindre demokratiskt 
utrymme. Detta påverkar möjligheterna för civilsam-
hällesorganisationer att verka.159

Själva begreppet mänsklig säkerhet sätter människors 
– kvinnors och flickors, mäns och pojkars – säkerhet i 
fokus. Det handlar om var och ens rätt till liv och 
trygghet (frihet från fruktan) och strategin har huvud-
sakligt fokus på mänsklig säkerhet i väpnad konflikt 
inklusive förebyggande av sexuellt och könsbaserat 
våld i konflikt. Den globala policyutvecklingen går i 
riktning mot tydliggörandet av sambanden mellan 
fred och säkerhet å ena sidan och mänskliga rättighe-
ter och demokrati å den andra. Ett brett angreppssätt 
finns i New Deal for Engagement in Fragile States 
och har även tagit sig uttryck i det Globala Målet för 
hållbar utveckling 16 om fredliga och inkluderande 
samhällen.160 Sverige har engagerat sig starkt i policy-
utvecklingen bland annat i sitt medordförandeskap i 
den internationella dialogen om freds- och statsbyg-
gande.161 I Stockholmsdeklarationen 2016 enades ett 
40-tal länder och organisationer om hur arbetet för 
att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för 
varaktig fred ska stärkas.162

Den globala strategin för mänsklig säkerhet har 
bidragit till stödet för inkluderande fredsprocesser och 
kvinnors deltagande i dialog och förtroendeskapande 
processer i konflikt- och postkonfliktländer. Interna-
tionella organisationers och nationella institutioners 
kapacitet och förmåga till relevant respons har stärkts. 
Stödet har också bidragit till att stärka skyddet av 
civila mot risker förknippade med minor, explosiva 
lämningar av krig samt såväl mot väpnat våld gene-
rellt som mot sexuellt våld i väpnad konflikt.163



81Sidas årsredovisning 2016

ökad flexibilitet hos genomförandepartners med 
ökade medelavtalslängd som följd.

Förvaltningsanalys
Strategin hanteras idag av c:a 3,5 ÅAK. I och med 
att strategin möjliggör för flexibla mindre insatser 
omfattar genomförandet ett antal mindre och kortare 
insatser vilket bidrar till ett högre antal insatser totalt. 
Detta ger genomgående högre nyckeltal och påverkar 
förvaltningskostnaderna. 

Tabell 4.13.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Mänsklig säkerhet 2016 2015 2014

Colombia 0 0 4

Globalt 204 145 141

Irak 10 9 13

Kambodja 0 15 15

Libyen 2 0 0

Myanmar (Burma) 2 1 0

Palestina 0 10 23

Sydsudan 6 5 0
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ser som ett led i att uppfylla kraven inom ramen för 
internationella åtaganden och länderas egna strate-
gier för att uppnå miljömålen. Ett exempel är Kenya 
där programmet har bidragit till att fördjupa kunskap 
kring SEA på landets Naturvårdsverk. Deltagare från 
de olika programomgångarna har i samarbete satt 
upp riktlinjer för strategisk miljöbedömning, etablerat 
en helpdeskfunktion samt genomfört interna utbild-
ningar såväl centralt som på lokal nivå.169

Tabell 4.14.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 412 454 448
Antal utbetalningar 1520 1438 1857
Antal insatser med avtalsstart 60 60 84
Antal insatser med utfall 181 186 165
Antal avslutade insatser 78 55 31
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 2 2 3
Förvaltningskrona 4 3 4
Medelavtalslängd (månader) 46 48 50
Förvaltningskostnad (MSEK) 102 136 125

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och 
utbyten 2014–2017.

Prestationer
Anslagspostens volym har minskat i jämförelse med 
tidigare år, som en följd av detta betalade Sida ut 
mindre belopp jämfört med 2015. Trots nedgången 
har antalet startade insatser under 2016 hållits på 
samma nivå som året innan. Även totala antalet insat-
ser med utfall 2016 är i nivå med året innan. Detta 
har uppnåtts bland annat genom att tillfälligt minska 
omfattningen av pågående insatser vilket skapat möj-
lighet att fortsätta utveckla nya insatser.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har minskat jämfört med 
2015. Nivån på utbetalningar per förvaltningskrona 
har samtidigt ökat. Stora delar av verksamheten är 
arbetsintensiv, såsom de internationella kapacitetsut-
vecklingsprogrammen samt verksamheten vid Sida 
Partnership Forum, vilket medför ett lågt värde för 
förvaltningskronan i jämförelse med andra strategier.

Tabell 4.14.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Kapacitetsutveckling och 
 utbyten 2016 2015 2014

Bolivia 5 0 0

Globalt 406 452 447

Regionalt Afrika 2 2 1

4.14 Kapacitetsutveckling och utbyten (ap. 28)

Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och 
utbyten 2014–2017

Tabell 4.14.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning samtidigt 
som insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Det är främst resursbasutveckling, där förvän-
tade kvantitativa ökningar i antalet finansierade tjäns-
ter under 2016 inte har kunnat uppnås fullt ut. Kvali-
tativa förbättringar i programmens utformning och 
inriktning mot nya målgrupper har genomförts för att 
delvis kompensera för detta.

Förutsättningar för strategigenomförande
Anslagsposten har haft låg anslagstilldelning under 
2016, en trend som inleddes redan under 2015. En rad 
åtgärder har vidtagits för att minimera långsiktiga nega-
tiva konsekvenser och under 2016 har en anpassning 
och kvalitativa förbättringar av portföljen genomförts.

Sammansättningen av portföljen av internationella 
kapacitetsutvecklingsprogram ska till stor del svara 
mot prioriterade utvecklingsområden i andra svenska 
regeringsstrategier för länder och regioner. Utveckling 
mot ökat samarbete med svenska myndigheter har 
fortsatt under 2016, dels i enlighet med ny myndig-
hetsinstruktion, dels i enlighet med regleringsbrevs-
uppdraget att informera och engagera svenska aktörer. 
Sveriges exportstrategi som antogs 2015167 har bidra-
git till att öka efterfrågan på kapacitetsutvecklingspro-
gram och samarbete med svenska myndig heter.

ITP Vindkraftutveckling och tillämpning som 
genomfördes mellan 2009–2015 har resultaterat i att 
cirka 200 energiexperter från 22 länder fått utbild-
ning och handledning för att genomföra institutio-
nella förändringar som kan främja utvecklingen av 
vindkraft i länderna. Delatagarna representerar stat-
liga organisationer, privata företag, banker och icke-
statliga organisationer. Till exempel har två deltagare 
från Zambia medverkat till inrättandet av ett vind-
kraftssekretariat och ett intressentnätverk i Zambia, 
vilket i sin tur lett till vindkraft inkluderats i officiella 
utvecklingsplaner.168

ITP Strategic Environmental Assessment (SEA) 
syftar till att bidra till en större tillämpning av miljö-
bedömningar i samarbetsländernas planeringsproces-
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hälsa och förbättrad mödravård.171 Ett annat exempel 
är Health Transitions to Adulthood, ett samarbete 
mellan två center i Kenya och Ghana inom forsk-
ningsnätverket för hälso- och populationsforskning, 
INDEPTH.172

Forskningskapacitet stärks genom att forskare har 
möjlighet att forska. Det finns alltså starka synergier 
mellan forskningsstrategins målsättning att bygga 
kapacitet och övriga resultatområden inom strategin. 
Vidare samverkar också olika geografiska nivåer. Till 
exempel kan regionala stöd i svåra politiska kontexter 
vara en framkomlig väg att stärka forskningskapacitet 
i enskilda länder där forskare, särskilt inom samhälls-
vetenskap, av politiska skäl har svårt att verka.

Då forskningssamarbetet berör kapacitetsutveck-
ling i bred bemärkelse har många forskningsinsatser 
bäring på det som görs inom Sidas landstrategier. 
Synergier uppstår också mellan forskningsstrategin 
och specifika tematiska strategier. Forskningssamarbe-
tet och insatser på utbildningsområdet generellt 
(inom Resultatstrategi för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling 2014–2017) är ett uppenbart 
exempel. I vilken grad synergierna tas till vara har 
delvis att göra med förståelsen och intresset för forsk-
ningsstödet på enskilda utlandsmyndigheter och 
enheter inom Sida.

Ett slutligt område för synergier är förflyttningen av 
delar av forskningsanslaget till Vetenskapsrådet. Å ena 
sidan har detta för Sida inneburit att dess kontaktyta 
mot det svenska forskarsamhället i någon mån besku-
rits, men å andra sidan har detta också vidgat det 
svenska engagemanget för utvecklingsforskning. Sida 
har ett nära samarbete med Vetenskapsrådet inom 
dess Kommitté för utvecklingsforskning (KUF) och 
har under 2016 genomfört en gemensam utlysning på 
området ”hållbarhet och resiliens”, vilket är ett exem-
pel där synergier mellan myndigheterna tillvaratagits.

Tabell 4.15.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 782 797 848
Antal utbetalningar 243 203 162
Antal insatser med avtalsstart 32 37 26
Antal insatser med utfall 90 96 81
Antal avslutade insatser 39 39 25
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 9 8 10
Förvaltningskrona 20 23 25
Medelavtalslängd (månader) 61 65 66
Förvaltningskostnad (MSEK) 39 35 33

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för forskningssamarbete och forskning 
inom utvecklingssamarbetet 2015–2021.

4.15 forskningssamarbete (ap. 32)

Strategi för forskningssamarbete och forskning 
inom utvecklingssamarbetet 2015–2021

Tabell 4.15.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat delvis har gått i önskvärd riktning och att 
insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Anslagstilldelningens minskning är den störst 
bidragande faktorn till den negativa trenden för resul-
tatuppfyllnad inom strategin. 

Förutsättningar för strategigenomförande
Forskningsstrategins målsättningar ligger i linje med 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling, där vikten av forskning för att identifiera 
problem, utforma lösningar och mäta måluppfyllelsen 
betonas: Global utveckling är beroende av kunskap. 
Den ambitiösa forskningsstrategin har dock inte 
åtföljts av ökade resurser. Anslaget för forskningssam-
arbete minskade 2016 med 20 MSEK jämfört med 
2015. Under de senaste femton åren har anslaget som 
andel av Sidas budget sjunkit nästan kontinuerligt: 
från 7,7 procent 2001 till 4,9 procent 2016.170

Parallellt med neddragningarna av Sidas forsk-
ningsstöd är den globala trenden att många finansiä-
rer av utvecklingsforskning och forskningskapacitet i 
låginkomstländer minskar sitt stöd generellt. Givar-
länderna väljer dessutom ofta att stödja forskare i det 
egna landet, snarare än internationella samarbeten. 
Ytterligare ett problem är att stödet i ökande grad ges 
som projektstöd, vilket innebär att givarna bestäm-
mer forskningens inriktning. Sida däremot ger i första 
hand kärnstöd till forskningsorganisationerna (och 
universiteten) för att därmed främja deras ägarskap. 
Kärnstödet gör att organisationerna kan driva en 
egen forskningsagenda och också minska sina admi-
nistrativa kostnader.

Utvecklingsrelevant forskning inbegriper i princip 
alla vetenskapliga discipliner, inklusive multidiscipli-
nära ansatser. Ett exempel är Sidas stöd till forskning 
om sexuell och reproduktiv hälsa, och rättigheter 
(SRHR) där forskningen är både medicinsk och sam-
hällsvetenskaplig. Sådan forskning sker i flera av de 
program som Sida stödjer, bland annat inom WHOs 
Human Reproduction Programme (HRP) som driver 
program om ungdomars sexuella och reproduktiva 
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Tabell 4.15.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

forskningssamarbete 2016 2015 2014

Bolivia 35 44 43

Etiopien 19 >-1 30

Globalt 460 455 502

Kambodja <1 <1 0

Moçambique 45 58 56

Regionalt Afrika 58 77 67

Regionalt Asien 18 25 13

Regionalt Sydostasien 2 0 0

Regionalt Södra Afrika 0 0 -3

Regionalt Östra Afrika -19 -9 8

Rwanda 49 53 53

Tanzania 66 56 39

Uganda 48 38 39

Prestationer
Anslaget har erfarit en gradvis minskning över perio-
den, vilket påverkat verksamheten negativt. På grund 
av nedskärningen i början av året har det inte varit 
möjligt att påbörja nya insatser enligt plan. Nya insat-
ser tenderar också ligga något lägre i volym. Detta i 
kombination med att ökningen i slutet av året lades 
på redan avtalade insatser för att betala ut ursprung-
ligt avtalsbelopp, resulterade i ökad genomsnittlig 
volym/insats. Som en följd av vakanser under 2014 
kom antalet avslutade insatser kraftigt att öka under 
inledningen av perioden.

Förvaltningsanalys
2016 var förvaltningskostnaderna högre än 2015, 
detta som följd av mer nedlagd tid på strategigenom-
förandet. Som en konsekvens av ökade förvaltnings-
kostnader och sjunkande anslag har förvaltningskro-
nan kommit att sjunka över perioden.
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den 8e granskningen som genomfördes år 2015 av 
hur Ryssland uppfyller den internationella 
 Konventionen om avskaffande av diskriminering av 
kvinnor (CEDAW)175 får Ryssland kritik för hot mot 
civilsamhällesorganisationer inklusive kvinnorätts-
organisationer och HBTQ-organisationer. I rappor-
ten noteras även avsaknad av juridiskt ramverk för att 
främja jämställdhet, skyhöga siffror för våld mot 
 kvinnor samt att Hiv/aids ökar – särskilt bland unga 
kvinnor.

Arbetet för SRHR är inte ett specifikt målområde i 
strategin, men Sverige arbetar på olika sätt med att 
stärka kvinnorättsorganisationers arbete. I juli kom 
ett positivt besked att Ryssland antagit en lagändring 
som kriminaliserar våld i hemmet. Ryska kvinnorätts-
organisationer har under många år bedrivit arbete 
för att lagen ska antas och det är delvis tack vare 
deras framgångsrika arbete som lagstiftningen nu är 
på plats. Lagändringen har dock inte gått obemärkt 
förbi. Som en reaktion presenterades snabbt ett nytt 
lagförslag om att återigen avkriminalisera våld i hem-
met, vilket påvisar hur känsligt ämnet fortfarande är i 
Ryssland.176 177

Synergier finns med Resultatstrategi för Sveriges 
reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet 2014–2020, framför allt inom ramen för vissa 
aktörer som arbetar både i Ryssland och Östliga part-
nerskapets länder. Det handlar om projekt för 
HBTQ-personers178 rättigheter och stöd till ekono-
misk forskning och unga akademiker.179 Under året 
har Svenska Institutet tillhandahållit en ny Östersjö-
strategi där bland annat Ryssland är aktuellt för fler-
partssamarbete. Ryssland kommer även vara ett av 
fem prioriterade länder för Svenska Institutet att 
 samarbeta med under 2017. I strategin uttrycks även 
särskilt önskemål om samarbete och koordinering 
med Sida vilket skett genom löpande möten och 
seminarier under 2016.

Rysslandsstrategin berördes inte av neddragningar 
av biståndet under 2016. Under första kvartalet 2016 
har dialog förts kring behovet av utökad bemyndigan-
deram och ändrade finansiella villkor för att kunna 
ha längre sikt i samarbetet med Ryssland. I väntan på 
detta har beredningar senarelagts, vilket inneburit att 
projekt startar senare än vad som planerats i opera-
tionaliseringen.

4.16 samarbete inom östersjöregionen (ap. 3)

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, 
mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014–
2018

Tabell 4.16.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat inte har gått i önskvärd riktning men att 
insatsportföljen i huvudsak har genomförts enligt 
plan. Förutsättningarna för Sida att uppnå strategins 
önskade resultat har försämrats under treårsperioden 
och inga tecken på förbättringar kan skönjas. Sidas 
samarbetspartner navigerar i den svåra högsriskmil-
jön och projekt har således förändrats och försenats. 
Sida vidhåller behov av ett flexibelt förhållningssätt.

Förutsättningar för strategigenomförande
Tillämpningen av repressiva lagar gentemot civila 
samhället, mediaföretag och internationella aktörer 
gör att samarbetet genomförs i en högriskmiljö. Anta-
let civilsamhällesorganisationer som Rysslands justi-
tieministerium förklarat som utländska agenter ökar 
och är idag över 150 till antalet.173 Människorättsför-
svarare riskerar fleråriga fängelsestraff  när de genom-
för sitt arbete. Därtill skärps kontraterrorlagar och 
lagar som inskränker yttrande och mediefriheten i 
landet. Av de internationella aktörer som funnits kvar 
i Ryssland väljer allt fler att lämna landet på grund av 
signaler om en bredare tillämpning av den repressiva 
lagstiftingen. Denna utveckling gör att den flexibilitet 
och långsiktighet som strategin anvisar blir än mer 
relevant.174

Ryssland är inte mottagare av internationellt 
bistånd. Stöd ges inom ramen för internationell sam-
verkan och Sverige är den största bilaterala givaren 
för samarbete med Ryssland. Trots svår miljö har 
Sverige goda möjligheter att vara relevant i sitt 
arbete. Förutom stöd som ges genom EU-delegatio-
nen i Moskva finns ett antal mindre aktörer och viss 
givarkoordinering sker sporadiskt.

Rysslands aggression mot Ukraina har lett till kvar-
varande sanktioner från EU:s sida, vilket påverkar 
Sveriges relationer med Ryssland, exempelvis kan inte 
miljöinvesteringar ske som planerat. Den 18 septem-
ber 2016 hölls parlamentsval och föga överraskande 
vann sittande president Putins parti ”Enade Ryssland” 
flest röster. I slutsatserna från observationerna från 
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Tabell 4.16.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2016 2015 2014
Utbetalat belopp inom strategin (MSEK) 64 58 56
Antal utbetalningar 35 28 27
Antal insatser med avtalsstart 8 8 9
Antal insatser med utfall 23 24 24
Antal avslutade insatser 4 7 7
Genomsnittlig volym/insats (MSEK) 3 2 2
Förvaltningskrona 10 10 8
Medelavtalslängd (månader) 65 75 73
Förvaltningskostnad 1 (MSEK) 6 6 7

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, 
mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014–2018.

1 I enlighet med kravet om att Sida får använda maximalt 5 MSEK till 
förvaltningskostnader till icke ODA-länder hänvisas till tabell 7.6.4 rad 7 1:2.1 
(Sida förvaltning) rörande del härav som är tillförliga Ryssland

Prestationer
Utbetalat belopp 2016 ökade mot föregående år i 
enlighet med en omfördelning mellan Sida, UD och 
Svenska Institutet, vilket för Sida innebar en tilldel-
ning för anslaget under 2016 i linje med vad som 
anges i strategin. Detta bidrog även till en ökning av 
antalet utbetalningar under året. Portföljen har nu 
konsoliderats, vilket reflekteras av att antal insatser 
med avtalsstart och utfall är i nivå med föregående år.

Förvaltningsanalys
2016 syns resultat från enhetens strategiska målsätt-
ning att öka volymen per insats. Därmed ökade insat-
sernas genomsnittliga volym. Antal avslutade insatser 
var fler vid strategiperiodens början vilket bedöms 
vara en naturlig följd av strategicykeln. Att medelav-
talslängden minskade reflekterar att strategigenom-
förandet nu passerat halvtid.

Nyckeltalet för förvaltningskronan ökade något 
som en följd av ökning av utbetalat belopp alltmedan 
förvaltningskostnaden förblev oförändrad under året.

Tabell 4.16.3:  utfall för strategin redovisat per 
region och land, MSEK

Ryssland 2016 2015 2014

Ryssland 64 58 56
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Abdunaser Bedri är ansvarig för värdekedjan på African Bamboo i Etiopien, som producerar kvalitets- och miljömässigt 
hållbara golvplank av bambu för export. Han träffar ofta jordbrukarna i de medverkande 32 kooperativen. African Bamboo 
har fått stöd från det Sidastöda utlysningsprogrammet Powering Agriculture. 
Foto: Ylva Sahlstrand, Sida
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5. TEMATISK SAMMANFATTANDE REDOVISNING

regLeringsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Sida ska i årsredovisningen 
göra en sammanfattande redovisning och övergripande bedömning 
av biståndsverksamheten uppdelat på följande tematiska områden:

• Miljö och klimat

• Jämställdhet

• Fredliga samhällen och frihet från våld

• Demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer

•  Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, inklusive syssel-
sättning och anständiga arbetsvillkor

• Hälsa

• Utbildning och forskning

• Humanitärt bistånd

I följande kapitel ger Sida en sammanfattande redo
visning och övergripande bedömning av den Sida 
finansierade biståndsverksamheten uppdelat på åtta 
tematiska områden, i enlighet med regleringsbrev 
2016. Redovisningen visar på tenderser inom de 
tematiska områdena och ska därmed ses utgöra ett 
analytiskt underlag till biståndspolitiska prioriteringar 
och beslut.

Då Sidas verksamhet är geografiskt och strategi
enligt organiserad, samt kopplad till DACs statistik 
koder, så görs sammanfattande redovisning per tema
tiskt område inte direkt från Sidas stödsystem.

Metod
Redovisning och bedömning kopplat till tematiska 
områden baseras på internationella rapporter, utvär
deringar, strategirapportering, synteser, Sidas och 
utlandsmyndighetens egna rapporter och utvärde
ringar.

Kartorna i kapitlet baseras på andelen utbetalda 
medel som klassificerats inom Sidas åtta olika tema
tiska områden fördelat per region.

Färgintensiteten i kartorna, och dess grafiska 
utformning, beskriver således den relativa närvaron 
av det tematiska området inom regionerna Afrika, 
Asien, Europa, Latin Amerika, Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Närvaron (pro
portionerna) av det tematiska området inom en 
region ökar gradvis med färgintensiteten.

Sidas tematiska områden har klassificerats med 
hjälp av OECD DACs sektorkoder och policymarkö
rer. Medel som riktar sig globalt, och tillhör tematiska 
strategier, har exluderats i dessa beräkningar och syns 
följaktligen inte i kartans grafiska utformning.
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5.1 miljö och klimat

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Många av de globala miljötrenderna fortsätter att gå 
åt fel håll. 2016 var till exempel, för tredje året i rad, 
det varmaste året som uppmätts, det arktiska istäcket 
fortsätter krympa och medelkoncentrationen av koldi
oxid i atmosfären var under 2015 högre än någonsin. 
Ett annat exempel är den ökande mängden plast i 
våra hav, både ”makroplast” och småpartiklar, med 
negativa konsekvenser både för ekosystem och 
mänsklig hälsa.1

Sidas verksamhet på miljöområdet under 2016 har 
bland annat tagit sin utgångspunkt i de globala åta
gandena för miljö/klimat inom Agenda 2030, finan
sieringskonferensen i Addis Ababa samt klimatkon
ventionens (UNFCCC) 21 partsmöte (COP 21) i Paris 
i november 2015.

Dessa tre processer har alla bekräftat att en hållbar 
förvaltning av ekosystemtjänster och hantering av 
miljörelaterade risker – inte minst klimatförändringen 
– är en grundförutsättning för utveckling och mänsk
lig välfärd.

Utvecklingssamarbetet kan därför spela en viktig 
roll i att förebygga och minska de negativa effekterna 
av miljöpåverkan som till exempel klimatföränd
ringar, skogsskövling, utfiskning med mera, i syfte att 
slå vakt om fattiga människors förutsättningar att för
bättra sina levnadsvillkor, och stärka förutsättning
arna att klara miljö relaterade risker.

Centrala utmaningar är inte minst behovet av ökad 
finansiering, samt vikten av ett sektorintegrerat 
arbetssätt. Detta betonas inom ramen för olika miljö
konventioner, inte minst klimatkonventionen 
(UNFCCC) och konventionen för biologisk mångfald 
(UNCBD), men också av såväl globala aktörer som 
OECD DAC, Världsbanken och UNDP som av Sidas 
samarbetsländer.

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Miljö och klimatmässig hållbarhet är också en 
central utgångspunkt i det svenska utvecklingssamar
betet. Sida bedriver arbetet med miljöfrågor genom 
en kombination av riktade insatser, integrerade 
in satser samt dialog med bilaterala och multilaterala 
 samarbetspartners.

Som framgår av den senaste portföljanalysen för 
miljö/klimat, sammanställd augusti 2016, var Sidas 
stöd till insatser där miljömässig hållbarhet är huvud 
eller delsyfte totalt 7,5 miljarder under 2015, vilket 
återspeglar en gradvis nedgång jämfört med 2011 då 
motsvarande belopp var 8,2 miljarder.2 Minskningen 
är särskilt tydlig på regional och bilateral nivå. Samti
digt har dock Sidas stöd till klimat specifikt (utsläpps
minskningar och/eller anpassning) ökat under samma 
period, och en särskild redovisning av klimatfinansie
ring från september 2016 visar att klimatfinansiering 
2015 utgjorde sammanlagt 2,3 miljarder.3 Även stöd 
till biologisk mångfald/ekosystemtjänster har ökat, 
och en rapport från oktober 2016 visar att totalt 
930 MSEK (när samma metodik som för klimatfinan
siering tillämpas) betalades ut 2015.4 Huvuddelen av 
det som rapporteras på såväl klimat som biologisk 
mångfald har också miljömässig hållbarhet som 
huvud eller delsyfte.

Sida stöder också riktade miljöinsatser (miljö som 
sektor), vilket inkluderar stöd till miljöförvaltningar, 
miljöorganisationer, kemikaliehantering med mera 
Portfölj analysen om miljöarbetet från augusti 2016 
visar att under 2015 utbetalades totalt 670 miljoner 
för detta ändamål, detta belopp utgör också en del
mängd av de insatser som har miljömässig hållbarhet 
som huvudsyfte.5 Under perioden 2011–2015 har 
utbetalat belopp till miljö som sektor varit relativt 
konstant, dock har insatser på bilateral och regional 
minskat medan globala miljöstöd har ökat.

En översyn gjord av Sida juli 2016 på utvecklingen 
av stöd till jämställdhet och miljö/klimat perioden 
2005–2015 visar också en påtaglig ökning av insatser 
som både integrerar ett miljö/klimatperspektiv och 
ett jämställdhetsperspektiv.6 Detta tyder på en ökad 
förmåga att hantera flera dimensioner av fattigdom 
integrerat.

Strategirapporteringen från utlandsmyndigheter 
och Sidas enheter visar att Sida bidrar till många vik
tiga och relevanta resultat på miljö/klimatområdet, 
och att dessa är särskilt tydliga där miljö/klimat är 
prioriterat i strategierna. Rapporteringen visar också 
att miljö/klimat täcker in ett brett spektrum av tema
tiska områden, inklusive såväl miljö/klimatarbete i 
sektorer (vatten, energi, jordbruk etc.) som tema inom 
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som ett första steg, och i enlighet med kraven i förord
ningen om miljöledning i staten, en miljöpolicy.11

Sverige ses som en viktig partner för miljö och 
 klimatrelaterade insatser, men kan och bör mer stra
tegiskt lyfta miljö och klimat i dialog med olika aktö
rer. Sida har därför redan under 2016 börjat öka 
ambitionsnivån vad gäller aktivt deltagande i olika 
inter nationella processer, inklusive såväl 
miljökonventions arbete (främst klimatkonventionen 
men också konventionen för biologisk mångfald) som 
andra  processer till exempel DACEnvironet.

Bedömning
I Sidas VP 2016 formulerades tydliga mål för Sidas 
arbete med miljö/klimat under 2016–2018. Den 
samlade bedömningen är att Sida under 2016 på 
flera områden har förstärkt arbetet med att säker
ställa att miljö och klimataspekter beaktas i verksam
heten, men att detta arbete fortfarande behöver 
vidare utvecklas, och inte har kommit lika långt som 
till exempel arbete med att integrera jämställdhets
aspekter. Det är centralt att den kompetenssatsning 
som inleddes 2016 fortsätter under 2017.

Det är tydligt att Sida kan och bör ta en viktig roll  
i att driva arbetet med att genomföra Agenda 2030 
arbetets miljömässiga dimension, både på landnivå 
och i regionala och globala fora, och att förväntning
arna från regeringen på Sida är höga. 

I och med att klimatförändringens konsekvenser 
blir allt allvarligare, förlusten av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster förvärras och föroreningar och 
kemikaliebelastning fortsätter att skörda liv är det vik
tigt att Sida stärker och utökar stöd där miljömässig 
hållbarhet är huvudsyfte. Detta bör även inkludera ett 
utökat användande av ”gröna garantier”. Lika viktigt 
som mer riktade stöd är att stärka miljö/klimatbe
dömningar i alla insatser och då beakta såväl de risker 
och konskevenser en insats har på miljön, som de 
externa risker som klimatförändringen och annan 
miljöbelastning har för möjligheten att genomföra 
insatsen och nå resultat.

miljö (till exempel katastrofriskreducering, klimatan
passning och resiliens). 

Strategirapporteringen från utlandsmyndigheterna 
i Afrika visar till exempel att i 15 av de bilaterala stra
tegierna finns ett ökat fokus på miljö och klimat från 
2015 och framåt, varav miljö/klimat är ett eget fokus
område i fyra (Etiopien, Kenya, Mocambique och 
Rwanda). I den portföljanalys Sida gjort för Afrika 
framkom att för 42 procent av insatserna (287 av 674) 
är miljö/klimat antingen huvudmål eller delmål.7

Flera strategirapporter tar upp om klimat arbete 
(Bangladesh, Guatemala, Kambodja, Burkina Faso, 
Mali, regionalt Afrika, regionalt Asien med flera), 
några strategirapporter (till exempel Kambodja, 
Kenya, regionalt Asien, CIVSAM) betonar civila 
samhällets roll i miljö/klimatarbetet. 

Strategirapporten för Strategin för särskilda insat
ser för mänskliga rättigheter och demokratisering 
2014–2017 noterar att MRförsvarare och journalis
ter som arbetar med miljö, landrättigheter och 
ursprungsbefolkningar blir allt mer utsatta.8

Strategirapporten för reformsamarbetet med 
 Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet noterade att 
Sverige är en av få givare som stöder miljö och 
 klimataspekter av EUnärmandet, vilket bedömdes 
delvis gå i rätt riktning.9

Strategirapporten för det humanitära anslaget 
 lyfter särskilt vikten av och erfarenheter av flexibel, 
innovativ och effektiv utvecklingsfinansiering som 
beaktar risk och resiliens, till exempel stöd för 
katastrofrisk reducering, sociala skyddsnät, och tidiga 
varnings system.10

Under 2016 har Sida inlett ett strukturerat arbete 
för att stärka integreringen av ett miljö/klimatper
spektiv i verksamheten. Flera utlandsmyndigheter 
med biståndsverksamhet i framförallt Afrika har till 
exempel genomfört interna kompetenssatsningar för 
sin personal. Däremot har den centrala kompetensut
vecklingen kommit att försenas till början av 2017. 

På verksnivå har arbetet med resiliens (kapacitet att 
leva med och vidareutvecklas med förändring) och 
grön ekonomi fortsatt. Vattenhantering, hållbara 
energi alternativ och förvaltning av ekosystemtjänster/
naturresurser har fortsatt att vara viktiga frågor.

I syfte att ytterligare stärka miljö och klimatarbetet 
har Sida under hösten 2016 inlett en process för att 
utveckla och uppdatera Sidas miljöledningssystem. 
Detta kommer inkludera såväl det så kallade ”gröna 
kontoret” (Sidas egen energianvändning, egna resor 
etc.), samt en samlad och strategisk process för att 
säkerställa att miljö och klimatperspektivet genomsy
rar verksamheten. I december 2016 antog Sida därför 
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exempelvis bristen på kvinnor som aktörer för fred 
(utvärderingen av FNs säkerhetsresolution kvinnor 
fred och säkerhet), jämställdhet i det humanitära 
arbetet under World Humanitarian Summit samt 
ordförandeskapet i samarbetet med bland andra 
Storbritannien och USA (Call to Action on 
Protection from GenderBased Violence in 
Emergencies), kvinnors ekonomiska egenmakt (FNs 
högnivåpanel om kvinnors ekonomiska egenmakt) 
samt kvinnor som aktörer i ett föränderligt klimat 
(COP21).12

Jämställdhet är en central utgångspunkt i det 
svenska utvecklingssamarbetet. Sidas stöd till riktade 
insatser, det vill säga där jämställdhet är huvudsyfte, 
har sedan slutet av 2000talet ökat från åtta till 17 
procent. Under motsvarande period har insatser där 
jämställdhet är ett delsyfte legat stabilt runt 70 pro
cent av insatserna. Jämställdhet är genomgående pri
oriterat i dialogen med samarbetspartners och länder.

Riktade insatser omfattar verksamhet inom alla 
huvudområden för Sidas jämställdhetsarbete; kvin
nors ekonomiska egenmakt, kvinnors politiska delta
gande och inflytande, SRHR, kvinnors och flickors 
utbildning och säkerhet samt arbete med män och 
pojkar för jämställdhet.

Strategirapporteringen från utlandsmyndigheter 
och Sidas avdelningar visar att Sida bidrar till viktiga 
och relevanta resultat, och att dessa är särskilt tydliga 
där jämställdhet är prioriterat i strategierna. Många 
utlandsmyndigheter rapporterar att de leder givar
samordningen för jämställdhet, samt ger flera exem
pel på hur de lyfter jämställdhet i dialogen med 
 samarbetspartners.

De riktade jämställdhetsprogrammen visar ofta på 
ett helhetsperspektiv såtillvida att sambanden mellan 
olika aspekter av jämställdhet är närvarande och det 
blir tydligt att de inte kan isoleras från varandra. 
Arbete mot könsrelaterat våld adresseras exempelvis i 
kombination med arbete för SRHR, politiskt infly
tande och/eller ekonomiskt deltagande, med föränd
ringar i lagstiftning, förändrade attityder och ökad 
medvetenhet som viktiga resultat (till exempel Guate
mala, DRC, Liberia, Etiopien, Kenya, Somalia, Zim
babwe och Zambia och Myanmar). I Bangladesh och 
Afghanistan är våldsfrågan central i utbildningsstö
det, och genom det globala stödet till Men Engage 
bidrar Sida till normativ förändring vad avser män, 
pojkar och maskulinitetsfrågor som har betydelse i 
arbetet för att adressera könsrelaterat våld.

Trots stora utmaningar uppvisas goda resultat av 
Sidas stöd vad gäller till exempel kvinnors politiska 
deltagande i Burkina Faso, Rwanda, Somalia, Libe

5.2 Jämställdhet

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
På samma sätt som inom andra tematiska områden 
präglades verksamheten under 2016 av de globala 
åtagandena för jämställdhet inom Agenda 2030, 
Finansieringskonferensen i Addis Ababa samt inom 
COP 21 som gjordes 2015. Principerna om odelbar
het, universalitet samt att inte lämna någon utanför 
är centrala inom jämställdhetsarbetet och utmanar 
Sida att än tydligare ha jämställdhet i fokus i insatser 
och dialog. Intersektionalitet och helhetsperspektiv är 
självklara utgångspunkter i alla delar av Sidas jäm
ställdhetsarbete.

Utmaningar som accentuerats och tydliggjorts 
under året är de globala trenderna av krympande 
utrymmet för civilsamhället och begränsningar i 
 yttrandefrihet, som särskilt drabbar kvinnor och kvin
nors organisering i allmänhet och kvinnorättsorgani
sationer i synnerhet. Det gäller såväl möjligheten att 
verka och påverka i offentligheten, stora gap vad 
 gäller finansiering och en ökad utsatthet för hot och 
våld, inklusive dödligt våld. Femdefenders, kvinnliga 
människorättsförsvarare, är särskilt utsatta både för 
vad de är (kvinnor) och vad de gör (kämpar för kvin
nors rättigheter).

Stora utmaningar för jämställdhetsarbetet globalt 
är det könsrelaterade våldet, krig och konflikt, och 
konservativa värderingar och normer. Dessa får stor 
betydelse inte minst i förhållande till kvinnors rätt att 
bestämma över sin kropp, rätten till ekonomiska 
resurser – framför allt arvsrätt och äganderätt samt 
kvinnors makt över sin egen tid. Aktörer som OECD 
DAC och UN Women betonar det stora underskottet 
av finansiering för jämställhet liksom behovet av data 
och mekanismer för ansvarsutkrävande.

Flera globala initiativ har under året tagits för att 
bemöta några av de stora utmaningarna. Det gäller 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro
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jämställdhetsarbete. I många länder har utrymmet 
för det civila samhället kraftigt begränsats under de 
senaste åren, och kvinnorättsorganisationer är särskilt 
utsatta. Trots den ofta mycket svåra situationen visar 
strategirapporterna på hur stödet till det civila sam
hällets aktörer ger resultat. I MENAregionen är 
exempelvis journalister påtagligt utsatta, och kvinnors 
utsatthet är dubbel; de trakasseras och utsatts för våld 
både för att de försvarar yttrandefriheten och för att 
de som kvinnor bryter könsnormer.

Strategirapporterna visar på ett fortsatt stöd för 
civilsamhällesaktörer som arbetar med kvinnors 
 rättigheter och säkerhet online. Påverkansarbete har 
resulterat i inkludering av ICT (Information and 
Communication Technology), kvinnors offentliga 
 deltagande och könsbaserat våld online i specifika 
FNrapporter och rekommendationer. Flera av Sidas 
samarbetspartner arbetar med att lyfta frågan om 
den roll ICT spelar i att stärka kvinnors politiska del
tagande, och för att inkludera fler kvinnor.

I de länder där det är möjligt är statliga aktörer 
viktiga samarbetspartners. Exempelvis pågår jäm
ställdhets integrerade förvaltningsstöd genom bland 
annat jämställdhetsbudgetering i Mali, Zimbabwe, 
Rwanda och Ukraina. I Burkina Faso och Kosovo 
stöds arbetet med den nationella handlingsplanen.

Det finns fortsatt liten rapportering om jämställd
hetsarbete med näringslivet. Dock pågår insatser och 
metodutveckling vad avser jämställdhetsintegrering i 
så kallade Challenge Funds, samt i flera av de garan
tier som utfärdats stipuleras att en viss procentsats av 
medlen ska nå kvinnor, framför allt när det avser kre
diter för småföretagare. Även bland så kallade public
private partnerships (PPP) finns intressanta exempel 
på hur kvinnors rättigheter ingår i samarbetet, till 
exempel ILO och H&M arbete med den sociala 
 dialogen inom textilindustrin.

Globalt har Sida bidragit till Sveriges dialog med 
exempelvis Världsbankens påfyllning av Internatio
nella utvecklingsfonden (IDA),15 till framtaganden av 
EUs handlingsplan för jämställdhet GAPII, till fram
tagande av en jämställdhetsstrategi för det globala 
initiativet för utbildning Global Partnership for 
 Education, ILOs jämställdhetsarbete, och till att lyfta 
menstruationsfrågor bland vatten och sanitetsaktörer 
som UNICEF och Världsbanken.

I Sidas metod för jämställdhetsintegrering är jäm
ställdhetsanalys utgångspunkten för att identifiera hur 
jämställdhetsgap bäst kan åtgärdas, vilket i sin tur 
bidrar till bättre resultat överlag för insatsen. Goda 
resultat påvisas, dock kan Sida förbättra rapporte
ringen av jämställdhet som en integrerad fråga och 

ria, Kenya, Myanmar, Bolivia, Albanien, Moldavien, 
Georgien och MENAregionen där introduktion av 
kvotering har gjort skillnad inte minst i förhållande 
till fredsprocesser i Colombia, Palestina, Rwanda, 
Kenya, Demokratiska Republiken Kongo (DRK), 
Somalia och Sudan.

Kvinnors ekonomiska egenmakt är en utmaning i 
alla regioner. Konservativa värderingar, normer och 
lagstiftning, liksom brist på tillgång till ekonomiska 
resurser begränsar utvecklingen. Den negativa konse
kvensen av könsrelaterat våld och det obetalda arbe
tet i hemmet för kvinnors ekonomiska egenmakt, är 
de två mest konkreta återkommande exemplen. 
 Strategirapporterna visar dock att Sidas ambition att 
stärka kvinnors ekonomiska egenmakt börjar ge 
avtryck. Översyner, utvärderingar, kompetensutveck
ling och dialog används för att stärka programmen. 
Programmen omfattar tillgång till finansiering i 
Rwanda, Zambia, Kenya, Östeuropa och Västra Bal
kan. I länder som Uganda, Tanzania, Mocambique, 
Mali och DRK nås kvinnor inom jordbruksutveck
ling. I Europa stöds ett regionalt program för främ
jande av kvinnors entreprenörskap genom Europeiska 
Utvecklingsbanken EBRD som tillhandahåller tek
niskt stöd, erbjuder förmånliga lån samt kompetens
utveckling och nätverk för kvinnliga företagare. Även 
i  Guatemala och Bolivia stärks kvinnors ekonomiska 
egenmakt, framför allt på landsbygden. Globalt stöds 
normativt arbete genom Internationella arbetsorgani
sationen (ILO), Women in Informal Employment 
(WIEGO), med flera.

Det område som det rapporteras minst på är jäm
ställdhetsarbete i förhållande till miljö och klimat. En 
separat översyn genomförd av Sida på utvecklingen 
av stöd till jämställdhet och miljö/klimat för perioden 
2005–2015 visar dock på en påtaglig ökning av pro
gram som integrerar både ett miljö och ett jämställd
hetsperspektiv (Sida Integrating Gender Equality and 
Environment/Climate Change July 2016). Även om 
denna statistik behöver kvalitetssäkras och analysen 
fördjupas, visar det på ambitionshöjningar.

Jämställdhet i det humanitära stödet lyfts också i 
utlandsmyndigheternas rapportering, såväl i det glo
bala stödet som i det bilaterala samarbetet. Flera av 
Sidas större samarbetspartners bedriver ett strategiskt 
jämställdhetsarbete inom det humanitära stödet, 
framför allt avseende könsrelaterat våld. UN Women 
har utvecklat ett starkt arbete inom det humanitära 
vilket bland annat har bidragit till starka jämställd
hetskrivningar i World Humanitarian Summit.13 14

Sida samarbetar främst med det civila samhället 
och multilaterala organisationer i arbetet för riktat 
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hur jämställdhet är utgångspunkt för integrerad 
 fattigdomsanalys och som i sin tur leder till strategiska 
val. Det pågår arbete inom vissa sektorer, till exempel 
inom miljö och klimat, där det finns goda erfaren
heter av att integrera jämställdhet men att detta inte 
alltid redogörs för i rapportering..

En framgångsfaktor är att möta utmaningar utifrån 
flera olika aspekter, eftersom både sektorer och 
arbetssätt överlappar varandra. I insatser för att 
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter och 
egenmakt behövs ett brett angreppssätt där olika 
delar av kvinnors/flickors och mäns/pojkar liv hålls 
samman för att nå resultat. Jämställdhetsarbetet 
 kräver tid. Att skapa förutsättningar för att bedriva 
arbetet långsiktigt är därför centralt.

Bedömning
Den samlade bedömningen är att Sida möter jäm
ställdhetsutmaningar strategiskt genom att ständigt 
lyfta jämställdhet i dialogen samt genom att stödja 
strategiska aktörer i såväl normativt som operativt 
förändringsarbete. I många sammanhang är Sida den 
aktör som har huvudrollen i förändringsarbetet för ett 
jämställt samhälle. Under åren som kommer har Sida 
ett ansvar att fortsatt leva upp till högt ställda förvänt
ningar om resultat inom jämställdhet, både från 
regeringen (uttryckt exempelvis i den feministiska 
utrikespolitiken) och globalt. I en situation där det 
krympande utrymmet blir alltmer påtagligt i hela 
världen och i många av Sidas samarbetsländer, är det 
viktigt att rikta särskilt fokus på stöd till kvinnorätts
organisationer och den roll de spelar i förverkligandet 
av hela Agenda 2030. I Sidas arbete är det centralt 
att stärka jämställdhetsanalysen, bibehålla och 
utveckla ett brett och sammanhållet angreppssätt där 
olika delar av jämställdhetsarbetet hänger samman. 
Med utgångspunkt i ett konsekvent jämställdhets
arbete gör Sida bedömningen att de insatser där 
 jämställdhet är ett huvudsyfte ger tydligast resultat.

5.3 fredliga samhällen och frihet från våld

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Under de senaste fem åren (2010–2015) har det skett 
en ökning av antalet våldsamma konflikter och denna 
trend har fortgått under 2016.16 Våld, konflikter, och 
avsaknad av mänsklig säkerhet i dess bredare mening 
skapar enorma utvecklingsutmaningar. Den direkta 
ekonomiska kostnaden för att hantera konsekvenserna 
av våld och konflikt beräknas uppgå till 13,3 procent 
av världens BNP (2015),17 och över 65 miljoner 
människor befinner sig på flykt.18 En allt större andel 
av världens fattiga återfinns i konfliktdrabbade länder 
med svag institutionell kapacitet.19

Dessutom ser Sida en negativ global trend i form 
av minskat utrymme för det civila samhället att 
främja mänskliga rättigheter och positiv samhällsut
veckling i en rad kontexter, vilket ökar risken för 
ökade spänningar och att samhälleliga konflikter blir 
våldsamma.20

Förståelsen för våldsamma konflikters negativa 
effekt på utveckling och dess samspel med interrelate
rade utmaningar blir allt viktigare inom den svenska 
och internationella utvecklingsagendan. Regeringens 
reviderade instruktion till Sida (juli 2015) påbjuder 
därför att all verksamhet ska genomsyras av ett inte
grerat konfliktperspektiv.21 Detta skapar ökade förut
sättningar för att hantera konfliktrelaterade utma
ningar på ett effektivt sätt.

De kontextuella trender som beskrivs ovan åter
speglas inom den internationella utvecklingsagendan 
genom antagandet av Agenda 2030 och inte minst 
utvecklingsmål 16, med fokus på fredliga och inklude
rande samhällen samt av förnyade åtagande av FN:s 
säkerhetsråd till stöd för hållbar fred. Fortsatt starkt 
stöd till genomförandet av New Deal uttrycktes också 
i Stockholmsdeklaration med tydliga åtaganden om 
ett ökat stöd till att undanröja våld och krig, utveckla 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro



96

TemaTisk sammanfaTTande  redovisning

Sidas årsredovisning 2016

och belyser vikten av ett integrerat konfliktperspektiv 
inom biståndet.27

Fred och säkerhetsagendan har också en fortsatt 
stark betoning på FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 
om kvinnor, fred och säkerhet och efterföljande reso
lutioner. Viktiga framsteg för kvinnors skydd och 
 deltagande i fredsprocesser har skett, men det finns 
fortfarande stora utmaningar i genomförandet.28

Den svenska prioriteringen att koncentrera utveck
lingsbiståndet till sviktande stater och konflikt och 
postkonfliktländer gör att utvecklingskontexten i 
Sidas samarbetsländer blivit allt mer komplex, svår
analyserad, dynamisk och riskfylld. En växande andel 
av Sidas samarbetsländer karakteriseras av våldsam 
väpnad konflikt, subnationella och regionala konflik
ter, ekonomiska instabilitet, politisk våld och turbu
lens, och en allt mer påtaglig brist på mänsklig säker
het. Till dessa länder hör bland andra Afghanistan, 
Demokratiska republiken Kongo, Mali, Palestina, 
Somalia, Sudan, Sydsudan och Syrien, vilka alla till
hör Sidas tio största mottagare av humanitärt och 
långsiktigt utvecklingsbistånd.29

Mänsklig säkerhet/fred och säkerhet som priorite
rat område finns i följande strategier: DRK, Mali, 
Liberia, Colombia, Myanmar, Somalia, Syrien samt 
Regional strategi för Afrika söder om Sahara. Det 
tematiska området finns också väl integrerat i flera 
andra strategier som ett delmål eller tvärfråga som 
ska genomsyra hela strategigenomförande, till exem
pel Rwanda, regionalt MENA, Östra Europa/Västra 
Balkan och Turkiet. Flertalet strategier refererar till 
vikten av att tillämpa en konfliktkänslig ansats 
genomgripande.30

Sida har bidragit aktivt till att ta fram Sveriges nya 
nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säker
het bland annat som medlem i referensgruppen ledd 
av Folke Bernadotte Academy (FBA). Planen betonar 
genomförande i 12 särskilt prioriterade länder, vilka 
sammanfaller med länder där Sida har ett starkt 
engagemang i frågan.31 En lärdom är vikten av att 
inkludera pojkar och män i det preventiva arbetet. 
Sida ger därför stöd som syftar till att öka jämställd
het och bidra till mer positiva könsroller genom 
arbete med våldsprevention för pojkar och unga män 
i urban miljö.32

Fred, säkerhet och ett integrerat konfliktperspektiv 
har integrerats i processen för att uppdatera Sidas 
modell för multidimensionell fattigdomsanalys.33  

Sida har även arbetat med att integrera ett konflikt
perspektiv i Sidas stöd till staters och samhällens mot
ståndskraft (resiliens) mot både miljö och konflikt
relaterade kriser.34 Stärkt samspel mellan humanitära 

en sammanhållen och inkluderande politik och 
använda bistånd mer koordinerat och effektivt. Den 
globala flyktingkrisen och dess utmaningar, inte minst 
dess volym, kräver dessutom ökat samarbete och 
koordinering mellan humanitärt stöd och långsiktigt 
internationellt utvecklingssamarbete. Gemensamt för 
dessa ramverk är den starka betoningen på konflikt
förebyggande insatser.22

Under 2016 var utrymmet för konfliktlösning och 
positiv fredlig utveckling mycket begränsat, men 
några framgångar är viktiga att belysa. Till dessa hör 
framförallt det förhandlade fredsavtalet mellan den 
colombianska regeringen och Farc, vilket skapar 
 förutsättningar för ett slut på den över 50 år långa 
väpnade konflikten.

Svenskt utvecklingssamarbete har i Colombia 
bidragit till långsiktighet och enträget stöd för en 
fredlig lösning på konflikten samt bidragit till kvin
nors meningsfulla deltagande i de formella freds
förhandlingarna i Havanna.23

Sidas stöd för brett folkligt stöd i fredsprocessen i 
Myanmar har också genomförts framgångsrikt under 
2016. Bland annat har stödet riktats till totalt 24 sam
ordningskontor i Myanmar,  vilket har bidragit till att 
reducera spänningar på lokal nivå och därmed bidra
git till att förhindra konflikter, vilket är en förutsätt
ning för fortsatta diskussioner och förhandlingar på 
nationell nivå.24

Klimatförändringar bedöms vara ytterligare en 
riskfaktor som har en negativ inverkan på redan 
svaga staters motståndskraft och förmåga att hantera 
både miljö och konfliktrelaterade utmaningar. Detta 
påvisar vikten av ökad förståelse för hur klimatför
ändringar negativt påverkar redan svaga och sköra 
stater och samhällens förmåga att tillgodose grund
läggande behov såsom mat, vatten och energi. Driv
krafter bakom våld och konflikter är alltid kontext
specifika och den kausala kedjan mellan miljö, klimat 
och risken för konflikt är särskild svårdefinierad.25

Den förändrade karaktären på dagens konflikter, 
dess multidimensionella drivkrafter samt komplexa 
och ofta illegitima aktörer är ytterligare en trend och 
fortsatt utmaningar för analys, förståelse och stöd till 
konfliktförebyggande samt insatser för freds och 
statsbyggnad. Till denna utmaning hör inte minst 
 förståelsen och hanteringen av våldbejakande extre
mism. Attacker och händelser rubricerade som 
 terrorism har ökat över hela världen men det är fort
sättningsvis fem länder, som till antal dödsfall, är mest 
drabbade – Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och 
Syrien.26 Förebyggande och hantering av våldsbeja
kande extremism innebär både risker och möjligheter, 
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5.4 demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Demokratins tillbakagång och begränsat utrymme för 
 civilsamhället att verka
Under de senaste 10 åren har flera länder gått mot 
mer auktoritärt styre än antalet länder där demokra
tiska framsteg gjorts. Under 2015 ökade förtrycket av 
medborgarna i 72 stater. Det är den högsta siffran 
som noterats under det senaste decenniet och trenden 
förväntas vara fortsatt negativ. Den demokratiska till
bakagången tar sitt uttryck i bland annat ökad 
användning av förtryckande lagar för att begränsa fri
heter och sofistikerade metoder för censur, kontroll av 
information och utbredd propaganda.40 Initiativ som 
Varieties of  Democracy41 observerar också stagnation 
i den demokratiska utvecklingen och bekräftar till stor 
del den negativa trenden. Politisk korruption fortsät
ter att vara endemisk och ett betydande hinder för 
demokrati och utveckling i hela regioner, men det 
finns också en växande medvetenhet om hur man ska 
bekämpa korruption, straffrihet samt en stark efter
frågan på rättvisa.42

Det var bara så sent som 2010 som mer systema
tiska observationer43 om det krympande utrymmet 
för människor och organisationer att utöva sina med
borgerliga och politiska rättigheter började dyka upp. 
Idag är situationen allt mer alarmerande. Allvarliga 
hot mot medborgerliga friheter (yttrande, mötes och 
förenings) förekommer i 96 länder, inte minst i infly
telserika länder som Ryssland och Kina. Detta inne
bär att 6 av 7 människor idag lever i länder där dessa 
friheter hotas. Angrepp mot rättsstat och yttrandefri
het är särskilt utsatta.44 Den senast tillgängliga statisti
ken, publicerad 2016, ger exempel från andra rele
vanta områden för svenskt bistånd att 2015 var för 
försvarare av miljö och landrättigheter det dödligaste 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

stöd och utvecklingsinsatser är en viktig komponent i 
detta arbete.

Skräddarsydd kompetensutbildning liksom strate
giska rådgivningsinsatser har fortsatt varit ett viktigt 
verktyg för att stärka fokus på fred, säkerhet och kon
fliktförebyggande.35

Sida finansierar en kombination av globala, regio
nala och landspecifika insatser till stöd för fredliga 
samhällen och frihet från våld, något som bedöms vara 
avgörande för att kunna hantera de multidimensio
nella och globala utmaningarna som beskrivs ovan.36

Som ett första led i en treårig genomförandeplan 
gjordes en kartläggning av hur konfliktperspektivet i 
nuläget beaktas i Sidas institutionella kapacitet och 
operativa processer. Studien kom till slutsatsen att 
även om Sidas system är väl anpassade för att hantera 
risker i komplexa kontexter krävs fortsatt anpassning 
av system och arbetssätt för att säkerställa en konflikt
känslig ansats, och för att kunna identifiera ytterligare 
möjligheter till att bidra till konfliktförebyggande och 
fredsfrämjande. Den pågående revideringen av Sidas 
insatshanteringssystem utgör en viktig möjlighet för 
ökat genomslag för konfliktperspektivet i planering, 
genomförande och uppföljning.37

Bedömning
Sida bedömer att myndigheten överlag anpassat sig 
väl till globala trender. Ovan beskrivna trender har 
för Sidas del föranlett ökat fokus på konfliktförebyg
gande insatser, riktade strategiska och lånsiktiga insat
ser till stöd för fredliga och inkluderande samhällen 
samt fortsatt prioritering av kvinnors skydd och 
meningsfulla deltagande i fredsprocesser inom ramen 
för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsa
gendan. Sidas strategigenomförande med fokus på 
fred, säkerhet och konfliktförebyggande präglas gene
rellt av hög flexibilitet, primärt genom att Sidas val av 
partners präglas av fokus på anpassningsförmåga till 
förändrade omständigheter.38

I linje med svenska politiska prioriteringar och glo
bala trender har sektorn ”Konfliktförebyggande och 
konfliktlösning, fred och säkerhet” ökat stadigt under 
de senaste åren. Störst undersektorer är fortsatt stöd 
till civilt fredsbyggande, konfliktförebyggande och 
konfliktlösning samt stöd till FN:s arbete för fredsbyg
gande.39 Framgångsrikt arbete för fred och säkerhet 
är arbetsintensivt och måste vara katalytiskt, vilket 
förutsätter ökad kapacitet och kompetens.

Sida bedömer att länken mellan miljö och klimat 
och konflikt – inte minst naturresursers roll som driv
kraft för regionalt samarbete och nationella freds
processer – har blivit en viktigare del av Sidas freds
främjande insatser.
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och internetbaserad media. IKT är en viktig del av 
Sidas arbete med yttrandefrihet och fria medier, där 
situationen är fortsatt ansträngd. Komplementära 
utmaningar inkluderar säkerhetsarbete för människo
rättsförsvarare samt exempelvis valövervakning, 
transparens och ansvarsutkrävande. Flera av Sidas 
partners inom yttrandefrihetsområdet ser tydliga 
kopplingar till Agenda 2030 och SDG 16:10 (Public 
access to Information), liksom den svenskinitierade 
resolutionen i UNHRC om rätten till privatliv i en 
digital tidsålder.

Förnyad betoning på offentlig förvaltning, ansvarsutkrävande 
och ansvarstagande
En trend inom global utveckling och svenskt utveck
lingssamarbete är den förnyade betoningen på stat
liga institutioner och offentlig förvaltning. Det globala 
målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen för 
hållbar utveckling omfattar tillgång till rättvisa för 
alla och att bygga upp effektiva, ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på alla nivåer, inte minst 
subnationell nivå. Det uppskattas att 2/3 av Agenda 
2030 kommer implementeras av subnationella poli
tiska och administrativa institutioner. Decentralise
rade institutioner och funktioner är därför ofta sista 
länken i den långa kedjan från formulering av globala 
mål till dess genomförande. Lokala myndigheter är 
samtidigt oftast den första myndighetsutövande som 
medborgare kommer i kontakt med när de deltar, 
utkräver ansvar och interagerar med sina regeringar 
om tjänster, rättigheter och utvecklingsprioriteringar. 
Att verka för demokratisk decentralisering och kapa
citet för ansvarsbärare på lokal nivå kommer därför 
att öka än mer i betydelse för genomförandet av hela 
Agenda 2030.

En studie genomförd av Sida och färdigställd 
201646 konstaterar att Sidas stöd till offentlig förvalt
ning och kapacitetsbyggnad har minskat betydligt 
under perioden 2003–2015. Nedgången gäller såväl 
inom området demokrati och mänskliga rättigheter 
som för Sida generellt. Flera faktorer har bidragit till 
en förskjutning mot att jobba mer med rättighetsbä
rare än ansvarsbärare (staten) men förskjutningen har 
gått från 46 procent respektive 47 procent för 2003, 
till 68 procent respektive 22 procent för 2015. En 
konskevens av den nedgående trenden för stöd till 
offentliga institutioner baserat på demokratiska prin
ciper är att möjligheterna att stödja ansvarsutkrä
vande och ansvarstagande begränsats.47

året hittills. Detta bekräftar den icke demokratiska 
utvecklingen och det krympande utrymmet i många 
länder. Senast tillgängliga rapporter visar att under 
2015 dokumenterades 185 mord i totalt 16 länder 
 vilket är en ökning med 59 procent i jämförelse med 
statistiken för 2014. Detta innebär att försvarare av 
miljö och markrättigheter nu dödas i en chockerande 
hastighet av mer än tre per vecka. Ursprungsbefolk
ningar har drabbats hårdast i arbetet att försvara sina 
förfäders mark och står för nästan 40 procent av offren. 

Det finns flera exempel på det krympande utrym
met bland annat i Bangladesh där respekten för de 
mänskliga rättigheterna drastiskt försämrats och situ
ationen för civilsamhället och media blivit allt svårare. 
Journalister, bloggare och människorättsförsvarare 
utsätts för trakasserier och hot.

I östra Europa och på västra Balkan varierar situa
tionen för civilsamhällets utrymme att verka och ytt
randefrihet och media från land till land. I Ukraina, 
Kosovo, Georgien, Albanien and BosnienHercego
vina har civilsamhället stärkt sitt påverkansarbete. I 
resten av regionen är situationen besvärligare vilket 
hänger samman med den komplicerade politiska 
utvecklingen i länderna där regeringarna inte erkän
ner civilsamhället som en legitim del av samhället. Ett 
gemensamt dilemma i de flesta av regionens länder är 
civilsamhällets brist på representativitet och i viss 
mån legitimitet. Att säkerställa lokalt ägarskap och 
finansiellt kärnstöd är därför viktigt för Sida. Det 
svenska stödet har under de senaste tio åren förskju
tits i riktning mot stöd till demokratisering, människo
rättsinsatser och civilsamhället med ett mindre fokus 
på offentlig  förvaltning och rättssektorn som konse
kvens.45

Sidas yttrandefrihetsarbete fokuserar fortsatt på 
stöd till fria medier samt mindre yttrandefrihetsaktö
rer. Säkerhetsarbete är högt prioriterat och omfattar 
inte bara journalister och yttrandefrihetsaktörer, utan 
också människorättsförsvarare inom andra tematiska 
områden. Många av Sidas partners rapporterar om 
ökade rättsliga utmaningar inom det breda området 
yttrandefrihet/Information och Kommunikations 
Teknologi (IKT). Det rör sig ofta om tillfälliga blocke
ringar av tillgång till internet, eller bred och begrän
sande medie och/eller cyberlagstiftning som bedöms 
påverka möjligheten att uttrycka sig fritt och/eller 
rapportera om rättighetsrelaterade frågor negativt.  
I merparten av länderna i östra Europa och på västra 
Balkan är situationen för fri och oberoende media 
svår och blir i vissa fall allt värre, med politisk 
inblandning och hot och trakasserier mot till exempel 
journalister. Situationen är bättre när det gäller social 
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http://en.unesco.org/sdgs/ci
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167&referer=/english/&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167&referer=/english/&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167&referer=/english/&Lang=E
https://rsf.org/en/news/2016-world-press-freedom-index-leaders-paranoid-about-journalists
https://rsf.org/en/news/2016-world-press-freedom-index-leaders-paranoid-about-journalists
https://rsf.org/en/news/2016-world-press-freedom-index-leaders-paranoid-about-journalists
https://hivos.org/news/internet-shutdowns-are-threat-freedom-expression
https://hivos.org/news/internet-shutdowns-are-threat-freedom-expression
https://rsf.org/en/news/controversial-security-law-provisions-ruled-unconstitutional
https://rsf.org/en/news/controversial-security-law-provisions-ruled-unconstitutional
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heter har varit relevant och bidragit till att freda 
demokratiskt utrymme och på ett relevant sätt stödja 
och trygga civila samhällets arbete trots pågående 
negativa, globala trender. Utmaningar kopplade till 
det krympande utrymmet för civilsamhället att verka 
gör att Sida bedömer att det är av kritisk betydelse att 
fortsätta arbeta med att stärka yttrandefrihets aktörer 
samt förändringsagenter så som människorättsförsva
rare, inom en rad rättighetsområden. Speciellt med 
utgångspunkt i att det krympande utrymmet även 
omfattar organisationer som arbetar inom andra tema
tiska områden så som exempelvis miljö och klimat. 

Sidas kompetens för att genomföra strategier på ett 
mer politiskt informerat och flexibelt arbetssätt, inte 
minst vid stärkande av offentliga institutioner, behöver 
framöver fokuseras och stärkas. Att kunna arbeta mer 
politiskt informerat, flexibelt och adaptivt ökar möj
ligheterna för utvecklingssamarbetet att bidra till 
bättre och mer långsiktigt hållbara resultat.

Ett starkare fokus på att stärka kapacitet och kvali
tet i statsförvaltningen – opartiskhet, ickediskrimine
ring och ansvarsutkrävande – kan bidra till bättre 
samhällsservice och att rättigheter tillgodoses. Sidas 
stöd till statliga institutioner och offentlig förvaltning 
har minskat under det senaste årtiondet.50 

Sida bedömer att i det operativa arbetet för att 
stödja demokratisk samhällstyrning, ansvarsutkrävande och 
ansvarstagande, finns behov av att arbeta mer holistiskt 
för att bidra till en gynnsam miljö där människor, civil-
samhällets organisationer och statliga aktörer – så långt som 
möjligt – stöds i målsättningen att söka gemensamma 
lösningar för att utveckla demokrati, tillgodose mänskliga 
rättigheter och anta utvecklingsutmaningar, detta mot bak
grund av Regeringens förnyade betoning på statliga 
institutioner och offentlig förvaltning.51 

Sida bedömer det som viktigt att stärka statliga 
institutioners kapacitet för att även kunna bidra till 
bättre förutsättningar för dem att fullfölja sina åta
ganden att respektera, skydda och efterleva mänskliga 
rättigheter, inklusive barns rättigheter.

Barnets rättigheter
Under 2015 uttryckte regeringen en ambitionshöj
ning gällande barnets rättigheter i biståndet. I början 
av 2016 lät Sida göra en kartläggning över hur Sida 
arbetar med barnets rättigheter och integrering av 
barnrättsperspektivet inom ramen för rättighetsper
spektivet, som en del av Sidas svar på ett reglerings
brevsuppdrag om barnets rättigheter. Kartläggningen 
visade på flera olika trender i hur Sida har arbetat 
med barns rättigheter med utgångspunkt i policy, 
 styrande strategier samt finansiellt stöd till program 
och dialog med partners.

Kartläggningen som gjordes 201648 visade att av 
Sveriges totalt 42 strategier för internationellt utveck
lingssamarbete (exklusive multilaterala strategier) 
bedömdes sex strategier ha starkt fokus på barns rät
tigheter och barnrättsperspektivet, 20 strategier har 
medelstarkt fokus och 16 strategier har lågt eller inget 
fokus på barns rättigheter. Det konstaterades att 
nyare strategier i allmänhet har starkare barnrätts
fokus.49

Inom det humanitära biståndet är det i huvudsak 
skydd av barn och barns tillgång till hälsovård samt 
skola som är i fokus. Tillgång till samhällstjänster så 
som hälsovård och skolgång samt myndigheters kapa
citet är huvudsakliga fokusområden inom sektorerna 
för hälsa och utbildning. Majoriteten av resurserna 
läggs generellt på kapacitetsutveckling av ansvars
bärarna (staten) inom dessa två tematiska områden. 
Inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställd
het inbegriper finansiellt stöd relaterat till barns 
 rättigheter så som SRHR, skydd av barn, barns delta
gande, barns kulturella rättigheter, jämställdhet etc. 
Kartläggningen påvisar att civilsamhällets organisatio
ner genomför flest insatser som omfattar barnets rät
tigheter. Detta bekräftar den trend som beskrivs ovan 
kring stöd till statliga institutioner och offentlig för
valtning, att biståndet till offentlig förvaltning har 
minskat under ett antal år. Av kartläggningen framgår 
att en ytterst liten del av biståndet som omfattar bar
nets rättigheter går direkt till statliga institutioner. Å 
andra sidan kanaliseras en del bistånd till statliga insti
tutioner genom multilaterala organisationer. För när
varande ligger därför tonvikten på att stärka ansvars
utkrävande genom biståndet till civila samhället.

Bedömning
Den demokratiska tillbakagången och det krympande 
utrymmet för civilsamhället att verka är trender som 
vi ser i nästan samtliga Sidas samarbetsländer. Det är 
Sidas övergripande bedömning att Sveriges interna
tionella bistånd inom demokrati och mänskliga rättig
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arbeta sig upp ur fattigdomen, trots ofta slitsamt 
arbete.

Konflikter och politisk instabilitet påverkar 
 ekonomisk utveckling negativt, vilket blivit alltmer 
uppenbart under senare år, med ökande migrations
strömmar som ett resultat.

Bristen på strukturomvandling, såväl inom jord
bruket som från jordbruksbaserad ekonomi till värde
förädling och mer produktiva sektorer, gör att utveck
lingen mot mer produktiv sysselsättning går långsamt 
i många samarbetsländer. Många fattiga är beroende 
av ett lågproduktivt och omodernt jordbruk. I Afrika 
har den begränsade produktionsökning som ägt rum 
inte kommit från ökad produktivitet och effektivitet 
utan från att man tagit större jordarealer i anspråk, 
ofta genom skövling av skogar och naturområden 
 vilket i sin tur bidrar till miljö och klimatproblemen.

Efter livsmedelskrisen 2007–2008 har det funnits 
en oro bland många låginkomstländer att denna kris 
skulle återupprepas. För att inte åter utsättas för 
denna risk har många länder valt att inte utveckla sin 
potential för regional och global handel med jord
bruksprodukter. Fokus har istället varit att öka inhem
ska lager av livsmedel för att minska utsattheten.

Inom handel ökar utvecklingsländernas andel av 
världshandeln, globala värdekedjor växer fram och 
man ser ett ökat tjänsteinnehåll även inom varuhan
deln. Många länder i Afrika är dock inte del av den 
ökande handeln och värdekedjorna på grund av 
bland annat svag infrastruktur och låg tillgång till 
kapital och kunskap. En konsekvens av att detta är en 
avindustrialisering i många utvecklingsländer, med 
minskad produktion och sysselsättning i sektorer som 
traditionellt sett varit drivande för tillväxt och integre
ring i världshandeln. Detta belyser det faktum att 
moderna handelsmönster ställer höga krav på en 
koherens mellan handels, investerings, infrastruktur 
och utbildningspolitik. Parallellt finns tecken på ökad 
protektionism i många utvecklade länder, då globali
sering ofta används som förklaring till arbetslöshet 
och ökade inkomstskillnader.

Sida har mot ovan beskriven utveckling och bak
grund en portfölj av insatser inom främst närings
livsutveckling, handel, lantbruk, utbildning samt 
 sociala trygghetssystem med syfte att stödja en mer 
inkluderande ekonomisk utveckling.

Under 2016 har Sida bedrivit utvecklingsarbete i 
linje med Agenda 2030s budskap om ”Leave NoOne 
Behind”. Ett av syftena har varit att se hur man kan 
koppla de allra fattigaste till lantbruksutveckling och 
därigenom möjliggöra för dessa fattiga att ta del i den 
ekonomiska utvecklingen. 

5.5 inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling, inklusive sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Agenda 2030 understryker behovet av att stödja en 
utveckling som är inkluderande och hållbar i de tre 
dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
Agenda 2030 är en klar ambitionshöjning jämfört 
med Millenniemålen och fattigdomen ska utrotas till 
2030.

Trots hög tillväxt i flertalet samarbetsländer är 
möjligheterna för fattiga människor att bidra till och 
dra nytta av denna tillväxt begränsad. Inkomstfattig
domen har halverats de senaste 20 åren men är fort
satt mycket omfattande, inte minst i Afrika söder om 
Sahara. Ojämlikheten är dessutom hög och på sina 
håll ökande; i många nyblivna medelinkomstländer 
och tidigare samarbetsländer, ökar inkomstklyftorna.52 
Orsakerna till detta är bland annat att tillväxten i 
många fall främst skett i sektorer som skapar få arbe
ten – den har inte varit inkluderande – och att många 
marknader exkluderar fattiga. Vidare är samverkan 
mellan utbildningssystem och arbetsmarknad otill
räcklig i många samarbetsländer. Under 2016 har 
 tillväxten mattas av globalt vilket försämrar förutsätt
ningarna för inkluderande och hållbar utveckling. 
Vissa grupper har även fastnat i en levnadssituation 
av kronisk fattigdom, och vissa grupper av människor 
som lever i fattigdom är mer utsatta för miljö och 
 klimatförändringar samt konflikt.

Den formella privata sektorn är i många samar
betsländer outvecklad och liten, och genererar 
begränsade sysselsättningsmöjligheter. Samarbets
ländernas ekonomier domineras av den informella 
ekonomin, och en övervägande majoritet av de syssel
sätta återfinns där, med stora grupper av fattiga 
sysselsatta (’working poor’). De saknar möjligheter att 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro
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5.6 Hälsa

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Hälsan i världen har förbättrats avsevärt under de 
senaste trettio åren. Som exempel minskade mödra
dödligheten i världen med 44 procent och barnadöd
ligheten med 49 procent under perioden 1990
2015.55 Stora framgångar har också gjorts vad gäller 
bekämpning av infektionssjukdomar som hiv, tuber
kulos och malaria. Samtidigt som positiva resultat har 
noterats, är framgångarna ojämnt fördelade och vissa 
länder och regioner släpar efter.

Forskning visar att klimat och miljöförändringar 
särskilt ökar risken för ohälsa bland redan sårbara 
grupper. Tillgång till säkert dricksvatten är en avgö
rande faktor för god hälsa och för att rädda liv, men 
fortfarande saknar var nionde person, ungefär 663 
miljoner människor, tillgång till säkert dricksvatten. 
Mer än en tredjedel av världens befolkning saknar 
fortfarande tillgång till sanitet, och 949 miljoner 
människor gör sina naturbehov utomhus vilket i hög 
grad bidrar till den höga barn och mödradödlig
heten i vissa länder.56 57

Förbättringen i global hälsa tillsammans med den 
skiftande sjukdomsbördan i världen har bidragit till 
ett ökat fokus på icke smittsamma sjukdomar och ska
dor. Hjärtoch kärlsjudomar och diabetes, men också 
psykisk ohälsa, utgör idag stora hälsohot i världens 
låg och medelinkomstländer.58 Vid sidan av epide
mier och sjukdomsutbrott har antibiotikaresistens 
 blivit ett globalt hälsohot och ödesfråga som världen 
måste hantera. Idag dör ca 700 000 personer årligen 
till följd av antibiotikaresistens, en siffra som förväntas 
öka till 10 miljoner år 2050 om inte insatser sätts in 
snarast.59 Sidas stöd till arbetet inom antibiotikaresis
tens bidrog bland annat till antagandet av Världs
hälsoförsamlingens globala handlingsplan mot anti
mikrobiell resistens år 2015. Med begränsade resurser 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Vidare har stöd till förbättrad tillgång till sociala 
trygghetssystem vidareutvecklats, för att på så sätt 
motverka ojämlikhet och bidra till en inkluderande 
utveckling. Genom stöd till sociala trygghetssystem 
kan biståndet nå viktiga resultat i form av ökad mot
ståndskraft mot exempelvis ekonomiska och miljö
relaterade chocker hos sårbara individer och hushåll.

Stöd till sociala trygghetssystem har även lett till 
ökad levnadsstandard.53 Vidare har förutsättningarna 
för sysselsättningskapande och inkomstbringande 
ekonomisk aktivitet förbättrats liksom förutsättning
arna för fattiga människor att delta i allt mer produk
tiv sysselsättning genom stöd till företagare inom jord
bruket och genom att stödja en företagsmiljö som 
främjar små och medelstora företag.54

Sammankopplat med detta är Sidas handelsinsat
ser som inriktas mot att bygga upp en infrastruktur 
och produktiv kapacitet som är nödvändig för att 
delta i internationella värdekedjor, samt ett stöd till 
länder för att stärka den handelspolitiska kapaciteten 
och exempelvis delta i förhandlingar på ett för landet 
konstruktivt sätt.

Bedömning
Sida bedömer att det svenska biståndet har bidragit 
till en mer inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling i berörda samarbetsländer, med ökad pro
duktiv sysselsättning och därmed delvis mer anstän
diga arbetsvillkor. Många insatser inom till exempel 
handel, lantbruks och marknadsutveckling inklude
rar jämställdhets och miljöaspekter, vilket bidragit till 
ett mer integrerat angreppssätt. Sidas bedömning är 
att flexibilitet, ett holistiskt synsätt och kunskap om 
sammanhang har varit, och fortsatt blir, viktigt för att 
hantera utmaningarna.

Sida bedömer vidare att ambitionshöjningen med 
Agenda 2030 för livsmedelsförsörjningen innebär att 
kraven för att utveckla livsmedelsproduktionen och 
lantbruket till att bli hållbart skärpts. Denna omställ
ning måste samtidigt ske utan att förutsättningarna 
för ekonomisk tillväxt påverkas negativt. Relevansen 
för samt behovet av koordinering och integrering av 
hållbarhet och ekonomisk tillväxt bedöms av Sida 
därmed idag större än någonsin tidigare.
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dialog med länder och andra aktörer. Även om 
SRHR är ett brett verksamhetsområde som innefattar 
frågor kopplade till mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och demokrati är hälsosystemet helt avgörande för att 
öka tillgängligheten till SRHR. En viss utmaning finns 
därför i länder där Sida har SRHRstöd utan 
kombination med andra hälsostöd, då detta begränsar 
Sidas närvaro i hälsosektorn inklusive tillfällen till 
dialog kring nationella hälsoplaner.

I dessa fall ges stöd via mulitlaterala – och 
civilsamhällesorganisationer som kan driva 
prioriterade frågor mot staten och påverka arbetet 
med nationella hälsoplaner och andra viktiga 
styrinstrument. Här är stödet till progressiva och till 
Sverige likasinnade civilsamhällesorganisationer 
viktiga för att hålla regeringar och myndigheter till 
svars. Ett annat sätt är att delta i formaliserade 
SRHRarbetsgrupper i landet, där Sida kan föra en 
dialog med strategiska partners som eventuellt kan 
vara med i hälsosektorgrupper.

Som stöd har UD, Sida och RFSU tagit fram ett 
dialogmaterial kring SRHR som i första hand riktar 
sig till handläggare men som Sida även delar med 
partners för att ge dem verktyg för dialog.60

Som del av Sveriges åtaganden kring vatten och 
sanitet stödjer Sida ett antal större program som syftar 
till att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och 
hygien (WASH), vilket i sin tur är avgörande för att 
förbättra överlevnaden hos barn och kvinnor. Det 
tematiska ickeöronmärkta stöd som Sverige och 
Norge ger till UNICEFs WASH61strategi var centralt 
för att förbättra vatten och sanitetstillgången i 
 UNICEFs humanitära program, bland annat i Syrien. 
Sidas årliga medverkan i Vattenveckan är ett annat 
exempel på Sidas profilering kring denna viktiga fråga.

Mer än 60 procent av Sidas hälsostöd kanaliseras 
via multilaterala organisationer, och en betydande del 
i form av program och/eller projektstöd. Detta är 
inte unikt för Sida utan avspeglar den biståndsform 
som fortfarande återfinns inom det internationella 
hälsosystemet. Allt fler givare tenderar att ge öron
märkt stöd till större organisationer, istället för kärn
stöd. Sida är en av få givare som fortsatt prioriterar 
kärnstöd och har kommit att bli största kärnstöds
givare till flera av de organsationer som Sida samar
betar med. Under den senaste tioårsperioden har 
Sidas stöd till de multilaterala hälsoorganisationerna 
ökat medan biståndet till nationella institutioner och 
myndigheter minskat. Givet de behov som finns i fat
tiga länder kring att bygga resilienta hälsosystem som 
står bättre rustade för kriser bör Sida öka stödet kring 
kapacitets och institutionsstärkande.

bör Sidas huvudsakliga prioriteringar på hälsosys
temsstärkande, barn mödrahälsa samt SRHR 
 bibehållas, där ickesmittsamma sjukdomar hanteras 
inom ramen för dessa områden, snarare än som 
 separat fokusområde.

Sidas hälsoportfölj innehåller insatser på tre nivåer: 
stöd till globala organisationer, till exempel till 
Världshälso organisationen (WHO) och International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), regionalt stöd 
till Afrika söder om Sahara samt bilateralt stöd i tret
ton länder. Hälsostöd ingår även i Sidas forsknings
portfölj och i humanitära insatser. I flera länder, till 
exempel Myanmar, Sydsudan, Somalia och Demo
kratiska Republiken Kongo (DRK) ges hälsostöd 
både inom utveckling och humanitära insatser.

Stärkande av hälsosystem är ett av tre prioriterade 
områden inom svenskt hälsobistånd. I Bangladesh, 
Somalia och DRK finns ett integrerat resiliens per
spektiv i hälsoprogrammen vilket är centralt för att 
bygga samhällets och individens motståndskraft mot 
eventuella framtida chocker.

I Myanmar och Palestina har biståndet genom 
 hälsofonder och hälsoprogram lyckats nå ut till de 
mest marginaliserade och utsatta grupperna i samhäl
let. I Myanmar har hälsoservice nått nära fyra miljo
ner människor, inklusive människor som lever i kon
fliktdrabbade områden, som annars hade stått utan 
sådana tjänster. Stödet till den stora hälsofonden i 
Myanmar lyfts som ett gott exempel på konfliktredu
cering och fredsbyggare. Nationella forskningsinstitu
tioner och CSOs har en viktig roll i att bygga och 
stärka hälsosystemen i samarbetsländerna. Även om 
Sida har påbörjat arbetet med att integrera konflikt 
och miljöperspektiv måste detta fortsätta.

Andra prioriterade områden för Sidas hälsobistånd 
är förbättrad barnmödrahälsa samt SRHR där insat
serna ofta överlappar varandra. I princip alla portföl
jer innehåller en kombination av program som syftar 
till att öka tillgång till hälso och sjukvårdstjänster, 
kapacitetsstärkande och påverkansarbete.

Sveriges tydliga prioritering på SRHR genomsyrar 
såväl samarbetsstrategier som de hälsoprogram som 
har stöd av Sida. Sida har bidragit till att öka tillgäng
ligheten till SRHRtjänster, bland annat genom stöd 
till barnmorskeutbildningar, ungdomsvänlig service, 
sexualundervisning och preventivmedel. SRHRstöd 
återfinns också inom områdena demokrati och 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, stöd till kapacitets
utvecklingsprogram och forskningsstöd. Utlandsmyn
digheternas rapportering visar att Sverige har ett tyd
ligt mervärde i dessa frågor och att det är där  Sverige 
kan göra skillnad, såväl genom finansiellt stöd som i 
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Framåt bör Sida värna finansiering och dialog kring 
säker abort, där Sverige har ett tydligt mervärde och 
kan komplettera andra givares bistånd som av olika 
skäl inte ombesörjer säker abort inom ramen för sitt 
 hälsoutvecklingsarbete.

En utmaning är att Sida ofta är ensam kärnstöds
givare till samarbetsorganisationer. Detta ställer högre 
krav på dialog och närmare samarbete med organisa
tionerna för att bevaka och försäkra att för Sverige 
prioriterade frågor tas om hand. Detta tillsammans 
med minskade biståndsvolymer bland likasinnade 
givare har lett till mindre ekonomiska resurser för 
flera av Sidas samarbetsorganisationer på hälso och 
SRHRområdet vilket gör organisationerna mer 
 sårbara.

Strategirapporteringen visar att det finns ökat stöd 
till innovationer inom hälsoområdet, bland annat 
genom det så kallade garantiinstrumentet. Här finns 
stöd till företag som är i slututvecklingsfasen av läke
medel, vaccin eller annan medicinsk produkt som för
väntas bidra till förbättrad hälsa för fattiga människor 
i låginkomstländer. Kondomer för kvinnor och psta
var är två andra produkter där Sida spelat en viktig 
roll för produktutveckling och ökad tillgänglighet i 
fattiga länder, bland annat genom sänka kostnaderna.

Två frågor som Sida prioriterat särskilt under 2016 
är menshygien och tillgång till säker och laglig abort. 
Menshygien har lyfts från flera tematiska ämnesområ
den; hälsa, jämställdhet, utbildning samt vatten och 
sanitet vilket har gett frågan extra kraft. Sida har tagit 
fram ett faktablad om menshygien och har vid flera 
tillfällen under året deltagit i internationella fora och 
lyft betydelsen av god menshygien för flickors och 
kvinnors utveckling.

När det gäller abort gjorde det regionala SRHR
teamet i Lusaka en kartläggning som visade att regio
nala civilsamhällesorganisationer i Afrika som arbetar 
med tillgång till abort gör det ”under radarn” för att 
inte riskera att verksamheten stoppas. Förutom finan
siellt stöd till organisationer som arbetar med abort
frågan stod Sida i december 2016 värd för ett dialog
möte med partners, inklusive andra bilaterala givare, 
för att gemensamt ta fram strategier för hur rätten till 
abort kan stärkas. Sidas ambition är att vara en stark 
kraft i detta arbete framöver.

Bedömning
De globala åtagandena för hälsa i Agenda 2030 inne
bär ett helhetsperspektiv på hälsa, där hälsa både for
muleras som ett specifikt mål (mål 3) och som medel 
för att uppnå de andra hållbarhetsmålen. Agendan är 
odelbar och universell där principen om ”leave no 
one behind” måste vara vägledande för Sidas hälso
bistånd. Sida gör bedömningen att kombinationen av 
stöd till hälsotjänster, kapacitetsstärkande och påver
kansarbete är viktig för att nå de fattigaste och mest 
utsatta grupperna med hälso och sjukvård. Sida 
borde öka stödet kring kapacitets och institutions
stärkande och fortsätta integrera konflikt och miljö
perspektiv.

Sveriges starka prioritering på SRHR ger Sida ett 
tydligt mervärde inom hälsoområdet, såväl i samar
betsländer som i internationella partnerskap. Genom 
konsekvens och långsiktighet har Sida fått erkän
nande av att vara en trovärdig partner som försvarar 
hela SRHRagendan, inklusive så kallade motvinds
frågor som tillgång till abort och ungdomars SRHR. 
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uppgradera kompetenser till formellt erkända meriter 
för den växande andel människor som arbetar inom 
den informella ekonomin i låg och medelinkomst
länder. Den globala digitaliseringen skapar många 
möjligheter men leder också till ett digitalt gap mellan 
de som kan ta del av de nya möjligheterna och de 
som inte kan det.70

Syftet med Sidas stöd till utbildning är främst att 
stärka kapaciteten i nationella utbildningssystem. 
Helhetssynen på utbildning och utbildningssystemet 
är tydligt vid implementeringen av strategierna i 
Kambodja, Tanzania och Afghanistan. Kvaliteten i 
undervisningen är allt mer i fokus. Samtidigt är den 
höjda ambitionen i de globala målen, tolv års gratis 
utbildning för alla, fortfarande en central utmaning. 
Det nationella ägarskapet är centralt för samtliga 
insatser, liksom biståndskoordinering mellan olika 
givare och stärkande av kapaciteten för implemente
ringen av de nationella utbildningsplanerna vilket är 
viktigt bland annat när det gäller utbildningsstödet i 
Afganistan.

Sverige ger förutom bilateralt stöd även globala 
stöd till utbildning. Den största mottagaren är the 
Global Partnership for Education (GPE) vars arbete 
inriktas på att utveckla och finansiera nationella 
utbildningsplaner samt koordinera och effektivisera 
utbildningssektorn i 65 länder. Sverige är Grant 
Agent för GPE i Tanzania. Unesco är också en av 
Sidas samarbetsparter och målet med det tematiska 
stödet inom utbildningsområdet är att stärka 
Unesco:s ledarskap och roll i att uppnå de nya SDG, 
framför allt SDG 4.71

Insatser relaterade till yrkesutbildning och syssel
sättning är i dagsläget få och relativt små, men mot 
bakgrund av nyligen antagna strategier som betonar 
detta delområde, pågår en inventering av planerade 
insatser. Det finns även ansatser att tydligare koppla 
satsningar mellan högre utbildning, innovation och 
forskning.

Forskning
Forskning och kunskap behövs för att realisera de nya 
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Arbetet 
med indikatorer och uppföljning är dessutom i hög 
grad forskningsbaserat. FNs konferens för att mobili
sera utvecklingsfinansiering (Addis Abeba Action 
Agenda) ägnar ett av sju specifika handlingsområden 
åt vetenskap, teknologi, innovation och kapacitetsut
veckling. Sidas forskningssamarbete, med målsättning 
att bygga forskningskapacitet, stödja utvecklingsrele
vant forskning och främja innovation, är i hög grad 
relevant för världssamfundets ambitioner.

5.7 Utbildning och forskning

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys

Utbildning
Antalet barn och ungdomar som går i skolan har glo
balt sett ökat markant sedan år 2000 men fortfarande 
saknar 263 miljoner barn tillgång till utbildning. Nära 
30 procent av barnen i de fattigaste familjerna i lågin
komstländer har aldrig varit i skolan. Ökade behov 
finns av utbildning i kris och konfliktsituationer och 
fler än hälften av de som är utan skolgång lever i 
konflikt och postkonfliktområden.62 Mer än en tred
jedel av de länder som tar emot flyktingar erkänner 
inte deras rätt till utbildning.63 Skillnaderna i kvalitet 
mellan skolor, regioner och länder är stor.

Trots stora framsteg går flickor i mindre utsträck
ning än pojkar i skolan, framför allt i Afrika söder om 
Sahara. Det finns en ökad insikt internationellt om 
behovet att överbrygga strukturella hinder för flickors 
utbildning.64 Vuxenutbildning för kvinnor kvarstår 
som ett eftersatt område. Två tredjedelar av dem som 
saknar grundläggande läsfärdigheter är kvinnor, vil
ket är oförändrat sedan år 2000. Hälften av alla 
vuxna kvinnor i södra och västra Asien och Afrika 
söder om Sahara är analfabeter. 65

Många regeringar, framför allt i låginkomstländer, 
står inför stora utmaningar när det gäller att finan
siera utbildning.66 Globalt har biståndet till grund
utbildning stagnerat eller minskat under senare år, 
 samtidigt som biståndet totalt har ökat. Det interna
tionella utbildningsbiståndet ligger nu under 2010 års 
nivåer.67 Privata aktörer och investeringar ses som en 
lösning. Samtidigt visar utvärderingar att de mest 
marginaliserade inte nås av de så kallade lowfee 
 private schools.68 Yrkesutbildningssystem möter inte 
arbetsmarknadens behov och bidrar mindre än för
väntat till arbetsmöjligheter.69 En stor utmaning är att 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro
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forskare från vetenskapligt starkare länder internatio
nellt och inom regionen. Samtidigt är forskningspro
duktionen i dessa länder fortfarande en försvinnande 
liten del av de forskningsrön som publiceras interna
tionellt.74

En starkt vägledande princip i det svenska forsk
ningsstödet är att i första hand ge kärnstöd till 
 forskningsorganisationer som själva bestämmer sin 
forskningsagenda. Kärnstöd möjliggör också för 
forskningsorganisationerna att lägga mindre resurser 
på administration, när inte varje enskilt forsknings
projekt måste följas upp och redovisas i enlighet med 
enskilda finansiärers rapporteringskrav. Trenden är 
dock att andra givare minskar sitt kärnstöd till för
mån för projektstöd som ger givarna större möjlighet 
att styra forskningen och följa upp sitt enskilda stöd.

I en tid med stora globala utmaningar ställs lång
siktiga utvecklingsinvesteringar mot mer akuta behov. 
Politiska prioriteringar i givarländerna förändras och 
ekonomiska förutsättningar tvingar fram nedskär
ningar. Många av de internationella forskningsorgani
sationer som har till uppgift att ta fram ny kunskap 
möter finansiella åtstramningar. Också i Sverige har 
forskningssamarbetet som andel av Sidas totala 
bistånd nästan kontinuerligt minskat under de senaste 
15 åren, trots att strategin för forskningssamarbete 
anger en ambitionshöjning: bland annat ska bilaterala 
forskningssamarbeten utformas med universitet i 
ytterligare samarbetsländer och det nya resultatområ
det innovation ska utvecklas.

Bedömning

Utbildning
De globala åtagandena för utbildning i Agenda 2030 
innebär ett helhetsperspektiv på utbildning, där 
utbildning är ett eget mål (mål 4) men också ett medel 
för att nå övriga mål. Sidas övergripande bedömning 
är att Sveriges internationella bistånd inom utbild
ning bidrar till att skapa förutsättningar för en inklu
derande och hållbar utveckling i linje med principen i 
Agenda 2030 om ”leave no one behind”.

Sidas bedömning är att svenskt stöd inom utbild
ning ger långsiktiga resultat i form av stabilare institu
tioner samt stärkt kvalitet i utbildningen i flera samar
betsländer. Vidare är Sveriges tydliga betoning på 
jämställdhet inom utbildningsområdet fortsatt bety
delsefullt.

Sidas bedömning är att ansatsen att stärka kapaci
teten i nationella utbildningssystem och ett nationellt 
ägarskap är fortsatt central. En långsiktighet i plane

Sida bedriver forskningssamarbete i för närvarande 
sex länder genom stöd till forskarutbildning och forsk
ningsfrämjande infrastruktur (administration, ITsys
tem etc.). Idén är att inte bara utbilda forskare utan 
också möjliggöra för dessa att forska i fungerande 
forskningsmiljöer på sina universitet. Därutöver 
finansierar Sida forskning av relevans för utveckling i 
regionala och internationella forskningsorganisatio
ner. De deltagande universitetens och organisationer
nas ägarskap är viktigt. Stödet utgår från organisatio
nernas egna prioriteringar och inkluderar många 
vetenskapliga discipliner och nivåer, alltifrån stöd till 
basvetenskaper, till forskning som har förutsättningar 
att relativt omgående leda till tillämpningar.

Det finns ett tilltagande engagemang i flera av 
Sidas samarbetsländer att bygga upp strukturer för 
inhemsk forskning och forskningsfinansiering.72  
I några av Sidas samarbetsländer har forskningsfinan
siering fått en egen budgetlinje i statsbudgeten (om än 
med begränsade medel) och nationella forskningsråd 
för forskningsfinansiering har etablerats, till exempel  
i Mocambique, Rwanda och Tanzania. Bilden av så 
kallad ”brain drain” från låginkomstländerna håller  
i någon mån på att revideras. En uppföljning av fors
kare som fått stöd inom Sida/SARECs program i 
Mocambique och i Tanzania indikerar att en stor del 
av forskarna faktiskt verkar i sina länder och har ett 
visst utrymme att forska.73

Sidas forskningsstöd är långsiktigt och det finns 
flertalet exempel på att det bidragit till såväl viktiga 
upptäckter som analytiska insikter av direkt relevans 
för utveckling. Ett av de femton jordbruksforsknings
instituten inom Consortuium of  International Agricultural 
Research Centers (CGIAR) har tagit fram en rissort som 
är tolerant mot såväl kraftiga översvämningar som 
torka. Den entomologiska forskningen (insektsforsk
ning) inom WHOs program för tropiska sjukdomar 
(TDR) har nyligen lett till kunskap om hur dengue
feber kan kontrolleras (applicerbart också på Zika
utbrottet). De samhällsvetenskapliga stöden, till exem
pel till det panafrikanska forskningsrådet Council for the 
Development of  Social Science Research in Africa (Codesria), 
bidrar med kunskap om samhällsförhållanden och till 
nätverkande och kontinuerlig debatt.

Med förbättrad kommunikation och fler internatio
nella utbyten ökar kvaliteten i den kunskap som 
 genereras i universitetsmiljöerna och i regionala 
forskningsorganisationer. Allt fler forskare från låg
inkomstländer medverkar också i olika internationella 
forskningsorganisationer. I Sydostasien märks en tyd
lig ökning av antalet forskare från små länder med 
begränsad forskningskapacitet som samarbetar med 
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5.8 Humanitärt bistånd

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, vilket ej visas grafiskt i kartan.

Övergripande analys
Globala humanitära behov i världen har fortsatt att 
öka och den humanitära sektorn är under stor press. 
Målgruppen för humanitärt bistånd inom ramen för 
de FNledda humanitära appellerna har fördubblats 
mellan 2012–2016.76 Antalet människor i behov av 
skydd och stöd uppgick till 130 miljoner.77 Mer än 65 
miljoner kvinnor, män, flickor och pojkar. var på flykt 
på grund av väpnad konflikt,78 vilket är den högsta 
siffran sedan andra världskriget. Hälften av dessa var 
barn.79

Den humanitära sektorn har aldrig tidigare bistått 
så många människor, men resurser och kapacitet kan 
inte längre hantera omfattningen och komplexiteten 
av de humanitära behoven. Trots att humanitär finan
siering ökar, fortsätter klyftan mellan behov och finan
siella resurser att växa. 2016 uppgick finansierings
graden av humanitära appeller endast till drygt 50 
procent.80

En allt större del av det humanitära arbetet sker i 
komplexa och utdragna humanitära kriser som 
 karaktäriseras av väpnad konflikt, begränsat tillträde 
och bristande respekt för internationell humanitär 
rätt  (till exempel Syrien, Irak, Jemen, Palestina, 
Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Sydsudan, 
Sudan, Somalia).81 Därtill kommer plötsligt upp
komna och återkommande naturrelaterade katastro
fer såsom torka, översvämningar och tyfoner samt 
epidemier (till exempel Etiopien, Zimbabwe, Haiti). 
Konflikt och naturrelaterade risker är också allt oftare 
sammanhängande såsom (till exempel i Sahelregio
nen).

Det humanitära arbetet har också blivit mer kom
plicerat på grund av begränsningar i tillträde, ökat 
våld mot humanitära biståndsarbetare, svåra priorite
ringar samt fler och nya aktörer. På grund av allt fler 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

randet krävs för att kunna påvisa konkreta resultat av 
kapacitetsstärkande stöd till nationella utbildnings
system och nationella uppföljningssystem relaterat till 
kvalitativa resultat för lärande i skolan.75

Stöd till utbildning är begränsat till ett mindre 
antal länder och till några få större insatser på global 
nivå. 

Forskning
Sida bedömer det som viktigt att fortsätta ge kärnstöd 
till forskningsorganisationer och universitet. Sida bör 
även verka för att bredda givarbasen för denna stöd
form som annars blir alltför beroende av svensk 
finansiering för att kunna mobilisera annan projekt
finansiering.

Sidas bedömning är att forskningsstödet är en 
 viktig del i ett långsiktigt bistånd som syftar till att 
utveckla länders kapacitet att hantera sin egen 
utveckling och möta akuta utmaningar. Krympande 
resurser för forskning medför att viktiga och nya frå
gor lämnas outforskade (ett tydligt exempel är den 
akuta bristen på medel för att forska om Zikaviruset). 
Sidas bedömning är att den ambitionshöjning som 
anges av den gällande forskningsstrategin är svår att 
uppnå med nuvarande anslagstilldelning.
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Att tillhandahålla ett flexibelt humanitärt bistånd 
är viktigt för att svara upp mot snabbt föränderliga 
behov. Därför gav Sida under året ett relativt stort 
stöd till humanitära landfonder som flexibelt svarade 
upp mot de mest utsatta människornas behov i 
utdragna eller återkommande kriser. Sida gav också 
oöronmärkt/flersektor och kontantbaserat stöd till 
organisationer i flera kontexter. Sida bidrog till exem
pel till att drygt 400.000 palestinska flyktingar som 
drabbats av kriget i Syrien fick sina mest grund
läggande behov tillgodosedda genom flersektoriellt 
kontantbaserat stöd.83

Det humanitära biståndet bör vara snabbt för att 
svara upp mot krisdrabbade människors humanitära 
behov. I tillägg till den initiala allokeringen till större 
humanitära kriser i början på året, bidrog Sidas 
snabb insatsmekanism med humanitära partnerorga
nisationer till att insatser kunde sättas igång inom 24 
timmar vid plötsligt uppkomna och försämrade kriser. 
Under året genomfördes drygt 90 snabbinsatser i över 
50 humanitära krissituationer.84

För att stödet ska nå ut till de mest nödställda är 
det viktigt att arbeta för ökat tillträde till krisdrabbade 
områden. Under året har Sidas stöd till exempel 
bidragit till att humanitära aktörer nått de mest 
utsatta i svår tillgängliga områden85 86 samt att huma
nitära organisationers kapacitet att förhandla om 
humanitärt  tillträde stärkts.87 Därtill gav Sida ett stort 
stöd till förmån för organisationer med skyddsmandat 
samt ett flertal andra organisationer som integrerar 
skydd i sitt arbete. Sida bidrog till exempel till att 
hundratusentals flyktingar och internflyktingar erhöll 
skydd och stöd i kriskontexter såsom till exempel i 
Syrienkrisen och Sydsudan krisen.88 Samordning är 
också viktigt för att säkerställa en effektiv beredskap 
och respons i humanitära situationer.  Sidas stöd 
bidrog till att humanitär samordning stärkts i 
kriskontexter.89

Stärkt kvalitet, ökat lärande och innovativa lös
ningar och metoder är viktiga för ett effektivt huma
nitärt stöd. Därför har Sida under året bidragit till att 
stärka den humanitära sektorn inom flera områden 
såsom lärande,90 internationell humanitär rätt,91 jäm
ställdhet,92 skydd, inkl. könsbaserat våld,93 behovsbe
dömningar,94 ansvarsutkrävande95 och innovationer.96

Det är också viktigt att stärka nationell och lokal 
responskapacitet särskilt i situationer där tillträde för 
internationella humanitära organisationer blir allt 
svårare. Sidas stöd till landfonden i Turkiet bidrog till 
exempel till att flera lokala och nationella organisatio
ner som verkar i Syrien fick en snabb och flexibel 
finansiering för att möta oförutsägbara behov.97

utdragna kriser sker det humanitära biståndet allt 
oftare sida vid sida med det långsidiga utvecklings
samarbetet under flera år.

2016 präglades också av att det första humanitära 
högnivåmötet någonsin (World Humanitarian 
 Summit, WHS) som ägde rum med syfte att hitta 
 lösningar på ovan humanitära utmaningar. Som en 
av världens största humanitära givare deltog Sverige  
i WHS och åtog sig specifika åtaganden.82

WHS genererade ny evidens och lärande inom den 
humanitära sektorn vilket lett till slutsatser såsom: att 
det krävs ökad effektivitet inom det humanitära 
biståndet för att nå ut till fler människor i behov av 
skydd och stöd, att en omställning är nödvändig för 
att stödja och komplettera lokala och nationella aktö
rers arbete, att det krävs nya metoder för att hantera 
behov för människor på flykt genom hållbara lös
ningar samt att det är nödvändigt att stärka samspel 
mellan det humanitära biståndet och det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet för att hantera utdragna behov 
och underliggande sårbarhet och på sikt minska 
humanitära behov.

Ett konkret resultat av WHS var den så kallade 
Grand Bargain överenskommelsen mellan humani
tära givare och organisationer för en mer effektiv 
humanitär finansiering. Den fokuserade bland annat 
på att öka kontantbaserat stöd, flerårig finansiering 
och krisdrabbades deltagande, stärka lokala och 
nationella aktörer samt att stärka samspel mellan det 
humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklings
samarbetet.

Den humanitära portföljen täcker alla humanitära 
sektorer och geografiska regioner, innehåller insatser 
på land, regional och global nivå och kanaliseras 
genom FNorganisationer, civilsamhällesorganisatio
ner (CSO:er), Rödakors och röda halvmånerörelsen 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB).

Ovan beskrivna trender och evidens har för Sida 
inneburit att det ställts större krav på planering, fördel
ning och kvalitetssäkring av humanitära insatser samt 
ett ökat engagemang med utvecklingssamarbetet. Vik
tiga områden för ett effektivt humanitärt bistånd var 
därför i enlighet med strategin att utgå ifrån humani
tära behov, stärka respekt för internationell humanitär 
rätt (IHR) och humanitära principer, stärka humani
tär samordning, säkerställa ett snabbt, flexibelt och 
förutsägbart humanitärt bistånd, öka kvalitetssäkring 
genom att integrera jämställdhet,  deltagande, konflikt
känslighet och resiliens i det humanitära arbetet samt 
stärka samspel med utvecklingssamarbetet.
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 sampel mellan humanitärt och långsiktigt utvecklings
samarbete för att hantera utdragna behov och under
liggande sårbarhet och på sikt minska humanitära 
behov.

Ett effektivt humanitärt bistånd innebär också att 
stödet där så är möjligt ska bidra till att stärka kris
drabbade människors resiliens mot kriser och kata
strofer. Sidas stöd i Tchad har till exempel bidragit till 
att ge flyktingar mer självständighet och bryta 
biståndsberoendet genom att ge dem nya försörj
ningsmöjligheter.98

Att stärka samspel med utvecklingssamarbetet har 
länge varit en viktig fråga för Sidas humanitära 
arbete. Under året har arbetet tagit fart i och med 
ökat fokus på risk, sårbarhet och resiliens inom 
utvecklingssamarbetet (Agenda 2030 genom ”att 
ingen får lämnas utanför” och ”att nå dem som är 
längst efter först” samt Sendairamverket för kata
strofriskreducering 2015–2030) då dessa områden 
fungerar som en enande kraft. Konkreta resultat 
inkluderar att gemensamma analyser baserat på risk 
och sårbarhet sker allt oftare i kris och högrisk kon
texter, att resiliens integrerats i flera strategier och på 
olika nivåer i strategigenomförandet i flera humani
tära kontexter, samt att flera globala katastrofriskre
ducerande organisationer som tidigare fått bidrag 
från det humanitära anslaget nu ingått ett partner
skap med Sidas övriga anslag.99 Dessutom skapar den 
nya strategin för CSO:er nya möjligheter för starkare 
samspel med det humanitära biståndet.

Bedömning
Sidas övergripande bedömning är att det humanitära 
biståndet under året har varit relevant och bidragit 
till att rädda liv, lindra nöd och skydda mänsklig vär
dighet för miljontals av världens mest utsatta männ
iskor i samband med väpnade konflikter, naturkata
strofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Sida bedömer vidare att den humanitära verksam
heten under året har genomförts i enlighet med den 
humanitära strategin, vilket också bekräftats av den 
humanitära utvärderingen som slutfördes 2016. Sida 
bedömer att det humanitära biståndet trots stora 
utmaningar varit principbaserat, snabbt och flexibelt 
samtidigt som det bidragit till att stärka det humani
tära systemet, genomfört GHDprinciperna samt 
varit drivande vad gäller jämställdhet och stärkt sam
spel mellan det humanitära biståndet och det långsik
tiga utvecklingssamarbetet.

Sammanfattningsvis är bedömningen att Sida lig
ger väl till inför genomförandet av WHS och Grand 
Bargain åtaganden även om vissa utmaningar kvar
står. Den nya humanitära strategin för Sida 2017–
2019 som Sida utarbetat underlag för under året, 
utgör en viktig utgångspunkt för detta arbete. Det 
innebär också att det är viktigt att fortsatt stärka 
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Med Sidas stöd tillhandahåller organisationen CMES i Bangladesh yrkesutbildning i bland annat 
sömnad och snickeri.  Studenterna får dessutom utrymme att utbyta erfarenheter och agera mot 
orättvisor som till exempel barnäktenskap och hemgift.
Foto: Sida
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6. ÖVRIG VERKSAMHET

Förutom att genomföra strategier ägnar sig Sida 
också åt verksamhet i enlighet med instruktion och 
regleringsbrev. Det handlar bland annat om transpa
rensgarantin, expertstöd till Regeringskansliet, kom
petensutveckling för utvecklingssamarbetens aktörer 
och myndighetssamarbeten, särskild rapporteringen 
av Power Afrika och jämställdhetsintegrering.

Redovisningen av övrig verksamhet består av bak
grundsinformation, genomförandet och Sidas bedöm
ning.

6.1 Politik för global utveckling

siDas iNstrUktiON

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i 
uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för 
det internationella biståndet, som en del i genomförandet av Sveri-
ges politik för global utveckling.

3.2 § Myndigheten ska dessutom [...] inom ramen för den egna 
verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genom-
förandet av Sveriges politik för global utveckling

Bakgrund
Sveriges politik för global utveckling (PGU) antogs av 
riksdagen 2003 med syftet att involvera samtliga poli
tikområde i arbetet med utvecklingsmålen, då endast 
det internationella biståndet är otillräckligt för att 
möta utmaningarna. Målet för PGU är att bidra till 
en rättvis och hållbar global utveckling. Politiken ska 
präglas av ett rättighetsperspektiv och de fattigas per
spektiv på utveckling. Politiken har nylanserats ett 
antal gånger i försök att påverka samtliga politikom
rådena. Nedan redovisar Sida genomfört arbete 
under 2016, vilken ska ses i ljuset av EBA:s senaste 
rapport om PGU.1 Rapporten påpekar att rapportering 
kring vad politiken åstadkommer måste bli mer process och dia-
logorienterad 2 i stället för resultatorienterad.

Samstämmighetspolitiken i PGU är direkt kopplad 
till mål 17 i Agenda 2030 som handlar om att stärka 
genomförandemedel och det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling. Ett av delmålen handlar om att 
stärka samstämmighet för hållbar utveckling. I 
Agenda 2030 samlas dagordningarna för fattigdoms
minskning och hållbar utveckling. Agendans 17 

 globala mål är integrerade och odelbara och innehål
ler de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling är universella och ställer högre krav på 
samstämmighet och samordning mellan olika nivåer, 
aktörer och politikområden.

Genomförande
Utgångspunkten för Sidas utvecklingssamarbete är de 
behov, prioriteringar och förutsättningar som kvinnor, 
män, flickor och pojkar som lever i fattigdom har. 
Rättighetsperspektivet avser att garantera respekten 
för de mänskliga rättigheterna och att stärka rättig
hetsbärarnas möjligheter att hävda sina rättigheter, 
samt att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att 
respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättig
heter.

Sida bedömer relevansen av föreslagna biståndsin
satser utifrån en mångdimensionell syn på fattigdom 
som förutom ekonomisk fattigdom inbegriper bris
tande inflytande, säkerhet, ojämlikhet, brist på sociala 
nätverk etc. Sida har under 2016 gjort en särskild 
satsning för stärkt förmåga att tillämpa den mång
dimensionella fattigdomsanalysen.

Sida använder vidare en rättighetsbaserad ansats 
för att säkerställa att ickediskriminering, deltagande, 
öppenhet och insyn, ansvarsutkrävande och ansvars
tagande integreras i hela verksamheten.

Nationellt har Sida en viktig roll att spela som sam
mankallande arena för samverkan för Agenda 2030 
arbetet. Myndigheten har under 2016 fortsatt initiati
vet med ett antal aktörsplattformar samverkan mellan 
svenska myndigheter, civilsamhälle, företag, långsik
tiga investerare, akademin med flera för vilka Sida är 
sammankallande eller drivande. Tillsammans med ett 
uppdrag att under 2016 informera en bredd av aktö
rer i det svenska samhället har Sida bidragit till att 
öka kännedomen om Agenda 2030 och de globala 
målen. Sida har under 2016 lämnat in en skrivelse till 
regeringen om hur myndigheten bidrar till Sveriges 
genomförande av agenda 2030. Skrivelsen baseras på 
en kartläggning av styrande strategier, analys av 
tematiska rapporter och innehåller en samlad bedöm
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ning om myndighetens inverkan på de Globala målen 
samt inom vilka mål verksamheten kan förstärkas.

Regeringen har gett Sida i uppdrag att bedöma 
hur Sidas verksamhet inverkar på mål och delmål i 
Agenda 2030. Sidas verksamhet inverkar framförallt 
på det internationella utvecklingssamarbetet och Sida 
har därför valt att fokusera på detta. Under somma
ren 2016 inleddes en pilotstudie med två landport
följer och en avdelningsportfölj för att se hur varje 
enskild insats i portföljerna förhåller sig till olika mål 
och delmål i Agenda 2030. Avsikten är att hitta en 
modell för Sida att på ett systematiskt sätt redovisa sin 
biståndsfinansiering mot mål och delmål i Agenda 
2030. Två länder, Colombia och Liberia, samt enhe
ten för Lån och Garantier i Stockholm valdes ut för 
att delta i pilotstudien. 

Pilotstudien kan resultera i ett antal rekommenda
tioner till Sida kring hur myndigheten skulle kunna 
införa en variant på delmålsstruktur för Sidas verk
samhet i syfte möta upp uppföljning av Agenda 2030.

Bedömning
Sida har bidragit till målet för PGU i den egna 
biståndsverksamheten, men också på andra politik
områden inom ramen för samverkan med aktörer 
som universitet, myndigheter, kommuner och lands
ting, civila samhället och näringsliv.

Sida har under året visat ledarskap i genomföran
det av utvecklingssamarbetet för att stimulera en glo
bal hållbar utveckling. Sida lyfter här vikten av stärkt 
nationell samordning för PGU.

Sida bedömer att pilotstudien kring kartläggning 
av Sidas verksamhet i relation till de Globala målen 
har bidragit till att skapa goda förutsättningar för en 
ökad samstämmighet med Agenda 2030 och dess mål 
och delmål.
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nationella handlingsplan för genomförande av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016–2020.

Sida deltar, som en av flera svenska expertmyndig
heter, i förhandlingsdelegationen till klimatkonven
tionen4 tillsammans med UD och andra departement. 
Under 2016 deltog Sida i förhandlingarna om riktlin
jer för Parisavtalets genomförande och ingick i den 
svenska delegationen till FN:s klimatkonferens i 
Marrakech (COP22) i november. Myndigheten 
bidrog vidare under 2016 med huvuddelen av finan
sieringsinformationen i Sveriges klimatrapport till 
EU.

Sida bidrog till förberedelserna inför och deltog i 
FN:s första humanitära världstoppmöte, World Huma-
nitarian Summit, i Istanbul i maj 2016. Ett av toppmö
tets viktigaste resultat var överenskommelsen The 
Grand Bargain som bland annat innebär att bistånds
organisationer förbinder sig att öka sin transparens 
och givare åtar sig att minska öronmärkningen av 
medel och att minska biståndsorganisationernas 
administrativa börda.

Sida bidrog även med expertstöd genom delta
gande i det multilaterala systemets årliga styrelse
möten. Tillsammans med regeringen skedde detta för 
organisationer som UNDP, Unicef, UNFPA och UN 
Women samt Världsbanken. Sida deltog dessutom i 
den svenska delegationen vid High Level Political Forum 
(HLFP) i New York som var FN:s första globala upp
följningsmöte av de Globala målen och Agenda 2030. 
Sida har under 2016 även aktivt bidragit till och kom
menterat utkast på 2017 års World Development Report.

Myndigheten deltog tillsammans med UD och 
regeringen i de bilaterala högnivåmötena mellan 
 Sverige och UNDP respektive UNFPA. Inför dessa 
möten ansvarade Sida för att ta fram underlag från 
de svenska utlandsmyndigheterna kring samarbetet i 
fält med FN.

Inom ICTområdet har Sida gemensamt med 
Världsbanken och Utrikesdepartementet arrangerat 
den europeiska lanseringen av 2016 års World Deve
lopment Report. Vidare har Sida representerat 
 Sverige i flera internationella fora inom ramen för 
Freedom Online Coalition. Sida har också varit 
instrumentell partner i den av Utrikesdepartementet 
ledda kampanjen med anledning av Tryckfrihets
förordningens 250årsjubileum.

Under 2016 har Sida deltagit i delegationen till 
FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of  
Women samt deltagit som expert i UNESCOs rådgi
vande kommittee kring nya sexualundervisningsrikt
linjer. Sida representerade Sverige på den globala 

6.2 expertstöd

siDas iNstrUktiON

3.1 § Myndigheten ska dessutom […] bistå regeringen med expert-
stöd, bedömning, analys, resultatredovisning och annat underlag 
som är nödvändigt för regeringens utformning av biståndspolitiken 
och för genomförande av det bilaterala och multilaterala utveck-
lingssamarbetet, humanitära biståndet och EU-biståndet.

regLeriNgsBrev

verksamhet

Under 2016 ska Sida särskilt prioritera:

•  att bidra med expertstöd i regeringens arbete med internationellt 
genomförande, uppföljning och översyn av Agenda 2030, Addis 
Ababa Action Agenda och resultatet av COP21, samt att förbereda 
och anpassa den egna verksamheten för genomförandet av dessa 
överenskommelser. Myndigheten ska också stödja regeringen i 
 arbetet med att informera och engagera en bredd av aktörer i det 
svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030.

Bakgrund
Sida tillhandahåller expertstöd kopplat till regering
ens arbete med internationellt genomförande och 
uppföljning av Agenda 2030,3 klimatavtalet från Paris 
och Addis Ababa Action Agenda (överenskommelsen 
om utvecklingsfinansiering). I expertstödet ingår även 
att svara på uppdrag i regleringsbrev och utarbeta 
underlag till strategier, att representera Sverige i olika 
internationella forum (inklusive multilaterala organi
sationers styrelsemöten), att bidra med underlag inom 
olika tematiska områden, att besvara remisser samt 
att löpande bistå Regeringskansliet (framför allt 
 Utrikesdepartementet) med information inom myn
dighetens verksamhetsområde.

Genomförande
Under 2016 har expertstödet fortsatt fokuserat på de 
nya globala målen för hållbar utveckling och även 
handlat om frågor som hör samman med den allvar
liga humanitära situationen i världen. Expertstödet 
kopplade an till de svenska biståndspolitiska priorite
ringarna miljö och klimat, jämställdhet och freds och 
statsbyggande och även till andra centrala områden 
inom svenskt utvecklingssamarbete som demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, inklu
derande ekonomisk och social utveckling, humanitär 
verksamhet och ett starkt FN.

Sida bidrog under året vid konsultationer om 
regeringens kommande skrivelse om demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i 
svensk utrikespolitik och deltog även aktivt i 
referensgruppen för framtagande av Sveriges tredje 
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till att ett nytt ramavtal för dessa mellan banken och 
givarna.

En central del av Sidas expertstöd under 2016 
utgjordes av de underlag till strategier som Sida 
 utarbetade med regeringens anvisningar som grund. 
Under året lämnade myndigheten underlag till 
 strategier för Bolivia, Guatemala, Colombia och 
 Zimbabwe; humanitärt bistånd genom Sida; samt för 
regionalt utvecklingssamarbete i Asien respektive i 
Afrika söder om Sahara.

I juni 2016 lämnade Sida sitt remissvar på reger
ingens förslag till nytt policyramverk för svenskt 
utvecklingssamarbete. Remissvaret gav Sida tillfälle 
att tillhandahålla kvalificerat expertstöd med direkt 
koppling till verksamhetsområdet.

Sida har vidare svarat på regleringsbrevsuppdrag 
avseende hållbar upphandling, underlag för genom
förande av Agenda 2030, migration i utvecklingssam
arbete, den sociala dialogen, samt kapacitetsuppbygg
nad och resiliens mot katastrofer. Sida har även svarat 
på ett regleringsbrevsuppdrag om hur Sida arbetar 
med barnrättsfrågor och integrering av barnrätts
perspektivet inom ramen för rättighetsperspektivet. 
Därutöver har myndigheten på regeringens uppdrag 
sammanställt Sidas bistånd år 2016 på området min
hantering (landminor, klusterammunition och andra 
explosiva lämningar efter krig), insatser för att 
bekämpa illegal handel med små och lätta vapen 
(SALW), samt implementering av vapenhandels
fördraget (ATT).

Bedömning
Sida bedömer att myndighetetens expertstöd i form 
av rapporter och underlag och deltagande i interna
tionella fora och sammanhang under 2016 svarat upp 
mot instruktionens och regleringsbrevets krav. Genom 
expertstödet har myndighetens kompetens, lärdomar 
och erfarenheter från biståndets genomförande kun
nat födas in i svenskt policyskapande och expertstödet 
bedöms också positivt ha bidragit till att säkra sam
stämmighet och slagkraft i det svenska agerandet 
gentemot globala och multilaterala aktörer samt i vik
tiga internationella policyfora.

konferensen om HBTQ personers mänskliga rättig
heter i Montevideo. I slutet av året deltog Sida som 
expertmyndighet i den svenska delegationen till FN:s 
toppmöte om hållbar urbanisering (HABITAT III) i 
Quito. Myndigheten bidrog under 2016 även med 
underlag till förberedelse och förhandlingsarbetet 
inför högnivåmötet om utvecklingseffektivitet i 
 Nairobi, samt deltog i detsamma.

Sida har under 2016 varit ordförande i OECD 
DACs nätverk för jämställdhet (Gendernet) och en 
aktiv deltagare i OECD DAC:s nätverk för miljömäs
sig hållbarhet (Environet) och för konfliktdrabbade 
och sviktande stater (INCAF). Sida har även bidragit 
med kunskap till stöd för arbetet inom dialogen för 
freds och statsbyggnad inom ramen för New Deal on 
International Engagement in Fragile States. Sida har också 
en viktig röst inom nätverket för demokrati och 
offentlig förvaltning (GovNet) där Sida inför 2017 
erbjudits rollen som huvudansvarig givare för områ
det politiskt ansvarsutkrävande, legitimitet och sociala 
sektorer. Sida har också fortsatt sitt arbete med 
OECD DAC för att effektivisera CSO stödet och 
 dialogen med civilsamhället. Det har resulterat i en 
ambitionshöjning inom området i OECD DAC:s 
arbetsplan för 2017/18. Under 2016 har Sida haft en 
nära dialog med UD och bidragit med expertstöd vid 
strategiska tillfällen såsom under vårens budgetdiskus
sion samt inför DAC High Level Meeting i Paris februari 
2016 och inför mötet om biståndseffektivitet (HLM 2) 
i Nairobi i november 2016.

Sida har under året löpande bidragit med underlag 
till UD inför formulering av svenska positioner i EU:s 
tematiska och geografiska genomförandekommittéer 
samt inför rådslutsatser inom prioriterade tematiska 
områden. Sida och UD samlade biståndråd och 
biståndspolitiska rapportörer från utlandsmyndig
heterna till ett möte i Bryssel för att kartlägga påver
kansarbetet i förhållande till EU och hur detta kan 
effektiviseras och bedrivas mer strategiskt. EUarbetet 
har under 2016 fått ett ökat utrymme i ledningsdialo
gen mellan Sida och UD med målsättningen att för
bättra styrningen av det operativa EUsamarbetet 
som exempelvis rör genomförandet av EU:s gemen
samma strategier, gemensam programmering samt 
den nya handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 
i externa relationer. Sida har ingått i den expertgrupp 
som arbetade fram EU:s nya plan för jämställdhets
integrering, den så kallade Gender Action Plan II. Sidas 
har bidragit med expertstöd till Världsbankens 
reform arbete för ökad transparens och resultatutkrä
vande i bankens bistånd genom gemensamma givar
fonder (Trust Funds), vilket bland annat ledde fram 



116

Övrig verksamhet

Sidas årsredovisning 2016

Utvärderingen av garantier fokuserade på att gene
rera lärdomar om detta relativt nya biståndsinstru
ment. Syftet var att undersöka hur garantier som 
biståndsinstrument fungerar för att utveckla markna
der och minska fattigdom och besvara frågor såsom 
vad fungerar bra, vad fungerar inte och därmed hur 
man kan förbättra användningen av garantier. 
 Utvärderingen kom fram till att garantier bidrar till 
utveckling av den privata sektorn, men att de har 
större effekt om de kompletteras med bland annat 
tekniskt stöd.

Under året publicerades även en syntesrapport av 
en givargemensam utvärdering av Sveriges, Norges 
och Danmarks stöd till kapacitetsutveckling.7 Rappor
ten syftade till att syntetisera slutsatser och lärdomar 
från utvärderingar som genomfördes och redovisades 
förra året. Den svenska strategiska utvärderingen 
konstaterade bland annat att Sida anpassar designen 
och genomförandet av samarbetet till partnerns kapa
citet och till de politiska förutsättningarna. Syntes
rapporten lyfte även fram gemensamma framgångs
faktorer för ett effektivt kapacitetsutvecklingsstöd.  
Av särskild vikt är ett starkt ägarskap hos samarbets
partners samt att samarbetet präglas av flexibilitet 
och förmåga att kontinuerligt anpassa planering och 
genomförande av stödet.

De strategiska utvärderingarna har presenterats 
och diskuterats på interna seminarier på Sida och vid 
ett öppet webinar. Sidas GD har beslutat om ställ
ningstagande och åtgärder avseende utvärderingen av 
ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshante
ring8 och utvärderingen av hur Sida använder garan
tier i utvecklingssamarbetet.9 Under 2016 publicerade 
Sida en sammanställning av 52 utvärderingar upp
handlade och publicerade av Sida och utlandsmyn
digheter under 2015.10 22 decentraliserade utvärde
ringar11 publicerades, vilket är ungefär hälften så 
många jämfört med 2015 och en femtedel jämfört 
med 2014.

Sida har utifrån ovan redovisade utvärderingar 
under året tagit tillvara kunskap och rekommendatio
ner från både egeninitierade och externt initierade 
utvärderingar. På insatsnivå används ofta utvärde
ringar av en tidigare fas av samma projekt eller pro
gram för att göra justeringar i insatsen och/eller som 
grund för ett finansieringsbeslut. Vid utarbetande av 
underlag för nya strategier för utvecklingssamarbete 
med ett land, en region eller en global tematik har 
Sidas analyser i viss utsträckning utgått både från 
externa och interna utvärderingar. Detta gäller även 
för den redovisning av strategigenomförande och 
strategimål som Sida genomför.

6.3 tillvarata kunskap från utvärderingar vid 
genomförandet av utvecklingssamarbete

siDas iNstrUktiON

2.6 § Vidare ska myndigheten i sin verksamhet […] tillvarata 
 kunskap från såväl egeninitierade som externa utvärderingar vid 
genomförande av utvecklingssamarbete.

Bakgrund
Varje år upphandlar de operativa enheterna på Sida 
ett antal så kallade decentraliserade utvärderingar, 
som genomförs av oberoende konsulter. Majoriteten 
av de decentraliserade utvärderingarna är projektut
värderingar vars slutsatser och rekommendationer 
ligger till grund för Sida och Sidas samarbetspartners 
arbete med att utveckla både utformning och genom
föranden av insatser. Utvärderingarna publiceras i 
Sidas publikations databas som finns tillgänglig på 
Sidas hemsida. Därutöver beslutar Generaldirektören 
om ett antal strategiska utvärderingar vilka i regel 
behandlar frågor av verksövergripande intresse och är 
av vikt för styrning av myndigheten. Sida har formali
serade rutiner i form av processbeskrivningar för att 
ta fram ställningstaganden och åtgärdsplaner  utifrån 
slutsatser och rekommendationer i utvärderingar.

Genomförande
Sida har under 2016 färdigställt två strategiska utvär
deringar: en utvärdering av ändamålsenligheten i 
Sidas arbete med insatshantering5 och en utvärdering 
av hur Sida använder garantier i utvecklingssam
arbetet.6

Utvärderingen av Sidas insatshantering syftade till 
att komplettera Sidas interna arbete att förenkla pro
cessen för insatshantering. Utvärderingen konstate
rade bland annat att processen för insatshantering 
skapat tydligare struktur i beredning av insatser och 
mer konsekvent dokumentation, men att ambitionen 
att skapa enhetlighet inte passar alla typer av insatser. 
Vidare konstaterades att processen förefaller priori
tera önskemål om säker och klanderfri insatshante
ring på bekostnad av ett arbetssätt som skräddarsys 
utifrån en samarbetspartners behov. Insatshante
ringen uppfattas som tungarbetad, och inte så kost
nadseffektiv. Utvärderingen föreslår bland annat en 
förenklad riskbedömning, att resultatregistret ersätts 
med en helhetssyn på insatsens resultat och att den 
förberedande beredningsfasen ses över. Det rekom
menderas också att Sidas kvalitetssäkringsarbete för
enklas till exempel genom att kommittéarbetet sker 
tidigare under beredningen av insatser.
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Antalet decentraliserade utvärderingar har minskat 
kraftigt de senaste två åren som en följd av att Sida på 
grund av en överklagandeprocess av en upphandling 
stod utan ramavtal för leverantörer av utvärderings
tjänster under ett år. Överklagan av upphandlingen 
av nya leverantörer ledde till att ramavtalet kunde tas 
i bruk först i april 2016. Antalet decentraliserade 
utvärderingar förutsågs öka under 201612 men till 
följd av överklagansprocessen förväntas ökningen ske 
först under 2017.

Som ett led i att höja ambitionen för utvärderings
verksamheten 2016–2018 har Sida under 2016 ökat 
de interna rådgivningsresurser till operativa avdel
ningar och utlandsmyndigheter för att få till stånd en 
utvärderingsplanering som är relevant och strategisk 
samt att öka kvaliteten i upphandling, genomförande 
och omhändertagande av utvärderingar.

Bedömning
Sida bedömer att användningen av utvärderingar har 
bidragit till utformning av verksamheten. Att Sida 
omhändertar utvärderingar är väsentligt för att kvali
tetssäkra och höja effektivitet av biståndsverksamhet.
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resurser i form av personal och lokaler, och kan där
för inte förläggas samtidigt som andra kurser. En 
annan bidragande orsak är det nya planeringsupp
lägg som SPF införde för att öka kvaliteteten och 
 attraktiviteten på kurserna inom kapacitetsutveck
lingsområdet. Kursupplägget innebär att programan
svariga på SPF tillsammans med aktörer, konsulter, 
deltagare samt ämnesansvariga och andra kollegor 
från Sida med specialistkompetens inom olika områ
den utvecklar programinnehållet. Det nya planerings
upplägget kräver mer tid, men är försvarbart då det 
höjer kvaliteten på kurserna. 

Under 2016 har SPF tagit fram nya metod och 
ämneskurser inom maktanalys14 samt 
kommunikation15 och finansiell styrning16 inom 
utvecklingssamarbete. Framtagandet av nya kurser 
har varit prioriterat, men har samtidigt varit 
resurskrävande.

SPF har också anordnat utbildningar inom resurs
basutveckling för deltagare som antagits till resursbas
programmen och som ska praktisera eller tjänstgöra i 
ett samarbetsland. Det minskade anslag som Sida fick 
under 2016 påverkade i sin tur att anslaget från Sida 
till Universitets och högskolerådet (UHR) blev min
dre. Med anledning av det minskade anslaget till 
UHR hölls färre förberedelsekurser inom MFS och 
Praktikantprogrammet. Trots detta är minskningen i 
totalt antal deltagare inte så stor jämfört med 2015, 
vilket kan förklaras med att deltagarantalet per kurs 
ökat.

Sida har fortsatt arbetet med att stärka synergierna 
mellan svenska och internationella aktörer. Eftersom 
fokus under 2016 legat på aktiviteter kring Agenda 
2030 har det också haft hög prioritet i utbildningarna.

Två större dialogmöten har genomförts med 
svenska myndigheter17 respektive svenskt civilsam
hälle.18 Dessutom förlades en stor konferens med 
aktörer inom näringslivet på SPF.19

6.4 Utbildning och kompetensutveckling för 
sidas samarbetspartner

siDas iNstrUktiON

3.6 §  Myndigheten ska dessutom [...] vid myndighetens utbildnings-
centrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling 
för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,

Bakgrund
Sida anordnar kapacitetsutvecklingsprogram för 
svenska aktörer inom internationellt utvecklingssam
arbete. Det handlar om aktörer från civilsamhället, 
myndigheter och näringsliv. Själva utbildningarna 
äger rum vid myndighetens utbildningscenter Sida 
Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Utbudet 
består av metod och ämneskurser i bland annat mål 
och resultatstyrning, jämställdhet, antikorruption, 
säkerhet samt miljö och klimat. SPF ansvarar också 
för förberedelseutbildning och kompetensutveckling 
av yngre svenskar inom ramen för de så kallade 
resursbasprogrammen, det vill säga praktikantpro
grammet, MFS, JPO, SARC, BBE och JPD.13 Resurs
basprogrammen möjliggör förutom praktik och utby
ten, även tjänstgöring inom FNorganisationer, EU 
och i Sidas samarbetsländer.

Genomförande
Under 2016 anordnade Sida 52 utbildningstillfällen 
jämfört med 76 tillfällen 2015. Det totala antalet del
tagare i centrets utbildningar och den samlade kost
naden för utbildningarna som finansieras av sakansla
get minskade därmed något. Under den aktuella 
perioden besökte drygt 1 500 kursdeltagare SPF till 
en total kostnad av cirka 11 miljoner kronor.

Inom kapacitetsutveckling är en orsak till färre 
utbildningstillfällen att fler större evenemang förlades 
på SPF under 2016. Stora evenemang kräver mer 

Tabell 6.4.1: Prestationer och kostnader

2016 2015 2014

antal
Utfall per 

kurs i tsek1 antal
Utfall per 

kurs i tsek antal
Utfall per 
kurs tsek

Genomförda kapacitetsutvecklingskurser 19 190,2 30 116,9 26 150,0

Deltagare kapacitetsutvecklingskurser 543 6,7 682 5,1 669 5,8

Genomförda resursbaskurser 33 221,0 46 196,8 42 231,0

Deltagare resursbaskurser 990 7,4 1 154 7,8 1 169 8,3

1  Kostnaden avser enbart direkta kurskostnader som finansierats av sakanslag, det vill säga exklusive lönekostnader och andra förvaltningskostnader.
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Bedömning
Utbildningsverksamheten vid SPF utvecklas ständigt. 
I och med det nya planeringsupplägget försöker SPF 
genomföra relevanta och aktuella kurser inom kapa
citetsutveckling i nära samarbete med andra enheter 
på Sida, resurspersoner och aktörer inom utvecklings
samarbetet. Det är svårt att mäta relevans och kun
skap, men Sida bedömer att SPF har bidragit till 
ökade synergier och samarbeten mellan svenska aktö
rer inom biståndet under 2016.

Sida menar också att genomförandet av förberedel
seutbildningar och kompetensutveckling inom resurs
basprogrammen har bidragit till att utveckla och 
bredda svensk resursbas inom FNsystemet, utveck
lingsbankerna, EU, andra internationella organisatio
ner och/eller vid Utlandsmyndigheterna.

Utifrån Sidas bedömning har SPF stärkt målgrup
pernas möjligheter att bidra till förbättrade levnads
villkor för människor runt om i världen som lever i 
fattigdom och/eller under förtryck.
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För att öka svenska myndigheters möjligheter att 
vinna Twinningprojekt anlitade Sida under våren 
2016 konsultbolaget Indevelop för att genomföra en 
förstudie gällande kompetensstöd och kurser inom 
EUTwinning.20 En tvåårig plan för detta uppdrag 
togs fram, som bland annat inkluderar kurser och 
nätverksträffar för myndigheter i kompetenshöjande 
syfte.

Av de sex Twinninganbud från svenska myndig
heter som Sida skickat in till EU under 2016 har ett 
vunnit och ett avvisas för återsående har svar ännu 
inte givits.

Sida ser positivt på möjligheten att dra nytta av 
Twinning och TAIEX som ett sätt att komplettera 
Sveriges bilaterala stöd genom Resultatstrategi för 
Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet 2014–2020 genom att använda 
svenska myndigheters kunskap och erfarenheter.

Bedömning
Sida kan konstatera att svenska myndigheters kapaci
tet att ansöka om och beviljas finansiering av Twin
ning och TAIEXprojekt behöver stärkas ytterligare i 
enlighet med förstudiens resultat. Även relationerna 
mellan svenska myndigheter och mottagarländernas 
myndigheter och förvaltningar behöver stärkas. Båda 
programtyperna Twinning och TAIEX hjälper 
svenska myndigheter att dela med sig av kunskap och 
erfarenheter inom sina specialområden så att respek
tive samarbetsland ska kunna leva upp till anpass
ningskraven enligt EU:s regelverk.

Trots att Twinning och TAIEX är kostnads
krävande biståndsformer i förvaltningskostnadster
mer, så bedömer Sida att nuvarande nivåer på volym 
är rimliga och nödvändiga för att nå bättre resultat.

6.5 myndighetssamarbete finansierat genom 
eU:s biståndsbudget

siDas iNstrUktiON

3.7 §  Myndigheten ska dessutom [...] vara nationell kontaktpunkt 
för myndighetssamarbete (Twinning och Technical Assistance In-
formation Exchange, TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbud-
get,

Bakgrund
Twinningprojekt kallas de projekt som EU finansie
rar för att stödja kandidatländer, potentiella kandidat
länder och grannländer i Östeuropa, Centralasien, 
Nordafrika och Mellanöstern. Ett mål med Twinning 
är att stärka de mottagande ländernas förvaltningar 
så att de kan utvecklas i linje med EU:s regler. Ett 
annat mål är att stärka relationerna mellan myndig
heter i medlems respektive mottagarländer. Projek
ten genomförs under sex till 24 månader, till en total 
projektkostnad av ungefär en miljon euro per projekt.

Technical Assistance Information Exchange 
(TAIEX) stödjer insatser i form av studiebesök, work
shops och expertuppdrag inom olika områden. Det 
handlar om att stärka relationerna mellan EUländer 
och kandidatländer, potentiella kandidatländer och 
grannländer med hjälp av tekniskt stöd (personal).

Som nationell kontaktpunkt ska Sida förmedla 
information om möjligheter till EUfinansiering 
genom Twinning och TAIEX till andra svenska myn
digheter. I uppdraget ingår att främja, utveckla och 
koordinera aktiviteter för myndigheter i Sverige. Sida 
faciliterar kontakter med andra länders myndigheter, 
genomför kapacitetsutveckling samt ger råd till de 
svenska myndigheterna inför och under ansöknings
processen. För att säkerställa att myndigheter uppfyl
ler kravet på full kostnadstäckning vid tjänsteexport, 
beviljar Sida kostnadsersättning för de kostnader som 
inte täcks av EU. Kostnadsersättningen ger svenska 
myndigheter möjlighet att konkurrera med andra 
medlemsstater om Twinning och TAIEXprojekt. 
Den minskar också eventuella finansiella hinder för 
svensk tjänsteexport.

Genomförande
Sida har beviljat stöd i ansökningsprocessen för sex 
nya Twinninginsatser under 2016 och har därmed 
totalt 13 aktiva Twinninginsatser. För närvarande 
har Jordbruksverket, Migrationsverket, Ekonomistyr
ningsverket och Swedesurvey pågående Twinning
projekt. Det totala utbetalade beloppet till Twinning
projekt 2016 uppgår till cirka 5 270 tsek.
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Sidas uppdrag har i praktiken handlat om att kon
trollera inkomna bidragsansökningar, hantera utbe
talningar av beslutade bidrag samt kontrollera och 
bevaka återrapportering och återkrav av bidrag samt 
svara för en effektiv valutahantering. Hanteringen 
avser Utrikesdepartementets samt Miljö och energi
departementets insatser, anslagsposterna 30, 31 och 
33, och följer Regeringskansliets (UD:s) vägledningar 
och rutinbeskrivningar för bidragshantering.

De prestationer som Sida har identifierat som rele
vanta att redovisa för uppdraget framgår av tabell 
6.6.1 och 6.6.2. Varje insats motsvaras av ett eller 
flera regerings eller Regeringskanslibeslut. Utfallet 
för 2016 års bidragsutbetalningar på berörda anslags
poster uppgår till totalt 11,3 miljarder kronor vilket 
framgår av tabell 6.6.1. Antalet betalningar uppgår 
till 258 vilket är en minskning med 36 jämfört med 
2015. Antalet öppna insatser har under 2016 ökat 
med 57 till 591 vilket framgår av tabell 6.6.2. Antalet 
granskade ansökningar har under 2016 ökat med 12 
till 50. Antal granskade återrapporteringar har mins
kat från 97 till 91 under 2016.

Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 
2016 för införande i Sidas årsredovisning. Se vidare 
kommentarer i avsnitt 7 Finansiella dokument.

6.6 sidas uppdrag avseende bidragshantering 
som regeringen eller regeringskansliet (UD) 
beslutar om

siDas iNstrUktiON

3.9 §  Myndigheten ska dessutom […] när det gäller vissa medel för 
anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som 
regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, för Regerings-
kansliets räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid 
bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar, återbetalningar 
och återkrav samt svara för en effektiv valutahantering.

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  […] prestationer rörande administrativa kontrollmoment vid 
bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och 
återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet som Regeringskansliet beslutar om. 
Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den 
verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

Bakgrund
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (20100623) att från den 
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroller 
vid bidragshantering samt att praktiskt hantera utbe
talningar och återkrav av vissa medel för anslagspos
ter inom Regeringskansliets (UD:s) ansvarsområde 
under utgiftsområde 7. Sida ska enligt Regleringsbre
vet för budgetåret 2016 redovisa prestationer rörande 
administrativa kontrollmoment vid bidragshantering 
samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav 
av medel för de anslagsposter inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet som regeringen eller Regerings
kansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta 
Sidas del av administrationen av den verksamhet som 
regeringen eller Regeringskansliet beslutar om.

Genomförande
Enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2016, dispone
rar Sida totalt 11,3 miljarder kronor för utbetalning 
efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet. I 
och med att Sida disponerar medlen ingår de i Sidas 
redovisning och årsredovisning trots att Sida inte 
beslutar om medlen. Enligt Regleringsbrevet undan
tas Sida att redovisa prognoser samt från att lämna en 
fördjupad redogörelse för bemyndiganden i budget
underlaget för dessa anslag och anslagsposter varför 
de inte ingår i redovisningen av finansiella  villkor, 
avsnitt 7.
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Tabell 6.6.2:  insatser, antal

2016 2015 2014

Antal öppna insatser1 591 534 475

Granskade ansökningar 50 38 54

Granskade återrapporteringar 91 97 99

1 Öppna insatser är insatser som ännu inte avslutats.

Tabell 6.6.1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tsek

2016 2015 2014

Utfall
antal 

 betalningar1 Utfall
antal 

 betalningar1 Utfall
antal 

 betalningar1

Multilaterala utvecklingsbanker, 
fonder och skuldavskrivningar  
(ap 30)

3 793 511 19 2 952 335 40 3 829 933 26

Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder (ap 31) 6 501 634 57 9 170 400 51 5 999 208 41

Strategiskt inriktade  bidrag (ap 33)
970 331 182 367 124 203 239 108 175

Ref arbete i Östeuropa (7.2:1.3) 1 185 1

totalt 11 265 476 258 12 489 859 294 10 069 434 243

Inkluderat återbetalningar -10 054 -32 043 -24 047

1  Varav 40 återbetalningar 2016, 42 återbetalningar 2015, samt 47 återbetalningar 2014.
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Parallellt med pågående insatser och ovan nämnda 
arbete startade Sida under 2016 ett internt projekt för 
att ytterligare stärka samverkan, nu kopplat till 
Agenda 2030. Projektet, ”Svenska myndigheter för 
hållbar utveckling (SMHU)” har som mål att etablera 
en strategisk dialog på ledningsnivå samt att förbättra 
metoder för samverkan.

Projektet initierades av Sidas GD som bjöd in till 
ett första möte med ett brett urval av svenska myndig
heters generaldirektörer. Dessa har mötts tre gånger 
under 2016 för att diskutera och samverka kring 
genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och 
internationellt.

För att ytterligare utveckla och effektivisera meto
der med svenska myndigheter har Sida infört ett så 
kallad ”designstöd” där myndigheter tillsammans 
med andra myndigheter och partners kan få stöd till 
att utveckla ett program inom högt prioriterade 
områden. Inom projektet drivs  även en pilot, 
”Designstöd Miljöförvaltning”, där Naturvårdsverket 
har fått uppdraget att samla svenska miljömyndighe
ter för att tillsammans forma ett program fokuserar 
på valda delmål inom Agenda 2030 – främst för att 
bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och möta 
upp behoven i utvecklingsländer.

Ett annat exempel är designstödet till Post och tele
styrelsen (PTS) och Stockholm universitets Swedish 
Program for ICT in Developing Regions (Spider). 
Dessa aktörer har samverkat inom ramen för ett 
kapacitetsutvecklingsprogram i huvudsak riktat till 
regulatorer i östafrikanska länder. Flera utlands
myndigheter liksom även svenskt näringsliv har speci
fikt identifierat Information och kommunikations
teknologi (IKT) samt avsaknaden av reglering av 
densamma som en kritisk faktor för ländernas vidare 
 tillväxt och fattigdomsbekämpning. Programmet 
 startade i april och hade en uppföljning i Kenya i 
 september.

Ytterligare ett exempel på hur Sida bidrar till ökad 
samverkan myndigheter emellan är ett projekt där 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillsammans 
med bland andra Naturvårdsverket undersöker ”För
studie om Miljöförvaltning i gruvindustrin”.21

Att svenska myndigheters specialkompetens efter
frågas av utvecklingsländer beror på deras förvalt
ningserfarenheter kombinerat med en unik kompe
tens, såsom i de beskrivna exemplen; IKTreglering 
och miljöförvaltning exempelvis inom gruvindustrin. 

Externt medverkar Sida i myndigheternas eget 
Nätverk för Lärande (N4L), som identifierar områden 
där myndigheternas kapacitet inom utvecklingssam
arbetet behöver stärkas. Sida Partnership Forum 

6.7  verksamhet som bedrivs i samverkan med 
andra svenska myndigheter

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•  Göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs  
i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndig-
heters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). 
 Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, 
samt en bedömning av verksamhetens resultat.

Bakgrund
Ett trettiotal svenska myndigheter är idag engagerade 
i Sidas insatser som handlar om uppbyggande av 
offentliga institutioner i samarbetsländer – för att 
bidra till en demokratisk utveckling. Myndigheterna 
spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet med sin 
unika kompetens och kunskap om svensk förvaltning 
inklusive effektiv myndighetsutövning. De kan 
utnyttja den svenska förvaltningsmodellen i interna
tionella sammanhang, eftersom den vilar på de 
grundläggande demokratiska principerna; öppenhet, 
ickediskriminering, likabehandling, och ansvarsut
krävande.

Sida engagerar även universitet, högskolor och 
forskningsråd inom Strategi för forskningssamarbete 
och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021 
för att stärka forskningskapacitet och bidra till forsk
ning av relevans för låginkomstländer, se även kapitel 
5.7.

Genomförande
Sida samordnar representanter från myndigheterna 
inom utvecklingssamarbetet, för att skapa större tyd
lighet, samstämmighet och effektiv hantering av deras 
genomförande inom utvecklingssamarbete. För att 
träffas kontinuerligt och föra en dialog samt diskussio
ner erbjuder Sida olika mötesplatser. Myndighetsfo
rum äger exempelvis rum en gång om året då repre
sentanter från myndigheter, utrikesdepartementet och 
Sida träffas på Sidas Partnership Forum (SPF). 
Forumet är en arena för diskussion där man kan 
skapa bättre förståelse för utvecklingssamarbetet och 
bakomliggande beslutsprocesser samt utbyta erfaren
heter. Internt har Sida också stärkt rollen för fokal
punkter, som ofta är myndigheternas första kontakt 
för dialog och samverkan. Kontinuerligt ser Sidas 
myndighetssamordnare och fokalpunkter till att föra 
en löpande dialog med myndigheterna.
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Forum för levande historia    0 0 <1

Statens energimyndighet       0 0 <1

Strålsäkerhetsmyndigheten     0 0 7

Luftfartsverket               0 <1 <1

Naturhistoriska Riksmuseet    0 0 <1

Sveriges geologiska undersökni 0 1 <1

Statens Kulturråd             0 0 >-1

Totalförsvarets forskningsinst 0 >-1 0

Medlingsinstitutet            0 <1 1

Konkurrensverket              0 0 <1

Riksgäldskontoret             0 <1 <1

Statens veterinärmedicinska an 0 0 >-1

totalt 511 557 646

1 Sida redovisar inte utfall för universitet, högskolor och forskningsråd

Nummer tre på utbetalningslistan är Statistiska cen
tralbyrån (SCB) som har en nyckelroll att spela i upp
byggandet av de offentliga institutioner som ansvarar 
för tillförlitlig statistik. Transparens och ansvarsutkrä
vande i den offentliga sektorn kräver oberoende, 
säker information och statistik och är en grundsten i 
ett demokratiskt samhälle. 

Sida eftersträvar aktivt att föra samman svenska 
myndigheter med andra internationella och lokala 
partners. 

Ett exempel på samarbete mellan svenska myndig
heter och andra aktörer är Arbetsförmedlingen och 
FN organisationen International Labour 
 Organisation (ILO). De har gemensamt identifierat 
två områden som ska vara fokus för ett program för 
kapacitetsutveckling; analys av arbetsmarknader samt 
social dialog kring anständiga arbetsvillkor. Program
met bereddes under 2016 med planerat deltagande 
från sex länder; Bangladesh, Etiopien, Kambodja, 
Kenya, Moçambique och Tanzania, vilka identifiera
des utifrån ländermas egna strategier och priorite
ringar.

Bedömning
Sidas strategiska utvärdering om kapacitetsutveckling 
har bland annat fokuserat på myndigheters genom
förande av kapacitetsutveckling. Utvärderingen22 visar 
att myndigheter har bidragit till uppbyggande av 
institutioner i samarbetsländer och att de har en unik 
roll att spela i samarbete med systermyndigheter.

Det totala antalet myndigheter som erhåller Sida 
finansiering inom ramen för utvecklingssamarbete 
har minskat de senaste åren. Förklaringar till minsk

(SPF) genomför generell kompetensutveckling för 
myndigheter i form av kurser inom bland annat 
biståndsöversikt, resultatstyrning (Results Based 
Management – RBM), jämställdhet och antikorrup
tion.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) är utbetalningsmässigt Sidas största samarbets
partner då de ansvarar för flera stora humanitära 
insatser kopplade till kriser som exempelvis kriget i 
Syrien och efterföljande flyktingkris i närliggande 
samarbetsländer. 

Universitet och högskolerådet (UHR) är näst störst 
utbetalningsmässigt som genomförare av flera av de 
högskoleanknutna praktik och utbytesprogrammen 
för unga svenskar. 

Tabell 6.7.1:  Ufall svenska myndigheter 2016, MSEK1

 2016 2015 2014

Mynd. för Samhälls o Beredskap 157 52 252

Universitet- o Högskolerådet  84 124 143

Statistiska Centralbyrån      60 53 49

Kemikalieinspektionen         36 41 30

Styrelsen f ackr o tekn kontr 32 61 34

Skatteverket                  27 35 20

Lantmäteriet                  27 27 16

Naturvårdsverket              21 24 17

Polismyndigheten 18 22 24

Sv meteorolog o hydrolog inst 13 9 3

Folke Bernadotteakademin      10 16 8

Kommerskollegium              9 10 17

Arbetsförmedlingen            6 8 7

Statens skolinspektion        4 4 5

Patent-och Registreringsverket <1 9 9

Havs- och vattenmyndigheten   3 5 3

Migrationsverket              1 4 <1

Kammarkollegiet               1 <1 <1

Regeringskansliet             <1 2 4

Domstolsverket                <1 2 3

Statens Jordbruksverk         <1 13 6

Ekonomistyrningsverket        <1 2 1

Kronofogdemyndigheten         <1 5 4

Skogsstyrelsen                <1 0 0

Statens fastighetsverk        <1 <1 <1

Länsstyrelsen i Västernorrland <1 <1 0

Trafikverket                  0 0 <1

Tillväxtverket                0 25 -17
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ningen är flera men ett tydligt hinder har varit och är 
fortfarande att svenska myndigheter utan extern 
finansiering inte har resurser att själva svara upp mot 
den förfrågan på externt stöd som förekommer. Det 
är en av anledningarna till att Sida tagit fram design
stöd så att myndigheterna får tid till att planera, träffa 
möjliga partners samt förankra och förbereda pro
jektförslag.

Samarbetet mellan myndigheter fortsätter emeller
tid att utvecklas och breddas inte minst med ett väx
ande intresse för hur svenska myndigheter kan sam
verka i att uppnå målen för Agenda 2030. För att nå 
dit krävs bland annat nya styrningsmodeller där myn
digheternas bidrag till de globala målen inom ramen 
för såväl det nationella som internationella samarbe
tet tydliggörs och följs upp.
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processerna för ökad tydlighet och ökat strategiskt 
förhållningssätt. Därutöver har ökad kommunikation 
varit i fokus. Målsättningen att inom organisationen 
bredda erfarenheten av att ha arbetat på utlandsmyn
dighet har fått genomslag då omkring en tredjedel av 
årets nytillträdda vid utlandsmyndigheterna inte har 
tidigare erfarenhet av att ha arbetat på en utlands
myndighet. Större vikt har lagts på strävan att få fler 
kompetenta sökande till de områden där det råder 
särskilt svåra förutsättningar för utvecklingssamarbe
tet bland annat genom att införa incitament,26 för 
vissa länder.

Bedömning
De åtgärder som har vidtagits under 2016 har bidra
git till att Sida har kunnat fullgöra uppgifterna enligt 
Sidas instruktion. Sida har lagt grunden för en mer 
strategisk och effektiv kompetensförsörjning. Under 
2017 fortsätter arbetet med kompetensförsörjnings
plan, mångfalds, jämställdhets och inkludering
sarbetet, utveckling av Sidas arbetssätt samt att ytter
ligare stärka bemannings och rekryteringsprocessen, 
bland annat genom att utveckla kommunikationen 
och förtroendet för processerna.

6.8 kompetensförsörjning

FÖrOrDNiNg (2000:65) Om ÅrsreDOvisNiNg  
OCh BUDgetUNDerLag

3 kapitlet, 3 § Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har 
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra 
de uppgifter som avses i 1§ första stycket. I redovisningen ska det 
ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 
har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Bakgrund
Sidas kompetensförsörjning ska vara strategisk och 
effektiv för att säkerställa att personal med rätt kom
petens finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt – på Sida 
och vid utlandsmyndigheterna – för att uppnå verk
samhetens mål.

Genomförande
Sidas målbild för 2018 sätter fokus på hur Sida ska 
fortsätta att utvecklas som ledande aktör inom inter
nationellt utvecklingssamarbete. Målbilden lyfter sär
skilt fram vikten av innovativa arbetssätt och metoder, 
att ta en katalyserande roll, samskapa med andra 
aktörer och att bygga kompetens för framtiden. Mål
bilden tydliggör också att vi vill ha en kultur som 
präglas av öppenhet. Att arbeta aktivt med mångfald, 
jämställdhet och inkludering är en viktig del i att 
realisera målbilden.

Under 2016 har Sida tagit flera viktiga steg för att 
bli mer strategiska i sin kompetensförsörjning. En 
långsiktig kompetensprofil som stämmer överens med 
målbild för 2018 har arbetats fram.23 Den långsiktiga 
kompetensprofilen är en del av ett arbete med att ta 
fram en kompetensförsörjningsplan. Planen kommer 
även att omfatta en nulägesanalys, en gapanalys samt 
ett antal handlingsplaner för att säkerställa rätt kom
petens på Sida och vid utlandsmyndigheterna.

Ett ambitiöst mångfaldsarbete har inletts och Sida 
beslutade under hösten 2016 om Sidas mångfalds och 
jämställdhetsplan 2017–2019 (se kapitel 6.16).

Under året har även en kartläggning av Sidas 
organisationskultur24 och arbetssätt25 genomförts och 
ett systematiskt utvecklingsarbete har inletts. 
Organisationskulturen är en viktig faktor i 
medarbetarnas trivsel och en stark och hälsosam 
organisationskultur lägger grunden för att 
myndigheten ska kunna attrahera och behålla rätt 
kompetens.

Sida har stärkt bemannings och rekryteringspro
cessen. När det gäller bemanning av utlandsmyndig
heterna och hemvändande från utlandsmyndig
heterna har målbilder och principer fastställts för 
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generationsmålet) 2016–2019 utvecklades vilken 
antogs i juni 2016.28 En viktig del av åtagandet är 
vidareutveckling av miljöledningssystemet (se 6.10 
angående rapportering). Som en del av detta arbete 
har Sidas medarbetares resor identifierats som en 
viktig direkt miljöbelastning. Sida har därför aktivt 
börjat arbeta med hur man ska tillämpa metodiken 
för resefria möten för myndigheter (REMM).

Som ett viktigt led i att stärka miljöförvaltning i 
samarbetsländerna stöder Sida en rad olika aktörer 
som genomför insatser inom områden som energi, 
klimat, vatten, jord och skogsbruk, fiske och vatten
bruk, biologisk mångfald, avfallshantering, kemikalier, 
miljölagstiftning och övervakning. Stöd till miljö
undervisning, handel med miljömärkta produkter, 
naturresursförvaltning, miljöforskning och miljösam
arbete i internationella organisationer är andra 
 viktiga områden.

Några exempel där Sida mer specifikt verkat för att 
främja en övergång till hållbara produktionsmetoder i 
Sidas samarbetsländer, som kan bidra till att minska 
miljöpåverkan från svensk import och/eller svenska 
företag, inkluderar:

 ■ Swedish Leadership for Sustainable Development, 
SLSD29 är ett konkret exempel på en plattform för 
samverkan mellan olika sektorer, inom och mellan 
branscher, för genomförandet av Agenda 2030. 
Nätverket består av ett tjugotal ledande svenska 
företag och tre expertorganisationer som har kom
mit överens om ett gemensamt åtagande att bidra 
till uppfyllandet av de globala målen (SDG) – till
sammans och genom sina respektive kärnverksam
heter. Detta sker genom kunskaps och erfarenhets
utbyte, konkreta samarbetsprojekt och aktivt 
deltagande i nationella och internationella diskus
sioner om näringslivets roll för hållbar utveckling. 
Miljö/klimat är ett av tre fokusområden för nätver
kets arbete. Nätverket har funnits representerat vid 
flera globala mötesfora (till exempel World Econo
mic Forum i Davos, vid konferensen om utveck
lingsfinansiering i Addis Ababa 2015 och vid 
COP21 i Paris).

 ■ Sweden Textile Water Initiative (STWI) är ett av 
Sveriges största ”Public Private Development Part
nerships” som inkluderar expertorganisationen 
Stockholm International Water Institute (SIWI) 
och samfinansieras av Sida och 20 svenska textil
företag. Projektet arbetar med utbildning och stöd 
för att leverantörer med enkla, kostnadseffektiva 
åtgärder ska minska förbrukningen av vatten, 
kemikalier och energi i Indien, Bangladesh, Kina, 
Turkiet och Etiopien. Projektet är redan aktivt i 72 

6.9 generationsmålet och miljökvalitetsmålet

siDas iNstrUktiON

3.10 §  Myndigheten ska dessutom [...] inom sitt verksamhetsom-
råde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljö-
kvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling,

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  […] genomförandet av myndighetens plan för att verka för att 
relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås 
(M2015/2633/Mm).

Bakgrund
Det övergripande målet för den svenska miljöpoliti
ken är att till nästa generation lämna över ett sam
hälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, 
utan att miljö och hälsoproblemen utanför landets 
gränser för den skull har ökat. Målet är vägledande 
för miljöarbetet på alla nivåer i Sverige och styr inter
nationellt agerande. Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling är kopplade till genera
tionsmålet då internationellt samarbete är avgörande 
för att komma tillrätta med de gränsöverskridande 
miljöutmaningarna.

Sida bidrar till generationsmålet såväl direkt som 
indirekt. Det direkta bidraget är att aktivt, och i sam
verkan med näringslivet, främja en övergång till håll
bara produktionsmetoder i Sidas samarbetsländer för 
att minska miljöpåverkan från svensk import och/
eller svenska företag. Som framgår av den tematiska 
rapporteringen av Sidas miljö/klimatarbete (se avsnitt 
5.1)27 ska Sidas insatser vidare stärka motståndskraf
ten mot miljöpåverkan, inklusive klimatförändringar, 
och naturkatastrofer samt minska påverkan på miljö 
och klimat. De ska även stärka institutionell kapacitet 
på miljöområdet, arbeta för hållbara städer och för
bättra tillgången till hållbar energi. Stöd ska också 
utgå till hållbar förvaltning av ekosystem och nytt
jande av ekosystemtjänster. Denna verksamhet kan 
bidra till minskade utsläpp och gränsöverskridande 
miljöproblem i andra länder och bidrar därigenom 
positivt till de svenska miljömålen.

Genomförande
En analys av Sidas bidrag till de svenska miljömålen 
genomfördes i början av 2016, varefter en genomför
andeplan för Sidas arbete med miljömålen (inklusive 
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samt skogsbolaget United Paper Mills (UPM), Shell 
Biofuels, enzymföretaget Novozymes med flera.

Bedömning
Sidas samarbetsländer utgör överlag inte viktiga 
importländer för svensk del. Ett generellt stärkande i 
dessa länder av till exempel miljöförvaltning, hante
ring av klimatrisker och/eller hållbart nyttjande av 
ekosystemen är viktigt men har relativt begränsad 
effekt på och för de svenska miljömålen. Exemplen 
ovan visar dock på hur Sida kan ha en viktig roll i att 
samverka såväl med svenska företag som har verk
samhet i samarbetsländerna (och andra utvecklings
länder), som med andra aktörer och miljöorganisatio
ner (som WWF, GRI, IUCN med flera) som i sin tur 
samverkar med näringslivet (inklusive det svenska) för 
främjande av hållbara konsumtions och produktions
mönster. Därmed kan Sida bidra till de svenska 
miljömålen, inklusive generationsmålet.

fabriker och målet är att nå 160 fabriker innan 
utgången av 2017.30

 ■ Världsnaturfondens (WWF) Market Transforma
tion Initiativ (MTI)31 inriktas på att motverka de 
negativa hoten som konventionell varuproduktion i 
utvecklingsländerna utgör för både människor och 
miljö. Sidas samarbete med MTI fokuserar på sex 
globalt viktiga råvaror: palmolja, timmer, papper 
och pappersmassa, bomull, tonfisk samt odlad fisk. 
WWF använder marknadskrafterna – efterfrågan 
och tryck samt förutsättningar – att påverka glo
bala leveranskedjor för dessa varor mot hållbarhet. 
Certifieringsprocesserna utgör en viktig del i ska
pandet av hållbarhet när det gäller att engagera 
producenter i mer hållbar produktion inom ramen 
av standarder som säkerställer social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet. 
Den andra delen av programmet fokuseras på att 
engagera företag till att göra ansvarstagande inköp 
av dessa varor – vilket i sin tur utgör förutsättning 
för en omställning av produktionen i enlighet med 
certifieringskriterier i större skala. WWF engagerar 
dessutom konsumentledet och konsumenternas 
medvetenhet och påverkan på företag och produk
ter är en viktig faktor. 
Även om programmet är globalt och inriktar sig på 
utvecklingsländer finns det direkta kopplingar till 
Sverige och svenska företags miljöpåverkan. Ett 
exempel är IKEA och H&Ms medverkan inom 
Better Cotton Initiative som ligger under MTI 
 programmet.

 ■ Sida ger stöd till Global Reporting Initiative 
(GRI)32 som utgör en ledande institution kring 
företags hållbarhetsrapportering. GRI standarden 
är en av de vanligaste använda hållbarhetsrappor
teringsstandarder. Exempelvis är svenska statligt 
ägda bolag ålagda att rapportera sitt hållbarhetsar
bete enligt GRI sedan 2007. 
Även om Sidas stöd primärt inriktar sig på 
utvecklingen av företags hållbarhetsrapportering i 
utvecklingsländerna så bidrar det till utvecklingen 
av hållbarhetskriterier som återkommer i 
rapporteringskriterierna samt bidrar till tydliga 
kriterier för hur multinationella företag kan/bör 
agera hållbart i utvecklingskontexter. Det 
inbegriper många ledande svenska företag.

 ■ Ett ytterligare exempel är Världsnaturunionens 
(IUCNs) Global Business and Biodiversity Pro
gramme, som Sida stöder genom kärnstödet. 
IUCN arbetar främst med industrier med ett stort 
ekologiskt fotavtryck så som företag inom gruvin
dustrin och jordbruk såsom Rio Tinto, Nespresso 
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6.10 rapportering till Naturvårdsverket

siDas iNstrUktiON

3.11 §  Myndigheten ska dessutom [...] i fråga om sitt miljöarbete 
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vil-
ken rapportering som behövs.

Bakgrund
I enlighet med förordning (2009:907) om miljöled
ning i statliga myndigheter ska Sida årligen redovisa 
miljöledningsarbetet till Utrikesdepartementet och till 
Naturvårdsverket. Redovisningen ska lämnas in i 
samband med inlämnandet av årsredovisningen.

Genomförande
Sidas redovisning av miljöledningsarbetet under rap 
porteringsperioden har lämnats i en särskild skrivelse.33
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viss volym gör att investerare vågar satsa i nya 
marknader. Garantierna betalas bara ut om risken 
(förlusten) realiseras.

Genomförande
Tabellen nedan visar antalet garantier och total avta
lad volym (garanterat belopp) för garantiverksamhe
ten per strategistyrd verksamhet. Sidas avtal gällande 
garantier innehåller normalt belopp både i utländsk 
valuta (vanligtvis US dollar) och SEK för att ta höjd 
för eventuella valutakursförändringar. De avtalade 
SEK beloppen har därför visst påslag. Tabellen redo
visar de avtalade maxbeloppen i SEK från avtalen 
och innehåller således det avtalade valutakurspåslaget 
vilket skiljer sig från tabell 7.3.2 som tar sina data 
från Exportkreditnämndens årsrapport och avser 
avtalade belopp i utländsk valuta omräknade till SEK 
enligt fastställd valutakurs vid rapporteringstillfället.

6.11 tillämpningen av garantier i biståndet

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa: 

•  […] tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för 
antalet och volym garantier per strategistyrd verksamhet.

Bakgrund
Garantier syftar till att möjliggöra investeringar 
genom att dela risker och säkerställa en trygghet för 
både investerare och låntagare. På detta sätt skapas 
förutsättningar att nå ut till en kundkrets som 
marknaden tidigare bedömt för riskfylld (fattiga 
människor, små företag etc.). Att investeringar görs i 
riskfyllda, fattiga eller osäkra miljöer eller att en 
marknad säkras genom att garantera leverantörer en 

Tabell 6.11.1:   antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategistyrd 
verksamhet

region strategi antal värde sek avtal1 värde UsD avtal
värde mobiliserat 

kapital UsD

afrika Angola 2 1 200 000 000 19 000 000 20 000 000

Demokratiska  Republiken Kongo 2 20 599 485 2 234 218 4 468 435

Ethiopia 1 23 050 000 2 500 000 5 000 000

Kenya 4 79 800 000 8 400 000 15 090 909

Mali 2 34 375 000 3 437 500 4 500 000

Moçambique 2 71 062 500 6 778 963 13 557 925

Uganda 2 26 050 000 2 650 000 5 000 000

Zambia 2 51 399 660 4 726 280 9 452 560

Zimbabwe 1 178 500 000 14 000 000 28 000 000

Regionalt Afrika 1 555 000 000 50 000 000 100 000 000

asien Regionalt Asien 2 2 479 500 000 203 000 000 628 235 000

europa Bosnien Herzegovina3 5 144 625 000 12 500 000 25 000 000

Moldavien4 1 8 818 340 881 834 1 763 669

Ukraina 5,6 1 175 000 000 13 671 220 27 342 440

meNa Palestina 1 200 000 000 20 000 000 27 777 778

global Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 3 316 869 565 40 500 000 97 884 753

Socialt hållbar utveckling 3 634 220 500 63 422 050 77 143 417

Ekonomiskt hållbar  utveckling 2 120 733 000 11 500 000 149 500 000

Mänskliga rättigheter och demokratisering 1 67 000 000 5 400 000 12 000 000

totalt 37 5 386 603 050 484 602 065 1 251 716 887

1  Värdet i SEK motsvarar det belopp i svenska kronor som Sida har avtalat om. I syfte att hantera valutarisker för Sida i förhållande till garantireserven har en 
valutakursbuffert lagts på den avtalade valutan (exempelvis USD) relaterat till den kurs som förelåg då avtalet slöts. 

2  Angola har inte längre någon giltig strategi. Garantiinsatsen påbörjades 2010 och kommer att avslutas 2018. I Sidas totala garantiåtagande, tabell 7.3.2, har beloppet 
justerats i förhållande till avtalat belopp på grund av amorteringar som gjorts av underliggande lån och minskat garantiåtagande som följd. Avtalat belopp i USD är 
19 miljoner USD plus 95% av ränta, förfalloränta och rimliga återvinningskostnader, dock högst 200 miljoner SEK.

3 Bosnien Herzegovina har inte längre någon giltig strategi.
4 Moldavien har inte längre någon giltig strategi.
5 Ukraina har inte längre någon giltig strategi.
6  Garantin till Ukraina har ett avtalat belopp i SEK och i EURO (12 500 000). Växlingen till USD har gjorts över SEK enligt följande växelkurser USD/SEK: 8,3524,  

EURO/SEK 9,135
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Bedömning
Sida ser att verksamheten fortsatt utvecklar sin förstå
else för instrumentet och hur det kan användas för att 
uppnå resultat i den strategistyrda verksamheten 
genom att mobilisera kapital. Sida förutser därmed 
att användningen av garantiinstrumentet kommer 
fortsätta att öka framöver.

Äldre insatser upptar ett utrymme på garanti
ramen om cirka en miljard kronor. Sammantaget 
innebär det att garantiramen om tio miljarder 
svenska kronor kan komma att utnyttjas fullt under 
2017. Sida har därför begärt och fått beviljat en 
 utökad garantiram till 12 miljarder kronor för 2017.

Under rubriken mobiliserat kapital framgår även 
hur stort externt kapital som har mobiliserats som en 
effekt av Sidas garantiverksamhet. Detta är alltså det 
belopp en motpart – exempelvis en bank – är villig 
att investera i en verksamhet som en följd av det som 
garanterats av Sida. För att få fram det mest 
rättvisande värdet av mobiliserat kapital baseras det 
på US dollar eftersom värdet i SEK bär med sig ett 
påslag i enlighet med ovan redovisning.

För att undvika dubbelräkning använder Sida 
OECD:s biståndskommitté DACs riktlinjer. Syftet 
med riktlinjerna är att ta hänsyn till om det finns 
andra givare av garantier till samma insats och där
med undvika dubbelräkning.

Sida har under 2016 beslutat om fyra nya garan
tier till ett värde av 2 043 miljoner kronor. Dessa 
garantier har mobiliserat ett kapital om 509 miljoner 
US dollar. Bland de under 2016 beslutade garan
tierna finns tre låneportföljgarantier till lokala banker 
i  Etiopien respektive Demokratiska Republiken 
Kongo (DRK) där Sida delar garantirisken med 
USAID. Insatsen i Etiopien34 syftar till att öka lånevo
lymen till kvinnliga entreprenörer och garantierna i 
DRK35 stödjer utlåning till mikro små och medel
stora företag varav en andel skall verka inom jordbruk 
och förnybar energi.

En omfattande garanti har ställts ut till Asiatiska 
Utvecklingsbanken (ADB)36 med syfte att stödja deras 
reformprocess mot starkare fattigdomsfokus. Genom 
att garantera en portfölj av projekt inom förnybar 
energi och energieffektivisering blir det möjligt för 
ADB att investera i nya projekt. Vidare har två garan
tier avslutats under året och andra utökats eller 
 minskats, vilket påverkat den totala avtalade volymen 
som sammantaget har ökat med 1,7 miljarder kronor 
jämfört med 2015.

Sida har under 2016 genomfört en utvärdering av 
garantiinstrumentet,37 baserat på fyra garantiinsatser 
av olika karaktär och geografiskt fokus. Den 
konstaterade sammanfattningsvis att Sidas garantier 
är användbara instrument som positivt bidrar till 
privatsektor utveckling och gör det möjligt att nå ut 
till grupper som annars inte skulle nås.



132

Övrig verksamhet

Sidas årsredovisning 2016

ning,47 Results Based Management (RBM). Sida har 
också varit kommentator på ett seminarie om jäm
ställdhet i det humanitära biståndet,48 ett om 
biståndseffektivitet inom klimatbistånd49 och ett som 
presenterade fyra avhandlingar och gav aktörer inom 
utvecklingssamarbetet ett tillfälle att lära sig om den 
senaste forskningen och diskutera till exempel vilka 
som är de psykologiska mekanismerna bakom män
niskors val att ge pengar till välgörenhet eller andra 
organisationer i det civila samhället.50

Sida har också bistått forskningsinstitutet Stock
holm Centre for Organizational Research (SCORE), 
som under några år bedrivit forskningsprojektet The 
Results Agenda in Development Cooperation, som 
finansierats av Sida. Under 2016 publicerade projek
tet en rapport som granskar bakgrunden och genom
förandet av den transparensgaranti som utfärdades 
för svenskt bistånd 2009.51

Bedömning
Sida bedömer att verket har bistått aktörer som bedri
ver uppföljning och utvärdering inom Sidas verksam
hetsområde på ett tillfredställande sätt. Då EBA har 
ökat produktionen av studier är det noterbart att 
Sidas arbetsinsats också ökat. Samarbetet med EBA 
fungerar dock, som även noterades i Sidas årsredovis
ning för 2015, väl.

6.12 Bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom sidas verksamhetsområde

siDas iNstrUktiON

3.3 §  Myndigheten ska dessutom [...] bistå aktörer som bedriver 
uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,

Bakgrund
Sida ska bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom myndighetens verksamhetsområde. 
Det handlar framför allt om statliga organisationer 
som har till uppgift att utvärdera hela eller delar av 
vår verksamhet.

Genomförande
Sida bistår Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) 
med underlag i de studier som granskar Sidas arbete. 
I denna typ av studier står Sidamedarbetare också 
till förfogande för förarbete, intervjuer och som delta
gare i referensgrupper, och Sidapersonal hjälper till 
vid kvalitetsgranskning av rapportutkast. Under året 
har så skett vad avser landutvärderingar av biståndet 
till Tanzania38 respektive Uganda,39 en studie över 
hur beslutsfattande om biståndsmedel sker i utrikes
förvaltningen,40 en studie av djurhälsans betydelse för 
fattigdomsreducering och tryggad livsmedelsförsörj
ning41 och en studie av hur lokala aspekter på freds
byggande relaterar till ett flertal prioriteringar i det 
svenska utvecklingssamarbetet.42 Dessutom pågår en 
studie utifrån frågorna ”Är jämställdhetsintegrering 
ett effektivt verktyg för att åstadkomma ökad jäm
ställdhet, och ökat jämställdhetsfokus, i det svenska 
bilaterala biståndet?” och ”Vad kan och bör göras för 
att stärka Sidas jämställdhetsintegrering för fram
tiden?”43

Utöver detta samarrangerar EBA och/eller deltar 
Sida i seminarier för att presentera och diskutera 
EBArapporter där Sida har varit kommentator. 
Under 2016 har så skett för två studier inom utbild
ningsområdet; en studie som ger rekommendationer 
för inriktning av den svenska regeringens strategi för 
utbildningsbistånd vad gäller investeringar44 och en 
syntes av utvärderingar av utbildningsbistånd som 
avser fånga komplexiteten i fenomenen utvärdering, 
bistånd och utbildning.45 Det har också skett som pre
sentation av två studier av metodkaraktär. Den ena 
ger en presentation av metoden Qualitative Compa
rative Analysis (QCA) och en vägledning till hur man 
implementerar metoden och kvalitetssäkrar tillämp
ningen av densamma46 samt en studie som granskar 
den senaste tidens kritiska debatt om resultatstyr
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6.13 Rapportering av statistik

SIDAS INSTRUKTION

3.4 §  Myndigheten ska dessutom [...] sammanställa och till Reger-
ingskansliet (Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommit-
té (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

Bakgrund
Sverige, genom Sida, har åtagit sig att rapportera det 
svenska internationella utvecklingssamarbete till 
OECD:s biståndskommitté (DAC) i enlighet med de 
regler och direktiv som är internationellt överens-
komna.

Sida ansvarar för Sveriges samlade rapportering 
vilket innebär att Sida också samlar in och samman-
ställer statistik från övriga myndigheter.

Genomförande
Under 2016 har Sida kvalitetssäkrat statistiken 
löpande under året. En mer omfattande kvalitetssäk-
ringskampanj genomfördes i samband med rapporte-
ringen till OECD DAC under våren 2016. Under 
hösten 2016 förändrade Sida kvalitetsäkringsmeto-
den, och dess metodologi, där kvalitetssäkring av 
Sidas statistik utifrån regelbunden veckolig basis arbe-
tats fram och implementering påbörjats. Under 2016 
har Sida samlat in, sammanställt och rapporterat 
2015-års statistik enligt direktiv från DAC. Rapporte-
ringen består av två delar: en preliminär rapport med 
aggregerad statistik, den så kallade Advance Ques-
tionnaire (AQ), och en mer omfattande rapport, den 
så kallade Creditor Reporting System (CRS++).

CRS++-rapporten består av detaljerad informa-
tion på insatsens lägstanivå, det som benämns kom-
ponent. Statistiken bygger på information ur Sidas 
planeringssystem. För att sammanställa rapporterna 
har Sida även samlat in statistik från andra myndig-
heter som har tilldelats medel från i huvudsak utgifts-
område 7 Internationellt bistånd, samt i vissa fall 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Bedömning
Sida bedömer att arbetet fortgått väl. Inga större 
förändringar har genomförts i rapporteringen i 
förhållande till föregående år. Sida har under året 
förbättrat arbetet med att säkerställa kvalitet i 
rapporteringen i enlighet med regeringens ambitioner 
och bedömer att statistikhanteringen därmed tagit ett 
steg i rätt riktning.
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Arbetet med att stödja andra svenska myndigheter 
i att publicera sina data har fortsatt under 2016 och 
har bland annat resulterat i att Konsumentverket till
kommit som publicerande myndighet.

Bedömning
Sidas arbete med att offentliggöra information om 
det svenska biståndet har bland annat inneburit att 
Sverige fortsatt rankas mycket högt i jämförande mät
ningar. I den årliga Aid Transparency Index,52 för
sämrades den svenska placeringen något (poängen 
minskade från 83,3 till 80,7 av 100 möjliga). Sverige 
är dock fortsatt kvar i den bästa kategorin. Sverige 
placerar sig fortfarande i den bästa kategorin och på 
tredje plats bland bilaterala givare.53

Sida gör bedömningen att arbetet inom transpa
rensgarantin har fortskridit väl och att Sverige även i 
fortsättningen kommer att behålla en ledande roll på 
området bland världens länder. Ur ett internationellt 
perspektiv är ett viktigt förbättringsområde under 
kommande år att bidra till att publicerade data kan 
användas i samarbetsländerna.

Tabell 6.14.1:  Prestationer

2016 2015 2014

Aid Transparency Index, 
poäng

 80,7 83,90% 83,27%

Myndigheter som slutit avtal 
om IATI-publicering

14 13 8

Insatser på openaid.se1 101 813 97 916 –

Dokument på openaid.se 91 767 70 442 70 014

Användare på openaid.se 27 648 34 615 45 182

1  Mätmetoden infördes för Sida årsredovisning 2015 och jämförelsetal för 2014 
finns därmed ej

6.14 transparensgarantin

siDas iNstrUktiON

3.5 §  Myndigheten ska dessutom [...] verka för öppenhet och insyn i 
det internationella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och 
på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, 
samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska 
biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete 
samt ansvara för informationstjänsten openaid.se

Bakgrund
Sida presenterar biståndsdata på två sätt: via infor
mationstjänsten Openaid.se och genom att publicera 
insatsdata, det vill säga information om insatser, 
enligt en gemensam standard som har tagits fram av 
International Aid Transparency Initiative (IATI). På 
Openaid.se kan besökare visualisera, filtrera, söka, 
gruppera och exportera informationen.

I och med publiceringen av data enligt IATIstan
darden blir statistiken internationellt jämförbar. Dess
utom blir det möjligt att importera uppgifterna direkt 
in i andra system, till exempel i samarbetsländernas 
egna system för planering och visualisering.

Genomförande
Under 2016 har Sida fortsatt arbetet med att fullfölja 
Sveriges åtaganden genom att publicera information i 
enlighet med IATIstandarden och den svenska trans
parensgarantin inom biståndet. Informationssäkerhet 
ingår som en fundamental del av allt transparens
arbete i bemärkelsen att sekretessbelagd information 
inte får publiceras externt. Under året har det arbetet 
intensifierats då ett nytt planeringssystem lanserats 
inom Sida som leder till att datakällorna för 
Openaid. se har förändrats. En viktig utgångspunkt 
för informationssäkerheten är arbetet med informa
tionsklassning som blev klart under slutet av 2015. 
Med utgångspunkt i omfattande interna systemupp
dateringar kan nu fler typer av data publiceras med 
högre tillförlitlighet och innehåll. Ett exempel på 
sådana data typ är att Sidas insatser numera kan mär
kas upp med en exakt geografisk position. 

På webbplatsen Openaid.se har ett antal mindre 
förbättringar genomförts, bland annat en utvecklad 
navigering för besökare som använder mobila enhe
ter. Den mjukvara som Sida utvecklat för Openaid.se 
har under året använts i pilottester för att visualisera 
bistånd till Madagaskar och Nigeria. Målet är att 
mjukvaran ska återanvändas till att visa biståndet från 
alla givare till dessa mottagare för att öka transparens 
och möjligheter till ansvarsutkrävande inom respek
tive land.

http://Openaid.se


135Sidas årsredovisning 2016

I Figur 6.15.1 framgår vilka länder som har pågå
ende eller där det planeras energisamarbete.58

Sidas energisamarbete har tidigare främst fokuserat 
på stöd till reformer, institutions och kapacitetsut
veckling samt generering, transmission, distribution 
och kundanslutningar från det nationella elnätet, ofta 
med inriktning på landsbygden. Som del av Sidas 
satsning på förnybar elektricitet och energieffektivise
ring kommer ickenätanslutna system (offgrid) och 
mikronät att öka i de framtida energisamarbetena. 
Ickenätanslutna lösningar är särskilt viktiga för att 
människor i glest befolkade områden på landsbygden 
ska få tillgång till elektricitet för belysning, mobiltele
fonladdning med mera till en överkomlig kostnad.

De lösningar som stöds ska även ta hänsyn till de 
behov av elektricitet som entreprenörer, jordbrukare 
och andra har för att bidra till ökade inkomstmöjlig
heter och sysselsättning.

Sida har utvecklat ett resultatramverk med sex indi
katorer som långsiktigt kommer att följas. Dessa är:

 ■ utbetalningar av gåvomedel
 ■ mobiliserat kapital (främst via garantier)
 ■ nya elanslutningar
 ■ ökad förnybar elgenereringskapacitet
 ■ energieffektivisering
 ■ undvika utsläpp av växthusgaser59

Utfall finns för 2015 och kommer att finnas för 2016 
under kvartal två, 2017. Genomgående redovisas 
utfall från 2015 och 2016 då projektet har pågått i två 
är. Sida har sammanställt en resultatrapport för 2015 
för satsningen på förnybar elektricitet och effektivise
ring i Afrika söder om Sahara och Power Africa.60

Figur 6.15.1: Länder i afrika söder om sahara där  
sida har eller planerar elenergisamarbete

Långsiktigt energisamarbete 

Förnybar energi som delmål

Pågående energiinsatser

Energiinsatser kan vara 
relevanta i framtiden

6.15 samlad redovisning av Power africa

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•   […] ge en samlad redovisning av genomförande och resultat av 
myndighetens bidrag till Power Africa, inklusive säkerställande 
av en hög ambitionsnivå vad gäller miljö och klimatmässig 
hållbarhet samt jämställdhet. Sida ska redogöra för geografiskt 
fokus, relevanta biståndsinstrument samt huvudsaklig inriktning 
på insatser, inklusive uppdelat per energislag.

Bakgrund
Sverige har genom Sida åtagit sig att mobilisera en 
miljard USdollar från 2015 till och med 2024 i syfte 
att bidra till ökad produktion och tillgång till förnybar 
energi i Afrika söder om Sahara. Det sker inom 
ramen för det amerikanska presidentinitiativet Power 
Africa med målet att ge ytterligare 300 miljoner 
människor i Afrika söder om Sahara tillgång till elek
tricitet.54 

Åtagandet har gjorts inom Sidas befintliga strate
gier, budgetar och instrument. Under de senaste tre 
åren har Sida i gåvomedel betalat ut i genomsnitt 
cirka 360 miljoner kronor per år till energiinsatser i 
Afrika söder om Sahara.55 För att nå upp till åtagan
det om cirka 800 miljoner kronor per år kommer 
främst garantier att användas för att mobilisera ytter
ligare resurser.

Ett samförståndsavtal (MoU) har ingåtts med 
USA:s regering om Power Africa.56 Avtalet innehåller 
inga åtaganden om gemensam finansiering av projekt 
utan är en avsiktsförklaring kring informationsutbyte 
med mera för att öka tillgången på el i Afrika söder 
om Sahara. Samarbetspartner i genomförandet av 
energi insatser är både offentliga och privata energi
bolag och andra nationella, regionala och internatio
nella energiorganisationer samt banker.

I en skrivelse till regeringen rapporterade Sida i 
oktober 2015 om det inledande arbetet med Power 
Africa.57 

Genomförande
Långsiktigt energisamarbete finns i strategierna för 
Mocambique, Tanzania och Zambia samt i den regio
nala strategin för Afrika söder om Sahara. I Etiopien, 
Kenya, Liberia och Mali finns förnybar energi med 
som ett delmål i de nyligen beslutade strategierna. 
Därutöver ges stöd till förnybar energi i Rwanda, 
Somalia och Uganda som medel att uppnå andra mål 
i strategierna till exempel inom sysselsättning, miljö/
klimat och ekonomisk utveckling.
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I alla insatser görs en bedömning av miljö- och kli-
mataspekter samt jämställdhet. Ett konkret exempel 
på hur social-, miljö- och klimatmässig hållbarhet 
samt jämställdhet hanteras är de förberedelser som 
Sida gett stöd till under 2016 för att möjliggöra ett 
byggande av ett nytt vattenkraftverk (Tsate) i centrala 
Mocambique. En genomförbarhetsstudie har finan-
sierats som följs av en studie av de miljömässiga och 
sociala konsekvenserna av en utbyggnad.64 I detta 
ingår att lokala myndigheter i samverkan med 
boende i området utarbetar en plan med budget för 
hur negativa konsekvenser ska hanteras och hur de 
människor som drabbas av utbyggnaden ska kompen-
seras.

Graf 6.15.4: Utfall per strategi 2016 (tusental kronor)

0

50

100

150

200

250

300

ZambiaUgandaTanzaniaRwandaRegionaltMocambiqueLiberia

2015            2016

0,2  0,3

93

50

5 10– –
21   21

285

74
90

18

I ett antal andra nya och planerade stöd har också 
särskilda indikatorer för resultat inom jämställdhet 
och kvinnors ekonomiska egenmakt utvecklats till 
exempel genom särskilda komponenter inom projek-
ten.65

Under slutet av 2016 beslutar Sida om ett internt 
förhållningssätt för hur en hög ambitionsnivå ska 
bibehållas avseende social, miljö- och klimatmässig 
hållbarhet för Sidas Power Africa satsning.66 Sidas 
satsning relaterat till Power Africa innefattar enbart 
förnybar energi och energieffektivisering. 

I förhållningssättet betonas vikten av att jämställd-
het och möjligheten att stärkandet av kvinnors ekono-
miska egenmakt finns med i alla faser av ett projekt. 
Synergier med andra sektorer samt kopplingar till 
sysselsättning och ekonomisk utveckling är också 
 centrala.

I Graf  6.15.5 framgår andelen insatser inom förny-
bar energi med miljö respektive jämställdhet som 
huvud- eller delsyfte.

I Tabell 6.15.2 framgår resultat 2015 för de sex indi-
katorerna.61

Tabell 6.15.2: resultat 2015 för de sex indikatorerna 
inom strategier i afrika söder om sahara1

Gåvobistånd MSEK 487 919

Mobiliserat kapital MSEK 234 100

Nya anslutningar Antal 33 665

Ny installerad kapacitet MW 0

Energi-effektivisering MW 3

Undvika växthusgas-utsläpp TCO2e/år 0

1 Energieffektivisering mäts i sparad effekt i miljoner watt (MW) och undvikna 
växthusgasutsläpp i miljoner ton kodioxidekvivalenter. Mobiliserat kapital 
består av privat kapital 2,4 MSEK och offentligt kapital 231,7 MSEK

Fördelning mellan olika typer av energiinsatser i Sidas 
stöd under 2016 framgår av Graf  6.15.3

Graf 6.15.3: Olika typer av energiinsatser inom 
 energibiståndet till afrika söder om sahara 2016 
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Under 2016 har två större garantier förberetts där 
beslut planeras för 2017.62 Dessa garantier ska mobi-
lisera kapital, leda till nya anslutningar, öka förnybar 
elgenerering och ge utsläppsminskningar de kom-
mande åren.

Utbetalningarna blev cirka 300 miljoner kronor 
lägre 2016 än 2015. Detta beror främst på förseningar 
i projekt i Tanzania och Zambia. Därutöver har 
beredningar av garanitprojekt inom energiområdet 
tagit längre tid än förutsett liksom tiden att initiera 
energiprojekt i nya länder. När Sida har etablerat 
energiprojekt i länder där nya strategier innehåller 
förnybar energi förväntas både utbetalningar och 
mobiliserat kapital att öka.63
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Bedömning
Alltfler strategier innehåller förnybar energi. I takt 
med att insatsportföljer inom förnybar energi etable-
ras inom dessa strategier kommer fler människor att 
få tillgång till elektricitet. Sidas satsning på icke-nät-
anslutna lösningar bedöms kunna ge fattiga hushåll, 
särskilt på landsbygden, ökad tillgång till basal elektri-
citet för belysning med mera. I detta sammanhang 
betonas också möjlighet att främja produktiv använd-
ning och sysselsättning för att öka hushållens inkomst. 
Kvinnoledda hushåll och kvinnliga entreprenörer 
kommer att ges prioritet i satsningarna. Insatser med 
jämställdhet som minst delsyfte har ökat från 71pro-
cent till 75 procent räknat i volym utbetalade gåvo-
medel.

Satsningen på förnybar energi och energieffektivi-
tet har också starka kopplingar till klimatagendan, de 
bredare utvecklingsfrågorna och de globala utveck-
lingsmålen. Det ger satsningen en stark miljö- och kli-
matprofil. Sida bedömer förhållningssättet för social, 
miljö- och klimatmässig hållbarhet som viktigt i dialo-
gen med andra aktörer, till exempel med USAID som 
har fossila energikällor som naturgas som en del i sin 
Power Africa satsning. Andelen insatser med miljö 
som minst delsyfte är högt men har minskat från 99 
procent till 96 procent räknat i volym utbetalade 
gåvomedel.

En utmaning för Sida blir att säkra intern kompe-
tens och kapacitet inom energiområdet. Vid utlands-
myndigheterna, behöver både personal utsänd från 
Sida och lokalt anställda nationella handläggare kom-
petens för att arbeta innovativt med tekniska, finan-
siella såväl som institutionella lösningar.

Sammanfattningsvis bedömer Sida att det är möj-
ligt att nå åtagandet om att mobilisera en miljard US-
dollar 2015–2024 till förnybar energi och energieffek-
tivisering i Afrika söder om Sahara trots de lägre 
utbetalningarna 2016.

Graf 6.15.5: insatser med miljö respektive jämställd-
het som delsyfte (volym i %) 
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Ett exempel på nytänkande och innovativa sätt att 
snabbare nå ut till fattiga hushåll med elektricitet är 
en särskild fond ”Beyond the Grid Fund for Zambia” 
som etablerades under 2016. Den ska ge en miljon 
zambier tillgång till elektricitet. De första projekten 
ska kontrakteras i mitten av 2017. Sidas budget under 
fyra år är 200 miljoner kronor vilket väntas mobili-
sera ytterligare en miljard kronor.67

Genom Sidas Power Africa projekt har samarbetet 
med svenska myndigheter och andra aktörer stärkts. 
Bland annat har Sida deltagit i svenska energidelega-
tioner till södra respektive östra Afrika genom Business 
Sweden och dess satsning ”Energy for Africa”. En 
satsning har också gjorts på extern kommunikation.68 

Samtidigt fortsätter stödet till sektorreformer, institu-
tions- och kapacitetsutveckling. Detta gäller både nät-
anslutna- och icke-anslutna lösningar inom förnybar 
energi.

Sida kommer att föra en dialog kring samordning 
av olika initiativ. Det gäller till exempel det afrikanska 
initiativet för förnybar energi, Africa Renewable 
Energy Initiative (AREI).69 AREI har ett mandat från 
den afrikanska unionen (AU).70
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Genomförande
Sidas plan för jämställdhetsintegrering72 2016–2018 
har under 2016 översatts till den ordinarie verksam
hetsplanen för Sida inklusive på avdelnings nivå tillika 
för utlandsmyndigheterna. Vidare har en särskild 
verksövergripande genomförandeplan upprättats för 
integrering av jämställdhet vid sidan av andra priori
terade perspektiv (fattigdomsanalys, miljö och klimat, 
konflikt och kopplingen humanitärt/långsiktigt 
bistånd).

Under 2016 har följande åtgärder vidtagits inom 
ramen för planens tre delar:

1) Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och 
jämställdhetsintegrering inom specifika områden:  
Arbetet har under året framför allt handlat om 
kvalitetssäkring och styrning för att svara upp mot 
höjda ambitioner. Ett stöd för handläggare i 
klassificeringen av insatser enligt OECD DACs 
policymarkör för jämställdhet har tagits fram och 
publicerats i Gender Tool Box.73 En särskild 
kvalitetssäkring av policymarkören för jämställdhet 
(och miljö och klimat) gjordes i samband med 
övergången till nytt ekonomisystem. Ett pågående 
arbete med att integrera jämställdhet i challenge 
funds har bidragit till metodutveckling kring hur nya 
former för utvecklingsfinansiering kan stärka 
jämställdhet.

De operativa avdelningarna har i sina verksam
hetsplaner satt upp mål och planer för att öka insatser 
med jämställdhet som huvudsyfte, med särskilt fokus 
på kvinnors ekonomiska egenmakt och produktiva 
sektorer. På många utlandsmyndigheter och enheter i 
Stockholm har översyner gjorts och så kallade baseli
nes tagits fram. Det är möjligt att skönja resultaten av 
dessa höjda ambitioner exempelvis genom ett ökat 
fokus i strategirapporterna, men ett tydligt resultat i 
siffror väntas dröja ytterligare något år.

2) Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jäm-
ställdhetsintegrering: Som beskrivits ovan har en rad 
åtgärder vidtagits vad avser kvalitetssäkring med 
direkt bäring för insatshantering. Därutöver har 
metod och kompetensutveckling genomförts för att 
stärka kopplingarna mellan jämställdhet och produk
tiva sektorer inklusive miljö och klimat. I augusti 2016 
genomfördes en gemensam nätverksträff  med över 80 
deltagare (från Sida Stockholm, utlandsmyndigheter, 
partners och experter). Nätverksträffen är startpunk
ten för ett långsiktigt arbete.74 Sida har också gjort en 
översyn av stödet till insatser som integrerar både jäm
ställdhet och miljö och klimat. Ett kunskapsmaterial 

6.16 Jämställdhetsintegrering

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•  […] i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 
(UF2014/80440/UD/USTYR) redovisa åtgärder och resultat i 
genomförandet av myndighetens plan för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Redovisning av åtgärder och resultat 
utifrån planen ska under perioden 2016-2018 ske årligen i 
myndighetens årsredovisning. Vidare ska en särskild redovisning 
där resultatet av genomfört arbete för perioden 2015-2017 
beskrivs och analyseras, lämnas till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) 
senast den 22 februari 2018.

Bakgrund
Sida har som en av 59 myndigheter uppdragits av 
regeringen att utveckla och genomföra en plan för 
jämställdhetsintegrering 2016–2018. Sidas plan för 
jämställdhetsintegrering bygger på slutsatserna i den 
rapport om fullständig jämställdhetsintegrering som 
presenterades för regeringen i april 2014.71

Planens förväntade resultat är att svenskt utveck
lingssamarbete har genomslag vad gäller jämställd
het, är uppföljningsbart och fokuserar på resultat för 
kvinnor och flickor, män och pojkar, och att Sida 
präglas av en jämställd, öppen och inkluderande 
organisations och ledarkultur.

Planen har tre delar:

1) Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och 
jämställdhetsintegrering inom specifika områden.  
Detta innebär en ökning av samarbeten där 
jämställdhet är ett huvudsyfte inom samtliga sektorer, 
med en särskild prioritering inom miljö/klimat/
resiliens samt produktiva/ickesociala sektorer. 
Vidare ska nya former av utvecklingsfinansiering 
användas strategiskt för att stärka jämställdhet.

2) Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jäm-
ställdhetsintegrering. Här handlar det om att skärpa ruti
ner, lyfta jämställdhet som en strategisk prioritering i 
centrala processer för intern styrning inklusive analys, 
genomförande och uppföljning. Genom nya arbets
sätt förtydligas roller, ansvar och kompetens och råd
givningskapacitet stärks.

3) Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsar-
bete utifrån ett organisations- och arbetsgivarperspektiv. Denna 
ambitionshöjning ska bygga på en analys av utma
ningar, och konkretiseras i en särskild uppföljningsbar 
plan.
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om kopplingarna mellan jämställdhet och miljö har 
tagits fram och publicerats till Gender Tool Box75 och 
material om jämställdhet och hållbar energi är under 
framtagande.

Arbetet med en särskild satsning på kvinnors eko
nomiska egenmakt som påbörjades under 2015, har 
fortsatt och realiserats exempelvis i en konferens i sep
tember 2016 om kvinnors ekonomiska egenmakt i 
konfliktområden, dialog om FNs generalsekreterares 
högnivåpanel om kvinnors ekonomiska egenmakt, ett 
Development Talk om jämställdhet och handel i 
Europa, och en rad seminarier, bland annat om jäm
ställdhet och jordbruk.

Kompetensutveckling har även skett genom en bas
kurs i jämställdhet och ett flertal anpassade utbild
ningstillfällen för olika kategorier av Sidas personal, 
inklusive chefer, i Stockholm och på utlandsmyndig
heter.

Utöver ovan nämnda kunskapsmaterial, har också 
ett metodstöd om jämställdhet i forskningssamarbetet 
tagits fram, och papper om så kallade ”hot issues” 
(equityequality samt arbete med män i relation till 
kvinnoorganisationer). Sida har även gjort en översyn 
av stödet till kvinnorättsorganisationer, och jämställd
het har integrerats i underlaget till en ny humanitär 
strategi och varit prioriterat i Sidas arbete med World 
Humanitarian Summit. Sida Partnership Forum 
(SPF) har under hösten 2016 genomfört en kurs i 
jämställdhet för svenska samarbetspartner.

3) Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsar-
bete utifrån ett organisations- och arbetsgivarperspektiv:  
Ambitionshöjningen av Sidas interna mångfalds och 
jämställdhetsarbete har till fullo uppnåtts. Under 
2016 har en ny mångfalds och jämställdhetsplan 
2017–201976 tagits fram genom en process med hög 
delaktighet och i samverkan med arbetstagarorgani
sationerna. Planen beslutades under hösten 2016, och 
baseras på en nulägesanalys av organisationens 
mångfalds, och jämställdhetsutmaningar. En 
projektledare som skall vara drivande i att 
mångfalds, jämställdhets och inkluderingsarbetet i 
sin helhet går från ord till handling, har även tillsats.

På utlandsmyndigheterna har omfattande arbete 
relaterat till samtliga tre delar i handlingsplanen 
genomförts med utgångspunkt i de avdelnings och/
eller landspecifika planer som tagits fram. På flera 
utlandsmyndigheterhar man gjort översyner av 
insatsportföljer, utvärderingar, och kunskapssats
ningar för personal och samarbetspartners. Interna 
rutiner som kvalitetsäkringskommittéer har setts över. 
På ett fåtal utlandsmyndigheterhar extra personalre

surser satsats på jämställdhetsarbete, och där så skett 
är resultaten mycket goda (exempelvis Zambia). 
Bland många kreativa och inspirerande aktiviteter 
kan nämnas upprättande av ett online bibliotek för 
jämställdhetsrapporter (Albanien), och uppsatstäv
lingar för ungdomar om maskulinitet (Kongo). Bland 
andra goda exempel finns en stor konferens om inte
grering av jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
miljö och klimat som genomfördes på utlandsmyndig
heten i Bangkok med Sidas regionala samarbetspart
ners.77 Sidas medarbetare på utlandsmyndigheter 
poängterar att den feministiska utrikespolitiken haft 
betydelse för möjligheten att driva ett samlat och stra
tegiskt jämställdhetsarbete.

Under 2016 har regeringens utvärderingskommitté 
EBA beslutat att genomföra följeforskning på genom
förandet av Sidas plan för jämställdhetsintegrering. 
Två forskare knutna till Stockholms universitet kom
mer under de kommande två åren följa Sidas arbete, 
och genom analys av styrdokument, insatser och 
intervjuer med chefer och personal studera hur de 
olika delarna av planen får återverkning i Sidas verk
samhet. Arbetet inleddes i september 2016.

Bedömning
Sidas övergripande bedömning är att arbetet med 
jämställdhetsintegrering på myndigheten följer pla
nen. Åtgärder har vidtagits såväl på Sida i Stockholm 
som på utlandsmyndigheterna och förändringar 
genomförts under samtliga delområden, och de upp
satta målen är på god väg att uppfyllas. Den feminis
tiska utrikespolitiken ger viktiga signaler som tydligt 
påverkar utlandsmyndigheternas arbete. När den 
politiska dialogen kombineras med Sidas mer tekniskt 
inriktade plan ger det tillsammans en god effekt.

Under de kommande åren blir det en utmaning att 
hålla fast vid ambitionen att öka de insatser där jäm
ställdhet är ett huvudsyfte och på så vis åstadkomma 
konkreta resultat i form av genomslag vad gäller jäm
ställdhet. En utmaning blir också att fortsatt stärka 
fokus på genomförande och uppföljning. En förutsätt
ning för ett framgångsrikt arbete i denna riktning är 
fortsatta och ytterligare ansträngningar för att tydlig
göra roller, ansvar och kompetens. 
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Förvaltningsanalys
Sidas förvaltningskostnader uppgick 2016 till 1 188 
MSEK vilket är en marginell ökning från tidigare år.

Proportionerna mellan Sidas olika processer; led
nings och styrprocesser, huvudprocesser och stödpro
cesser, är stabil över tid, men något mer tid lades på 
stödprocesser under 2016 jämfört med föregående är.

Under 2016 genomfördes ett stort utvecklingsar
bete på Sida gällande systeminförande där nya 
modeller implementerats, detta gör att relationen 
mellan tid och kostnad inte fullt ut går att jämföra 
mellan åren.

Fler verksamhetsgemensamma kostnader har före
delats ut på respektive process vilket i den nya model
len får till följd att kostnader relaterade till ledning 
och styrning minskar även om allokerad tid i princip 
är den samma. Detta gäller även för stödprocesserna 
där kostnaden har minskat trots att tidallokeringen 
har ökat. Den huvudsakliga skillnaden är att Sida har 
en ny kostnadsfördelning som möjliggör en separa
tion av gemensamma kostnader jämfört med tidigare 
kostnadsfördelning. Kostnaderna har tidigare alloke
rats som OHkostnader enligt Sidas OHmodell. Den 
nu tillkomna separationen av kostnaderna speglar 
förvaltningskostnaderna mer rättvist jämfört med 
tidigare struktur.

6.17 redovisning av vissa kostnader enligt 
regleringsbrevet 2016

FÖrOrDNiNg (2000:65) Om ÅrsreDOvisNiNg  
OCh BUDgetUNDerLag

3 kap. resultatredovisning, 2 §, Myndigheten ska fördela 
verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt den indelning 
som följer av 1 § tredje stycket.

esv:s föreskrifter till 3 kap. 2 §

Intäkter och kostnader per verksamhet och år
Intäkter och kostnader ska redovisas för minst de tre senaste åren. 
Intäkterna ska specificeras på intäkter av anslag respektive övriga 
intäkter. Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det 
inte är möjligt att redovisa intäkter och kostnader för tre år i följd 
ska detta kommenteras.

regLeriNgsBrev

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd 
verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens 
slutsatser utifrån resultatet,

•  kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till 
följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss 
metodutveckling, studier, utvärderingar och 
erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av 
biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat 
finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel 
i konkurrens via anbudsförfarande

•  totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag 
genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med 
Sida,

Tabell 6.17.1: Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tsek

 2016 2015 2014

Diakonia 181 480 164 096 178 281 

Rädda barnen, Sverige 140 872 161 200 199 471 

Kvinna till kvinna 115 754 49 108 70 540 

Forum syd 75 875 50 465 53 811 

Plan International Sverige 69 251 55 777 43 788 

RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 54 950 0 18 713 

We Effect 47 767 28 914 56 025 

Svenska kyrkan 46 551 39 980 52 418 

Olof Palme International Center 43 935 32 466 29 389 

Svenska Missionsrådet 41 900 31 714 23 499 

WWF/Världsnaturfonden, Sweden 33 911 37 777 21 415 

Union to Union / LO-TCO Biståndsnämnd 0 0 -898 

totalt 852 246 651 497 746 453 
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Tabell 6.17.2:  Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tsek

 Exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Givarländers organisationer1 2 702 837 2 493 277 2 689 270 39 407 34 638 23 702

Samarbetslandets organisationer 653 526 788 768 777 896 -102 3 311 7 612

Internationella organisationer 4 397 897 4 225 964 3 898 560 18 966 14 441 18 534

Övriga organisationer 0 0 -204 0 0 0

Totalt 7 754 261 7 508 009 7 365 521 58 271 52 390 49 848

1  Svenska organisationer ingår i Givarlandets organisationer enligt nyimpelementerat kodningdirektiv från OECD DAC.

Tabell 6.17.3:  Stöd genom svenska ramorganisationer samt de som har fått stöd för informations-  
och kommunikationsarbete i Sverige, tsek

 Bidrag till ramorganisationer Informationsstöd

 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Diakonia 187 138 154 369 156 330 4 469 4 500 3 700 

Forum syd 175 983 183 288 183 876 29 204 18 116 17 751 

We Effect 173 905 149 606 196 670 1 200 -8 2 500 

Rädda barnen, Sverige 171 567 153 404 196 451 1 362 1 317 2 100 

Plan International Sverige 167 094 133 556 97 717 2 552 950 1 223 

Svenska missionsrådet 134 416 102 259 174 879 3 840 4 000 3 998 

Union to Union / LO-TCO Biståndsnämnd 119 613 120 900 112 507 10 000 7 300 12 590 

Svenska kyrkan 98 762 100 169 97 605 0 0 0

Olof Palme International Center 75 878 80 817 67 622 2 275 2 050 2 350 

PINGST - Fria församlingar i samverkan 60 594 63 588 64 402 1 600 1 600 1 900 

Naturskyddsföreningen 58 341 62 302 57 724 2 500 2 500 2 500 

WWF/Världsnaturfonden, Sweden 55 562 60 631 57 448 3 672 3 564 3 564 

IM/Individuell människohjälp 45 576 32 630 0 1 300 2 000 0

Afrikagrupperna 36 929 40 372 39 623 1 100 2 300 2 100 

MYRIGHT 32 863 35 000 0 0 0 0

RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 32 846 34 762 33 566 2 058 2 058 2 058 

Kvinna till kvinna 27 315 24 022 0 2 500 2 500 0

OXFAM 369 9 933 9 252 0 0 0

Green Forum 0 0 0 0 0 -105 

Utrikespolitiska Institutet 0 0 0 -10 600 0

KIC/Kristdemokratiskt Internationellt Center 0 0 0 0 -49 338 

En rökfri generation 0 0 0 0 846 850 

Föreningen Ordfront 0 0 0 0 800 700 

Reach for Change 0 0 0 0 1 850 1 850 

Svenska Röda Korset 0 0 0 900 960 1 289 

Jarl Hjalmarson Stiftelsen 0 0 0 0 597 587 

World's Children's Prize 0 0 0 0 3 000 3 000 

CIS/Centerpartiets Internationella Stiftelse 0 0 0 0 0 -6 

SILC/Svenskt Internationellt Liberalt Centrum 0 0 0 0 550 543 

Svenska Afghanistankommitten 0 0 23 888 1 400 1 400 0

NRC/Norweigan Refugee Council -466 20 000 44 540 0 0 0

International HIV/AIDS Alliance -1 200 0 0 0 0 0

Totalt 1 653 084 1 561 608 1 614 100 71 922 65 301 67 380 
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Tabell 6.17.4:  andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, MSEK

  2016 2015 2014

  tid
Förvaltnings - 

kostnad exkl Oh
Förvaltnings-  

kostnad inkl Oh tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl Oh
Förvaltnings - 

kostnad inkl Oh tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl Oh
Förvaltnings-  

kostnad inkl Oh 

andel kostnad kostnad andel kostnad kostnad andel kostnad kostnad

1 Ledning och styrningsprocesser 24% 215 0 23% 303 0 24% 295 0

2 huvudprocess 2010000 Bereda, genomföra och följa upp strategier 13% 167 396 12% 157 352 11% 120 296

2010100 Utarbeta resultatförslag 0% 5 11 1% 8 18 1% 6 15

2010200 Utarbeta resultatmatriser 0% 1 2 0% 1 2 0% 0 1

2010300 Hantera biståndsinsatser 27% 256 608 29% 281 629 30% 260 643

2010400 Genomföra halvtidsöversyn av strategier 0% 2 4 0% 0 1 0% 0 1

2010500 Anordna utbildning och kompetensutveckling för  
utvecklingssamarbetets aktörer

1% 9 21 1% 8 18 0% 4 10

2 huvudprocess 2020000 Bistå regeringen med expertstöd 1% 8 20 1% 7 16 1% 5 12

2 huvudprocess 2030000 tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 5% 45 106 4% 39 88 4% 30 73

2  huvudprocess 2040000 sammanställa och rapportera statistik till 
 regeringen och OeCD DaC

0% 2 6 0% 2 4 0% 2 4

2 huvudprocess 2050000 tillgängliggöra information om svenskt bistånd 0% 4 9 0% 2 5 0% 1 3

2  huvudprocess 2070000 administrera bidragshantering som  
regeringskansliet beslutar om

0% 2 5 0% 8 18 0% 10 26

3 stödprocesser 7% 52 0 7% 107 1 151 7% 104 1 084

9 verksgemensamma kostnader 20% 422 0 21% 227 0 22% 247 0

total 100% 1 188 1 188 100% 1 151 1 151 100% 1 084 1 084

Tabell 6.17.5:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader 2016–2014, MSEK 1

  Biståndsverksamhet reformsamarbete i Östersjöregionen

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 1 161 1 127 1 061 6 6 8

Övriga intäkter 15 17 14 0 0 0

Kostnader 1 182 1 145 1 075 6 6 8

1  Här är kostnaderna för Sidas strategistyrda verksamhet, övriga huvuduppdrag (som exempelvis ”Bistå regeringen med expertstöd”) samt icke-strategistyrda arbete 
(Twinning och Technical Assistance Information Exchange) fördelat på de tre verksamhetsområdena.
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Tabell 6.17.4:  andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, MSEK

  2016 2015 2014

  tid
Förvaltnings - 

kostnad exkl Oh
Förvaltnings-  

kostnad inkl Oh tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl Oh
Förvaltnings - 

kostnad inkl Oh tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl Oh
Förvaltnings-  

kostnad inkl Oh 

andel kostnad kostnad andel kostnad kostnad andel kostnad kostnad

1 Ledning och styrningsprocesser 24% 215 0 23% 303 0 24% 295 0

2 huvudprocess 2010000 Bereda, genomföra och följa upp strategier 13% 167 396 12% 157 352 11% 120 296

2010100 Utarbeta resultatförslag 0% 5 11 1% 8 18 1% 6 15

2010200 Utarbeta resultatmatriser 0% 1 2 0% 1 2 0% 0 1

2010300 Hantera biståndsinsatser 27% 256 608 29% 281 629 30% 260 643

2010400 Genomföra halvtidsöversyn av strategier 0% 2 4 0% 0 1 0% 0 1

2010500 Anordna utbildning och kompetensutveckling för  
utvecklingssamarbetets aktörer

1% 9 21 1% 8 18 0% 4 10

2 huvudprocess 2020000 Bistå regeringen med expertstöd 1% 8 20 1% 7 16 1% 5 12

2 huvudprocess 2030000 tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 5% 45 106 4% 39 88 4% 30 73

2  huvudprocess 2040000 sammanställa och rapportera statistik till 
 regeringen och OeCD/DaC

0% 2 6 0% 2 4 0% 2 4

2 huvudprocess 2050000 tillgängliggöra information om svenskt bistånd 0% 4 9 0% 2 5 0% 1 3

2  huvudprocess 2070000 administrera bidragshantering som  
regeringskansliet beslutar om

0% 2 5 0% 8 18 0% 10 26

3 stödprocesser 7% 52 0 7% 107 1 151 7% 104 1 084

9 verksgemensamma kostnader 20% 422 0 21% 227 0 22% 247 0

total 100% 1 188 1 188 100% 1 151 1 151 100% 1 084 1 084
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Småbrukaren Henry Mungai i Kenya och hans familj har tagit flera lån genom en mikrofinansieringsbank och kunnat investera i sin 
gård. De är därmed med och bygger upp det kenyanska jordbruket, vilket är en prioriterad fråga för landet. Sida garanterar bankens 
utlåning som därför vågar låna ut pengar till bönder som inte har några sedvanliga säkerheter.
Foto: Nyokabi Kahura
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7.1  KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH 
BALANSRÄKNING

Efterföljande kommentarer hänvisar till Resultat- 
samt Balansräkningen, tabell 7.4.1 respektive tabell 
7.5.1

Resultaträkning
Verksamhetsutfall
I verksamhetsavsnittet redovisas i huvudsak den verk- 
samhet som finansieras av förvaltningsanslaget samt 
viss verksamhet som finansieras av biståndsanslaget. I 
verksamhetavsnittet redovisas också avgiftsfinansierad 
verksamhet avseende Sidas administration av garantier. 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 1 182 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 32 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Intäkter av anslag 
har ökat med 34 miljoner kronor. Intäkter av anslag 
inkluderar 97 miljoner kronor som finansierats från 
biståndsanslaget. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar har minskat med 5 miljoner kronor vilket 
förklaras främst av den administrativa avgiften för 
Sidas garantiverksamhet som har minskat med 3 mil-
joner kronor. Verksamhetens totala kostnader uppgår 
till 1 188 miljoner kronor, vilket är en ökning med  
37 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
 Merparten av denna ökning är kopplad till kostnader 
för personal, som har ökat med 32 miljoner kronor. 
Ökningen av personalkostnader beror till största 
delen på ökade lönekostnader. Bland annat har avtal-
senlig genomsnittlig lön ökat med 2,2 procent, men 
även kostnader för semesterlöner, upplupna löner, 
försäkringsavgifter och personalkostnader har ökat  
(se not 5:1). Övriga driftkostnader, lokalkostnader och 
finansiella kostnader har förändrats marginellt jäm-
fört med föregående år. Intäkterna från den adminis-
trativa avgiften har understigit de administrativa 
 kostnaderna för garantiverksamheten och verksam-
hetsutfaller visar därför på ett underskott om 5,8 mil-
joner kronor (se not 14).

Uppbördsverksamhet
Som uppbörd redovisas inkomster som Sida inte dis-
ponerar. Intäkter av återbetalningar av ej förbrukade 
insatsmedel har ökat med 95 miljoner kronor jämfört 
med föregående år och uppgår till 122 miljoner kro-
nor. Ökningen beror främst på en återbetalning från 

UNDP, United Nations Development Programme  
(se not 9). 

Transfereringar
Finansieringen av Sidas biståndsverksamhet redovisas 
i huvudsak under kapitel 7.2 Kommentarer till 
anslagsredovisningen. I detta avsnitt redovisas även 
Sidas uppdrag avseende bidragshantering för 
biståndsverksamhet som regeringen eller Regerings-
kansliet beslutar om.

Vidare redovisas resultatet från Sidas garantiåta-
ganden under avsnitt 7.3 Sidas garantiverksamhet.

Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring uppgår till 36 miljoner kro-
nor. Förändringen är främst hänförbar till Sidas lån- 
och garantiverksamhet och förklaras i huvudsak av 
förändringar avseende värderegleringar.

Balansräkning
Balansräkningen omfattar Sidas Tillgångar samt 
Kapital och skulder. De beloppsmässigt största pos-
terna avser Sidas lån- och garantiverksamhet vilket 
även framgår av den specificerade balansräkningen, 
tabell 7.3.5 under avsnitt 7.3 Sidas garantiverksam-
het. Posten Andra långsiktiga värdepappersinnehav, 
som uppgår till 1 952 miljoner kronor är en ny 
balanspost som har tillkommit sedan föregående år. 
Se vidare avsnitt 7.9 Tilläggsupplysningar, ändrade 
redovisningsprinciper. 

I övrigt hänvisas till efterföljande kommentarer, 
tabeller och noter.
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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 2016 uppgår Sidas tilldelade 
medel inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 
32 548 miljoner kronor innan omdisponeringar. I 
dessa medel ingår de anslagsposter som regeringen 
eller Regeringskansliet, främst UD, beslutar om.

Totalt disponibla medel, inklusive ingående över-
föringsbelopp, omdisponeringar och indragningar 
uppgår till 29 870 miljoner kronor för 7 1:1 Bistånds-
verksamhet.

Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 
5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen där totalt 
disponibla medel uppgår till 64 miljoner kronor.

Sida har under året fått väsentligt förändrade 
finansiella förutsättningar. I vår ändringsbudgeten 
omvandlades regeringens limiter  (villkorade begräns-
ningar) till sänkningar inom anslag 7 1:1 Bistånds-
verksamhet, och i höständringsbudgeten höjdes 
 anslaget. Därutöver erhöll Sida under hösten en 
anslagskredit genom regeringsbeslut 
UD/2016/1674/IU.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgår till 1 092 miljoner kronor. Ingående sparande 
uppgår till 8 miljoner kronor och totalt disponibla 
medel 2016 uppgår till 1 100 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 
december 2016 för Sidas tilldelade anslag framgår av 
tabell 7.2.1 Anslag. I tabellerna 7.2.2 och 7.2.4 visas 
anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive Regerings-
kansliets (UD:s) verksamhet.

anslagsutfall biståndsverksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1 Biståndsverksam- 
het för Sidas verksamhet uppgår till 18 563 miljoner 
kronor. Utfallet är 18 670 miljoner kronor, vilket mot- 
svarar ett anslagsutnyttjande på 101 procent. Tilldelad 
anslagskredit har utnyttjats med 106 miljoner kronor.

Under 2016 har en större andel av medlen betalats 
ut sent på året jämfört med 2015. i huvudsak bero-
ende på att ytterligare medel tillfördes i samband med 
höständringsbudgeten. Fram till och med andra kvar-
talet 2016 var andelen utbetalade medel 35 procent 
vilket är 4 procentenheter lägre än 2015. Efter tredje 

kvartalet 2016 var andelen utbetalade medel 57 pro-
cent vilket är 9 procentenheter lägre än 2015.

Inför sista utbetalningsmånaden i december upp-
gick andelen utbetalade medel till 75 procent vilket är 
6 procentenheter lägre än 2015.

Utfall per anslagspost framgår av tabell 7.2.2 Sidas 
verksamhet och tabell 7.6.1 Anslagsredovisning. Utfall 
och anslagsposterna kommenteras nedan i de fall 
anslagskrediten har överskridits eller anslagsutfallet är 
väsentligt avvikande från tilldelade medel enligt regle-
ringsbrevet. Som väsentlig avvikelse från årets tilldel-
ning enligt regleringsbrev avses 10 procent eller 100 
miljoner kronor. 

Tabell 7.2.1: anslag, tsek

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 29 870 306

Utfall 29 935 265

Utfall av disponibla medel 100%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 64 000

Utfall 63 815

Utfall av disponibla medel 100%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 1 100 457

Utfall 1 071 114

Utfall av disponibla medel 97%

1  Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 11 306 895 tusen kronor,  
utfall 11 265 476 tusen kronor, 100% och Sidas disponibelt 18 563 411 tusen 
kronor, utfall 18 669 789 tusen kronor, 101%

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Utfallet för anslagspost 9 Afrika är 204 miljoner lägre 
än årets tilldelning enligt regleringsbrev. Detta förkla-
ras till stor del av att anslagspostens kredit utnyttjades 
för 2015 samt att en omdisponering av medel genom-
fördes från anslagsposten under 2016. Årets utfall för 
anslagspostens totalt disponibla medel uppgår dock 
till 101 procent. 

Endast 72 procent nyttjades av totalt tilldelade 
medel för Regeringskansliets anslagpost 31 Multilate-
rala och internationella organisationer och fonder 
under 2016. Utfallet är 2 578 miljoner kronor lägre 

7.2 KOMMENTARER TILL ANSLAGSREDOVISNINGEN
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än årets tilldelade medel. Detta förklaras i huvudsak 
av att anslagspostens kredit utnyttjades med 2 480 
miljoner kronor 2015. Årets utfall för anslagspostens 
totalt disponibla medel uppgår dock till 100 procent. 

anslagsutfall förvaltningsanslag
Disponibla medel för anslaget uppgår till 1 100 miljo-
ner kronor. Utfallet är 1 071 miljoner kronor (97 pro-
cent), vilket är en ökning med 38 miljoner kronor 
jämfört med föregående år (1 032 miljoner kronor).

Årets utfall innebär att Sida har ett anslagssparande 
om 29 miljoner kronor.

Beställningsbemyndiganden
Myndigheten har generellt sett en låg utnyttjande-
grad. På totalnivå är utfallet 69 procent av tilldelad 
bemyndiganderam. En förklaring till den låga utnytt-
jandegraden är att avtal som löper över flera år inte 
har beslutats i den omfattning som verksamheten 
hade planerat för. En rad strategier förlängs årsvis 
eller löper under 2017 och med iakttagande av de 
begränsningar att ingå nya avtal som detta medför 
blir utnyttjandet lågt. Verksamheten har haft en ryck-
ighet i anslagstilldelningen som också påverkat den 
långsiktiga planeringen. Det generellt låga utfallet 

Tabell 7.2.2: sidas verksamhet, Utfall, tsek

7 1:1 Biståndsverksamhet
totalt disponibla 

medel utfall utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 3 550 000 3 588 885 101%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 109 067 106 334 97%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 722 054 1 721 001 100%

7 1:1.6 Asien 1 437 527 1 457 883 101%

7 1:1.7 Latinamerika 595 311 597 311 100%

7 1:1.9 Afrika 4 397 171 4 449 617 101%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 680 321 688 870 101%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 730 708 727 016 99%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 248 959 1 248 924 100%

7 1:1.16 Globala insaser för ekonomiskt hållbar utveckling 516 233 516 975 100%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 044 000 1 022 577 98%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 131 161 1 126 446 100%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 223 149 224 190 100%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 413 035 412 127 100%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 764 716 781 631 102%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 18 563 411 18 669 789 101%

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 100 457 1 071 114 97%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 64 000 63 815 100%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 64 000 63 815 100%

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 19 727 868 19 804 718 100%

Anslagsutfall, Sidas verksamhet
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indikerar möjligheten till en justerad ram om det 
finns behov för en sådan åtgärd. Myndighetens fram-
tida behov kan dock påverkas av eventuellt ändrade 
volymer än planerat i anslagstilldelningen. Samtliga 
anslagsposter förutom 9, 13 och 26 hade ett lägre 
utfall än 75 procent.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle-
ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som regeringen 
eller Regeringskansliet har beslutat att ingå med stöd 
av bemyndiganderamar, vilket framgår av tabell 7.2.5 
och 7.2.6. Då det är regeringen eller Regeringskans-

liet som upprättar avtal och beslut om utbetalning av 
dessa medel kommenterar Sida inte utfallet närmare.

I tabell 7.6.4 Finansiella villkor presenteras utfall 
för finansiella villkor i enlighet med regleringsbrevet 
2016. 

Tabell 7.2.3: sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tsek

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam
utestående  
åtaganden utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 845 072 206 600 24%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 103 287 59 597 58%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 997 421 1 197 987 60%

7 1:1.6 Asien 2 751 648 1 905 860 69%

7 1:1.7 Latinamerika 963 851 687 603 71%

7 1:1.9 Afrika 8 600 000 6 589 334 77%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 810 659 1 252 835 69%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 666 671 1 749 333 66%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 502 350 1 360 689 91%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 690 143 1 187 353 70%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 185 932 1 608 162 74%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 208 453 758 964 63%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 281 691 275 300 98%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 985 917 561 841 57%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 376 906 1 242 910 52%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 29 970 001 20 644 368 69%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 164 000 119 177 73%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 164 000 119 177 73%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av sida 30 134 001 20 763 545 69%

Beställningsbemyndiganden, Sidas verksamhet
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Tabell 7.2.5: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tsek

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam
utestående  
åtaganden utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 27 470 399 15 818 641 58%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 18 600 000 18 286 679 98%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 370 000 351 904 95%

summa totalt Biståndsverksamhet 46 440 399 34 457 224 74%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av 
Regeringskansliet

46 440 399 34 457 224 74%

Tabell 7.2.4: Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tsek

7 1:1 Biståndsverksamhet
totalt disponibla 

medel utfall utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 3 806 623 3 793 511 100%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 6 503 647 6 501 634 100%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 996 625 970 331 97%

summa totalt Biståndsverksamhet 11 306 895 11 265 476 100%

summa utfall för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet 11 306 895 11 265 476 100%

anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, Regeringskansliets verksamhet

Tabell 7.2.6: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tsek

anslag Benämning utestående åtaganden i valuta
i sek beräknade enl.  

balansdagens kurs  

7 1:1 Biståndsverksamhet usd euR sek

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker,  fonder och skuldavskriv-
ningar

- - -

7 1:1.31 Multilaterala och internationella  organisationer och fonder 1 021 289 9 770 566

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 124 30 982 297 530

summa biståndsverksamhet 124 1 052 271 10 068 096
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Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 10 
miljarder kronor. Sidas totala garantiåtagande1 upp-
går till 5 008 miljoner kronor per den 31 december 
2016, vilket framgår av tabell 7.3.1 nedan. Sida har 
en garantireserv2, som täcker uppkomna skador för 
garantiåtagandena. I Sidas åtaganden enligt garanti-
avtalen ingår för fristående garantier normalt en väx-
elkursbuffert vid omräkning från SEK till USD vid en 
eventuell utbetalning under en garanti. Inkluderas 
växelkursbuffert uppgår Sidas totala avtalade garan-
tivolym för fristående garantier (ej garantier för 
U-krediter) till 5 387 miljoner kronor, se avsnitt 6.11. 
De avgifter som Sida tar ut för att täcka förväntade 
förluster i garantiverksamheten sätts in i garantireser-
ven på räntebärande konton hos Riksgäldskontoret. 
Utöver det finns tillgångar i form av premiefordringar 
på garantitagare samt fordringar som uppstått när 
Sida behövt gå in och betala garanterade lån, så kall-
lade skadefordringar. Denna garantireserv uppgår, 
inklusive fordringar, till 2 287 miljoner kronor per 
den 31 december 2016. Bokföringsmässig avsättning 
för förväntad förlust för garantiåtagandena uppgår till 
286 miljoner kronor, se tabell 7.3.1 nedan.

Tabell 7.3.1:  Åtaganden, avsättningar och tillgångar  
i garantiverksamheten 

31 december 2016 
miljoner kronor

Garanti
åtaganden

Redovisade 
avsättningar för 
förväntade för
luster i garanti

portföljen

Garanti
tillgångar

Garantiportföljen 5 008 286 2 287

Redovisningsprinciper
Sida ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 
redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgälds- 
kontorets rekommendationer om gemensam kost-
nads- och riskredovisning (dnr. 2004/671). Under 
2016 har Ekonomistyrningsverket tagit fram rappor-
ten En mer överskådlig och enhetlig redovisning av garantier 
och utlåning. Bestämmelser i samband med rapporten 

1 Samtliga belopp avseende garantiåtaganden är angivna i enlighet med EKNs 
principer där Sidas åtagande i valuta har omräknats till svenska kronor med 
hjälp av Riksbankens bokslutskurs. I garantiåtagandet ingår Beslutade garan-
tier respektive Avtalade garantier. Beslutade garantier avser garantier som 
Sida har beslutat ska genomföras men som ännu inte är effektiva åtaganden. 
För avtalade garantier har bindande garantiavtal undertecknats och garantin 
har blivit effektiv. En garanti blir effektiv när alla villkor i avtalet är uppfyllda. 

2 I förordning (2011:211) om utlåning och garantier används begreppen garanti 
avgift och garantireserv, i förordning (2009:320) om finansiering av utveck-
lingslån och garantier för utvecklingssamarbete används begreppen premie 
och säkerhetsreserv, dessa begrepp är synonyma. Sida använder begreppen 
enligt förordning (2011:211) om utlåning och garantier.

kommer att införas i årsredovisningen 2017. Inga för-
ändringar av redovisningsprinciper i redovisningen av 
Sidas garantiverksamhet 2016 jämfört med föregå-
ende år föreligger således, förutom när det gäller 
ansvarsförbindelser, se avsnitt 7.9. Enligt 18 § förord-
ningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån 
och garantier för utvecklingssamarbete ska garantire-
serven för Sidas garantier förvaltas av Exportkredit-
nämnden (EKN). EKN ska enligt samma förordning 
för Sidas räkning göra bedömningar av utestående 
fordringar, åtaganden och risk för skadefall. Sida ska 
även i första hand samråda med EKN avseende vil-
ken garantiavgift som ska gälla för varje garanti. Sida 
har under 2016 använt sig av möjligheten att vända 
sig till annan aktör.

Garantiavgifter
Den del av garantiavgiften som för respektive insats 
motsvarar statens förväntade förlust sätts in i garanti-
reserven på räntebärande konton hos Riksgälds-
kontoret3.

För Sidas fristående garantier redovisas ingen for-
dran för garantiavgifter. Garantiavgifter enligt garan-
tiavtal inbetalas, för ett antal garantier, till Sida i takt 
med att garantin utnyttjas under garantins löptid och 
redovisas kassamässigt när inbetalning sker. Sida peri-
odiserar inte garantiavgiften. I de fall garantiavgiften 
baseras på utnyttjande kan inte beloppet fastställas på 
förhand. För garantier för U-krediter bokades pre-
miefordringar upp när garantin utfärdades samt 
avsättning för ej intjänade premier. Premien tjänas 
sedan in under garantins löptid.

I vissa fall, i enlighet med förordningen (2009:320) 
om finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete, subventionerar Sida den 
riskavspeglande delen av garantiavgiften med sakan-
slag. Det innebär att en del av garantitagarens garan-
tiavgift täcks av gåvomedel när Sida bedömer det som 
nödvändigt för att insatsen ska komma till stånd. 
Under 2016 har Sida subventionerat garantiavgifter 
med 5 miljoner kronor.

3 Följande avsteg har år 2013 gjorts från förordning (2009:320) för en garanti 
(CAFEF) på 200 miljoner kronor till en fond som förvaltas av Miga. Sida har  
i denna garanti inte gjort någon avsättning för förväntad förlust till Sidas 
 garantireserv. Sida har däremot gett ett kontantbidrag som förvaltas av Miga 
varav motsvarande 35 miljoner kronor kan användas för eventuellt infriande 
av garantin. Sida har under 2016 uppmärksammat att två garantier, utställda 
till Raiffeisen Bank och Sberbank 2010, inte har en avgiftsstruktur som mot-
svarar den beräknade förväntad förlusten vid tidpunkten för avtalet. Detta 
innebär att den avsättning som görs till premieserven för de ifrågavarande 
garantierna kommer vara väsentligt lägre än den framräknade förväntade 
förlusten.

7.3 SIDAS GARANTIVERKSAMHET
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Sida tar även ut en administrativ avgift i enlighet 
med förordning (2011:211) om utlåning och garantier. 
Avgiften ska täcka Sidas administrationskostnader för 
garantiverksamheten, se avsnitt Administration av 
garantiverksamheten. Periodisering av den adminis-
trativa avgiften sker inte eftersom det inte bedöms ge 
en mer rättvisande bild av verksamheten. Anled-
ningen är att en stor del av arbetet läggs ner under 
beredningsarbetet samtidigt som löptiden för en 
enskild garanti kan vara lång.

Värdering av engagemanget
Enligt samverkansavtal mellan EKN och Sida avse-
ende garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra riskvärderingar av åtaganden och 
utestående fordringar. Dessa riskvärderingar (som 
även kan och har utförts av annan aktör än EKN för 
några garantier) avser den förväntade förlusten, som 
beräknas utifrån potentiellt utnyttjande av garantin, 
och redovisas som övriga avsättningar i Sidas balans-
räkning. Vid ingång av garantiavtal är det rimligt att 
anta att den förväntade förlusten och riskvärderingen 
i balansräkningen är densamma. Riskvärderingen i 
balansräkningen förändras sedan över tiden.

Sida har under 2016 sett över hur variabeln expo-
nering har hanterats när den förväntade förlusten har 
räknats fram i vissa garantier. Detta har medfört en 
justering av värderingen och en minskning av avsatta 
förväntade förlusten som ingår i posten Övriga avsätt-
ningar om cirka 69 miljoner kronor jämfört med 
2015.

Avsättningen för förväntad förlust avser kategorin 
avtalade garantier. I enlighet med Riksgäldskontorets 
rekommendationer om gemensam kostnads- och risk-
redovisning (dnr. 2004/671) redovisas inte kostnader 
och avsättningar för riskkoncentration (oförväntad 
förlust) i Sidas redovisning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta inom 
garantireserven för Sidas garantier för U-krediter och 
fristående garantier samt utestående garantiåtagan-
den är värderade till balansdagens kurs i enlighet 
med Riksbankens bokslutskurser.

Värdering av skadefordringar
Sida har skadefordringar kopplade till sina garantier. 
Vid skadereglering övertar Sida fordran från garanti-
tagaren. Fordringarna ökar med avtalade kapitalise-
rade räntor, förfallna obetalda räntor samt upplupna 
ej förfallna räntor under nya återbetalningsavtal.

Fordringarna minskar då räntor och amorteringar 
betalas eller då avskrivningar sker. Avskrivningarna 
beslutas då återvinningsmöjligheterna anses uttömda 

eller då gäldenären beviljas skuldlättnad. Värdet på 
fordringarna speglar de förväntade återvinningsmöj-
ligheterna. Värderingar utförs halvårsvis av EKN. 
Skadefordringarna redovisas som övriga långfristiga 
fordringar i Sidas balansräkning.

Ramutnyttjande
Garantiåtagandet för 2016 fördelar sig på fristående 
garantier 3 927 miljoner kronor och U-krediter 1 081 
miljoner kronor, se tabell 7.3.2. Av den totala portföl-
jen definieras tre fristående garantier som beslutade 
då de ännu inte helt effektuerats (totalt 45 miljoner 
kronor), ProCredit och Finca för att stimulera tillväxt 
inom jordbruk i Demokratiska Republiken Kongo 
och Media Development Investment Fund (MDIF) 
som ger stöd till mindre oberoende medieföretag och 
nyhetsförmedlare i demokratiskt utsatta länder. Pro-
credit och Finca har beslutats under 2016 och MDIF 
har under året omförhandlats samt effektuerats till 
hälften. Övriga fristående garantier definieras som 
avtalade garantier. Förutom ovanstående nytillkomna 
beslutade garantier har under 2016 tre nya fristående 
garantier beslutats som upptas i kategorin avtalade 
garantier. Den ena är en portföljgaranti med syfte att 
skapa tillväxt genom ökad tillgång till finansiering för 
kvinnliga företagare i Etiopien. Den andra är en 
omfattande garanti till Asiatiska Utvecklingsbanken 
(ADB) för att stärka deras reformprocess mot starkare 
fattigdomsfokus. 

Sedan införandet av förordning (2009:320) om 
finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete lämnas inga nya U-krediter.  
En av U-krediterna som avser en energiinvestering i 
Tanzania har dock effektuerats under 2016.

Tabell 7.3.2: Ramutnyttjande per kategori

mijoner kronor 161231 151231

Av regeringen lämnat bemyndi-
gande till Sida

10 000 10 000

Garantier för ukrediter 1 081 1 049

– beslutade garantier 0 64

– avtalade garantier 1 081 985

Fristående garantier 3 927 2 690

– beslutade garantier 45 227

– avtalade garantier 3 882 2 463

totalt 5 008 3 739
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Tabell 7.3.3: specificerad resultaträkning1,  
Lån och garantiverksamhet, tsek sida

exkl. lån  
och garanti
verksamhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt

 lån och 
ukredi

ter

Verksamhetens intäkter
160101 

–161231
160101 

–161231
160101 

–161231
160101 

–161231
160101 

–161231
160101 

–161231

Intäkter av anslag 1 166 847 1 166 847 0 0 0 0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 10 653 10 653 0 0 0 0

Intäkter av bidrag 3 927 3 927 0 0 0 0

Finansiella intäkter 421 421 0 0 0 0

summa 1 181 848 1 181 848 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -681 223 -681 223 0 0 0 0

Kostnader för lokaler -51 476 -51 476 0 0 0 0

Övriga driftkostnader -435 688 -435 688 0 0 0 0

Finansiella kostnader -867 -867 0 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar -18 358 -18 358 0 0 0 0

summa 1 187 611 1 187 611 0 0 0 0

Verksamhetsutfall 5 763 5 763 0 0 0 0

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som 
inte disponeras av Sida

122 035 122 035 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget från upp-
bördsverksamhet

-122 035 -122 035 0 0 0 0

saldo uppbördsverksamhet 0 0 0 0 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
 finansiering av bidrag

29 369 585 29 369 585 0 0 0 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 46 600 5 041 14 251 27 308 41 559

Finansiella intäkter 79 456 11 740 4 41 647 41 651 26 065

Finansiella kostnader -12 358 -343 -13 135 -2 181 -15 316 3 301

Lämnade bidrag -29 441 608 -29 383 845 117 656 15 010 132 666 -190 429

saldo transfereringar 41 675 2 178 118 776 81 784 200 560 161 063

Årets kapitalförändring 35 912 3 585 118 776 81 784 200 560 161 063
1 Administration av Sidas garantiverksamhet redovisas i kolumnen Sida. I kolumnerna för garantier redovisas  poster som är hänförliga till Sidas garantireserv.

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalför-
ändringen i resultaträkningen och uppgår till 119 mil-
joner kronor (-8 miljoner kronor föregående år) för 
fristående garantier respektive 82 miljoner kronor (60 
miljoner kronor föregående år) avseende garantier för 
U-krediter. Se även kommentarer i not 14 Årets kapi-
talförändring.

Tabell 7.3.4:  avgiftsbelagd verksamhet,  
administration av garantier, tsek

160101161231 ackumulerat t.o.m. 2016

Intäkter 4 471 0

Kostnader -10 234 0

Resultat 5 763 7 162
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Tabell 7.3.5:  specificerad balansräkning1,  
Lån och garantiverksamhet, 
tsek

sida

exkl. lån 
och ga

rantiverk
samhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt

 lån och 
ukredi

ter

tillgångar 20161231 20161231 20161231 20161231 20161231 20161231

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 37 848 37 848 0 0 0 0

Rättigheter och andra Immateriella anläggnings-
tillgångar

5 982 5 982 0 0 0 0

summa immateriella anläggningstillgångar 43 830 43 830 0 0 0 0

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 134 4 134 0 0 0 0

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2 432 2 432 0 0 0 0

Förskott avseende Materiella anläggningstillgångar 125 125 0 0 0 0

summa materiella anläggningstillgångar 6 691 6 691 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 951 875 1 951 875 0 0 0 0

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 100 000 0 0 1 100 000 1 100 000 0

Andra långfristiga fordringar 206 538 0 0 206 538 206 538 0

summa finansiella anläggningstillgångar 3 258 413 1 951 875 0 1 306 538 1 306 538 0

utlåning 150 388 0 0 0 0 150 388

kortfristiga Fordringar

Kundfordringar 165 165 0 0 0 0

Fordringar hos andra myndigheter 32 565 28 499 0 4 066 4 066 0

Övriga kortfristiga fordringar 7 766 35 0 7 731 7 731 0

summa fordringar 40 496 28 699 0 11 797 11 797 0

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 34 259 34 259 0 0 0 0

Övriga upplupna intäkter 18 634 9 612 0 9 022 9 022 0

summa periodavgränsningsposter 52 893 43 871 0 9 022 9 022 0

avräkning med statsverket 30 841 30 841 0 0 0 0

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 142 587 142 587 0 0 0 0

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 1 464 174 0 256 340 577 342 833 682 630 492

Kassa och bank 189 089 63 278 0 125 811 125 811 0

summa kassa och bank 1 795 850 205 865 256 340 703 153 959 493 630 492

summa tillgångar 5 379 402 2 311 672 256 340 2 030 510 2 286 850 780 881

forts. >>

1 Administration av Sidas garantiverksamhet redovisas i kolumnen Sida. I kolumnerna för garantier redovisas  poster som är hänförliga till Sidas garantireserv.
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Tabell 7.3.5:  specificerad balansräkning1,  
Lån och garantiverksamhet, 
tsek

sida

exkl. lån 
och ga

rantiverk
samhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt

 lån och 
ukredi

ter

kapital och skulder 20161231 20161231 20161231 20161231 20161231 20161231

myndighetskapital

Statskapital 2 989 740 1 952 140 0 0 0 1 037 600

Balanserad kapitalförändring 1 660 435 -50 431 -71 441 1 871 360 1 799 919 -89 053

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 35 912 3 018 118 776 81 784 200 560 -167 666

summa myndighetskapital 4 686 087 1 904 727 47 335 1 953 144 2 000 479 780 880

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 174 1 174 0 0 0 0

Övriga avsättningar 288 449 2 449 209 000 77 000 286 000 0

summa avsättningar 289 623 3 623 209 000 77 000 286 000 0

skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 49 076 49 076 0 0 0 0

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 130 319 130 319 0 0 0 0

Leverantörsskulder 55 388 55 388 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 109 368 108 997 5 366 371 0

summa skulder m.m. 344 151 343 780 5 366 371 0

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 49 256 49 256 0 0 0 0

Oförbrukade bidrag 10 284 10 284 0 0 0 0

Övriga förutbetalda intäkter 0± 0 0 0 0 0

summa periodavgränsningsposter 59 540 59 540 0 0 0 0

summa kapital och skulder 5 739 402 2 311 672 256 340 2 030 510 2 286 850 780 881
1  Administration av Sidas garantiverksamhet redovisas i kolumnen Sida. I kolumnerna för garantier redovisas  poster som är hänförliga till Sidas garantireserv.
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Garantiverksamhetens del i sidas 
balansräkning
De beloppsmässigt största posterna i Sidas balansräk-
ning avser Sidas lån- och garantiverksamhet. I tabel-
len 7.3.5 Specificerad balansräkning har de belopp 
som avser fristående garantier, Sidas garantier för 
U-krediter samt verksamhet kopplat till U-krediter, 
villkorslån och biståndskrediter, brutits ut för att illus-
trera detta. I kolumnen för Lån och U-krediter ingår 
utbetalningar för U-krediter, beräknade kursdifferen-
ser och värdereglering i utlåningsverksamheten samt 
posten Utlåning.

Reserveringen för förväntad förlust i balansräk-
ningen uppgår till 209 miljoner kronor avseende fri-
stående garantier och 77 miljoner kronor avseende 
garantier för U-krediter. Se Övriga avsättningar i den 
specificerade balansräkningen.

administration av garantiverksamheten
Sidas tidredovisning utgör grunden för redovisade 
administrationskostnader. Grundprincipen är att den 
administrativa avgiften ska täcka kostnaderna för 
extern riskvärdering, beredning av insatsen samt 
garantiteknisk uppföljning. Den administrativa avgif-
ten disponeras av myndigheten. I regleringsbrevet 
anges ingen budget för verksamheten.

Avgiftsintäkten 2016 uppgår till 4,5 miljoner kro-
nor och kostnader för verksamheten till 10,2 miljoner 
kronor. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska 
avgiftsintäkterna över tid täcka verksamhetens kostna-
der. Resultatet för den avgiftsbelagda verksamheten 
uppgår till -5,8 miljoner kronor 2016.

Underskottet har under 2016 i likhet med tidigare 
år finansierats från 2013 års överförda medel för 
administrationskostnader från garantireserver till 
enligt beslut Fi2013/2351.



157Sidas årsredovisning 2016

Tabell 7.4.1: Resultaträkning, tsek

Verksamhetens intäkter not 160101–161231 150101–151231

Intäkter av anslag 1 1 166 847 1 132 923

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 10 653 15 437

Intäkter av bidrag 3 3 927 1 541

Finansiella intäkter 4 421 192

summa 1 181 848 1 150 093

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -681 223 -649 504

Kostnader för lokaler 6 -51 476 -51 432

Övriga driftkostnader 7 -435 688 -430 343

Finansiella kostnader 8 -867 -528

Avskrivningar och nedskrivningar 15, 16 -18 358 -18 980

summa 1 187 611 1 150 787

Verksamhetsutfall 14 5 763 694

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida 122 035 26 635

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -122 035 -26 635

saldo uppbördsverksamhet 9, 35 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 29 369 585 30 032 983

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 46 600 69 276

Finansiella intäkter 11 79 456 65 278

Finansiella kostnader 12 -12 358 -22 716

Lämnade bidrag 13 -29 441 608 -30 180 414

saldo transfereringar 41 675 35 593

Årets kapitalförändring 14 35 912 36 286

7.4 RESULTATRÄKNING
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Tabell 7.5.1: Balansräkning, tsek

tillgångar not 20161231 20151231

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 37 848 42 577

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar 5 982 3 854

summa immateriella anläggningstillgångar 15 43 830 46 431

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 134 4 517

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2 432 1 770

Förskott avseende Materiella anläggningstillgångar 125 0

summa materiella anläggningstillgångar 16 6 691 6 287

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 951 875 1 023 338

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 100 000 1 200 000

Andra långfristiga fordringar 206 538 181 301

summa finansiella anläggningstillgångar 17 3 258 413 2 404 639

utlåning 18 150 388 222 580

Fordringar

Kundfordringar 165 93

Fordringar hos andra myndigheter 32 565 24 668

Övriga  kortfristiga fordringar 7 766 7 302

summa kortfristiga fordringar 19 40 496 32 063

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 34 259 24 003

Övriga upplupna intäkter 18 634 21 702

summa periodavgränsningsposter 20 52 893 45 705

avräkning med statsverket 21 30 841 94 318

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 142 587 139 114

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 464 174 1 435 297

Kassa och bank 24 189 089 251 123

summa kassa och bank 1 795 850 1 825 534

summa tillgångar 5 379 402 4 677 558

7.5 BALANSRÄKNING

forts. >>
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Tabell 7.5.1: Balansräkning, tsek

kapital och skulder not 20161231 20151231

myndighetskapital

Statskapital 25 2 989 740 2 128 626

Balanserad kapitalförändring 25 1 660 435 1 640 115

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 35 912 -36 286

summa myndighetskapital 4 686 087 3 732 455

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 1 174 1 007

Övriga avsättningar 27 288 449 396 882

summa avsättningar 289 623 397 889

skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 28 49 076 49 063

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 29 130 319 156 188

Leverantörskulder 55 388 49 131

Övriga kortfistiga skulder 30 109 368 240 586

summa skulder m.m. 344 151 494 968

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 49 256 45 860

Oförbrukade bidrag 10 284 4 818

Övriga förutbetalda intäkter 0 1 568

summa periodavgränsningsposter 31 59 540 52 246

summa kapital och skulder 5 379 402 4 677 558
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7.6 ANSLAGSREDOVISNING

Tabell 7.6.1: anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tsek (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 34 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 1 402 3 500 000 50 000 -1 402 3 550 000 -3 588 885 -38 885

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet -933 110 000 109 067 -106 334 2 733

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället -2 946 1 725 000 1 722 054 -1 721 001 1 053

7 1:1.6 Asien -27 973 1 465 500 1 437 527 -1 457 883 -20 356

7 1:1.7 Latinamerika -4 689 600 000 595 311 -597 311 -2 000

7 1:1.9 Afrika -103 768 4 654 039 -153 100 4 397 171 -4 449 617 -52 447

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -4 679 685 000 680 321 -688 870 -8 549

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -19 292 700 000 50 000 730 708 -727 016 3 692

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling -1 041 1 200 000 50 000 1 248 959 -1 248 924 35

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling -3 767 520 000 516 233 -516 975 -741

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 12 443 1 044 000 -12 443 1 044 000 -1 022 577 21 423

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet -28 839 1 160 000 1 131 161 -1 126 446 4 714

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -1 851 225 000 223 149 -224 190 -1 042

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten -1 965 415 000 413 035 -412 127 908

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 14 313 3 798 123 8 500 -14 313 3 806 623 -3 793 511 13 112

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1 -2 480 855 9 080 172 -95 670 6 503 647 -6 501 634 2 013

7 1:1.32 Forskningssamarbete -10 284 765 000 10 000 764 716 -781 631 -16 915

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 15 602 900 955 95 670 -15 602 996 625 -970 331 26 294

7 1:1 summa biståndsverksamhet 2 649 122 32 547 789 15 400 43 760 29 870 306 29 935 265 64 959

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 8 290 1 092 167 1 100 457 -1 071 114 29 343

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 1 64 000 -2 535 -1 64 000 -63 815 185

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 1 64 000 2 535 1 64 000 63 815 185

summa totalt 2 640 831 33 703 956 12 865 43 761 31 034 763 31 070 194 35 431

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD  
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Tabell 7.6.1: anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tsek (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 34 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 1 402 3 500 000 50 000 -1 402 3 550 000 -3 588 885 -38 885

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet -933 110 000 109 067 -106 334 2 733

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället -2 946 1 725 000 1 722 054 -1 721 001 1 053

7 1:1.6 Asien -27 973 1 465 500 1 437 527 -1 457 883 -20 356

7 1:1.7 Latinamerika -4 689 600 000 595 311 -597 311 -2 000

7 1:1.9 Afrika -103 768 4 654 039 -153 100 4 397 171 -4 449 617 -52 447

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -4 679 685 000 680 321 -688 870 -8 549

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -19 292 700 000 50 000 730 708 -727 016 3 692

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling -1 041 1 200 000 50 000 1 248 959 -1 248 924 35

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling -3 767 520 000 516 233 -516 975 -741

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 12 443 1 044 000 -12 443 1 044 000 -1 022 577 21 423

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet -28 839 1 160 000 1 131 161 -1 126 446 4 714

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -1 851 225 000 223 149 -224 190 -1 042

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten -1 965 415 000 413 035 -412 127 908

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 14 313 3 798 123 8 500 -14 313 3 806 623 -3 793 511 13 112

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1 -2 480 855 9 080 172 -95 670 6 503 647 -6 501 634 2 013

7 1:1.32 Forskningssamarbete -10 284 765 000 10 000 764 716 -781 631 -16 915

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 15 602 900 955 95 670 -15 602 996 625 -970 331 26 294

7 1:1 summa biståndsverksamhet 2 649 122 32 547 789 15 400 43 760 29 870 306 29 935 265 64 959

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 8 290 1 092 167 1 100 457 -1 071 114 29 343

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 1 64 000 -2 535 -1 64 000 -63 815 185

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 1 64 000 2 535 1 64 000 63 815 185

summa totalt 2 640 831 33 703 956 12 865 43 761 31 034 763 31 070 194 35 431

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD  
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Tabell 7.6.3: Redovisning av beställningsbemyndigande, tsek (Not 36)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden
utestående 

åtaganden 161231 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021

Not 37

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 845 072 235 455 206 600 181 100 25 500 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 103 287 74 204 59 597 30 520 22 309 6 768 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

1 997 421 1 450 777 1 197 987 511 474 299 224 230 289 157 000 0

7 1:1.6 Asien 2 751 648 1 439 940 1 905 861 1 078 533 409 710 245 509 158 847 13 262

7 1:1.7 Latinamerika 963 851 474 834 687 603 374 234 252 404 49 965 11 000 0

7 1:1.9 Afrika 8 600 000 6 268 571 6 589 334 3 581 558 1 885 997 835 888 261 195 24 696

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 810 659 937 684 1 252 835 517 327 450 648 186 160 98 700 0

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

2 666 671 1 818 243 1 749 333 891 381 554 510 240 019 63 423 0

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering

1 502 350 1 267 737 1 360 689 620 070 450 175 198 139 59 814 32 491

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

1 690 143 1 358 120 1 187 352 559 127 350 400 255 825 22 000 0

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 185 932 973 189 1 608 162 841 712 466 450 300 000 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar  
utveckling

1 208 453 1 135 192 758 964 437 492 219 172 94 500 7 800 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 281 691 155 750 275 300 156 800 90 500 28 000 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 985 917 531 761 561 841 278 033 149 203 70 671 32 995 30 938

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 376 906 1 456 096 1 242 910 568 671 321 585 224 639 107 495 20 520

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1

27 470 399 18 509 683 15 818 641 2 601 246 2 795 685 2 537 788 2 556 331 5 327 591

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1

18 600 000 17 651 221 18 286 679 2 933 381 3 416 820 3 375 868 2 405 868 6 154 742

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 370 000 57 701 351 904 329 974 17 377 4 553 0 0

summa 7 1:1 76 410 400 55 796 158 55 101 592 16 492 633 12 177 669 8 884 581 5 942 468 11 604 240

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 164 000 107 779 119 177 58 946 48 931 11 300 0 0

summa 5 1:11 164 000 107 779 119 177 58 946 48 931 11 300 0 0

summa beställningsbemyndiganden 76 574 400 55 903 937 55 220 768 16 551 579 12 226 600 8 895 881 5 942 468 11 604 240

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där Regeringskansliet/UD beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

Tabell 7.6.2: Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tsek

inkomst
titel Benämning not Beräknat belopp inkomster

35

2394 Övriga ränteinkomster 18 607

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 103 428

4526 Återbetalning av övriga lån 10 620

summa 132 655
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Tabell 7.6.3: Redovisning av beställningsbemyndigande, tsek (Not 36)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden
utestående 

åtaganden 161231 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021

Not 37

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 845 072 235 455 206 600 181 100 25 500 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 103 287 74 204 59 597 30 520 22 309 6 768 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

1 997 421 1 450 777 1 197 987 511 474 299 224 230 289 157 000 0

7 1:1.6 Asien 2 751 648 1 439 940 1 905 861 1 078 533 409 710 245 509 158 847 13 262

7 1:1.7 Latinamerika 963 851 474 834 687 603 374 234 252 404 49 965 11 000 0

7 1:1.9 Afrika 8 600 000 6 268 571 6 589 334 3 581 558 1 885 997 835 888 261 195 24 696

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 810 659 937 684 1 252 835 517 327 450 648 186 160 98 700 0

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

2 666 671 1 818 243 1 749 333 891 381 554 510 240 019 63 423 0

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering

1 502 350 1 267 737 1 360 689 620 070 450 175 198 139 59 814 32 491

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

1 690 143 1 358 120 1 187 352 559 127 350 400 255 825 22 000 0

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 185 932 973 189 1 608 162 841 712 466 450 300 000 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar  
utveckling

1 208 453 1 135 192 758 964 437 492 219 172 94 500 7 800 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 281 691 155 750 275 300 156 800 90 500 28 000 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 985 917 531 761 561 841 278 033 149 203 70 671 32 995 30 938

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 376 906 1 456 096 1 242 910 568 671 321 585 224 639 107 495 20 520

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1

27 470 399 18 509 683 15 818 641 2 601 246 2 795 685 2 537 788 2 556 331 5 327 591

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1

18 600 000 17 651 221 18 286 679 2 933 381 3 416 820 3 375 868 2 405 868 6 154 742

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 370 000 57 701 351 904 329 974 17 377 4 553 0 0

summa 7 1:1 76 410 400 55 796 158 55 101 592 16 492 633 12 177 669 8 884 581 5 942 468 11 604 240

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 164 000 107 779 119 177 58 946 48 931 11 300 0 0

summa 5 1:11 164 000 107 779 119 177 58 946 48 931 11 300 0 0

summa beställningsbemyndiganden 76 574 400 55 903 937 55 220 768 16 551 579 12 226 600 8 895 881 5 942 468 11 604 240

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där Regeringskansliet/UD beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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Tabell 7.6.4:  Finansiella villkor 2016, tsek

anslags
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2016 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2016 utfall 2016

7 1:1 Biståndsverksamhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, 
 studier, utvärderingar och erfarenhetsredo-
visningar revisioner, samt för hantering av 
 biståndsinsatser som innebär rådgivning och 
begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i 
vilka mottagarna söker medel i konkurrens via 
anbudsförfarande. 
varav:

Regleringsbrev Ej belopps-
styrt

110 666

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikt-
hantering

1 133

7 1:1.2 Informations- och kommunikations-
verksamhet

250

7 1:1.5 Stöd gm sv organisationer i det civila 
samhället

2 799

7 1:1.6 Asien 2 441

7 1:1.7 Latinamerika 677

7 1:1.9 Afrika 52 209

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga 
 rättigheter och demokratisering

2 488

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimat-
mässigt hållbar utveckling

15 023

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar 
 utveckling

1 197

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling

952

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 566

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet

1 936

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 495

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 25 974

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 526

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form 
av statliga garantier för biståndsverksamhet 
intill ett belopp av 10 miljarder kronor. Garanti-
givningen innefattar utställda biståndsgarantier 
för u-krediter och fristående garantier samt 
garantier inom systemet för finansiering av 
utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Regleringsbrev Högst 10 000 000 5 008 000

7 1:1.2 Informations- och 
kommunikations- 
verksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för 
sin egen informations- och kommunikations-
verksamhet.

Regleringsbrev Högst 25 000 18 830

7 1:1 Biståndsverksamhet Sida medges att inom ramen för beslutad an-
slagspost överstiga alternativt understiga årligt 
beslutat strategibelopp för land eller region 
med 10 procent. I de fall avsteg från ovan behö-
ver göras ska samråd ske med Regeringskans-
liet (Utrikesdepartementet). 1

Regleringsbrev Högst/Minst 
avvikelse

7 1:1.7 Bolivia Stödet till Bolivia ska uppgå till högst  
125 miljoner kronor 2016.1

Regleringsbrev Högst 125 000 120 005

7 1:1.9 Burkina Faso Stödet till Burkina Faso ska uppgå till högst  
100 miljoner kronor 2016.1

Regleringsbrev Högst 100 000 96 901

7 1:1.9 Sudan Stödet till Sudan ska uppgå till högst 65 miljo-
ner kronor 2016.1, 2

Regleringsbrev Högst 65 000 57 184

7 1:1.9 Sydsudan Stödet till Sydsudan ska uppgå till högst  
110 miljoner  kronor 2016.1, 2

Regleringsbrev Högst 110 000 53 878

forts. >>
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Tabell 7.6.4:  Finansiella villkor 2016, tsek

7 1:1.17 Irak Stödet för Irak ska uppgå till högst 30 miljoner 
kronor 2016.1, 2

Regleringsbrev Högst 30 000 14 790

7 1:1.9 Regionala utvecklings-
samarbetet med Afrika 
söder om  Sahara

Utbetalningsbeloppet för hela strategiperioden  
2010–2015 är ca 3 260 miljoner kronor.3

Regeringsbeslut 3 260 000 3 147 530

7 1:1.5 Regionala utvecklings-
samarbetet med Asien

Utbetalningsbeloppet för hela strategiperioden  
2010–2015 är ca 1 125 miljoner kronor.3

Regeringsbeslut 1 125 000 1 190 531

7 1:1.13 Särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter 
och demokratisering

Medel om högst 75 miljoner kronor ska 
användas i enlighet med strategi för särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna 
organisationer  2011–2015.

Regleringsbrev Högst 75 000 72 427

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas 
för stöd till icke ODA-länder.

Regleringsbrev Högst 5 000 3 821

Målet är att minst 50 respektive 75 procent av 
nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett 
respektive två år efter det att strategin löper 
ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den 
genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad.

Regleringsbrev Minst 50%, 75% 
och 100%

7 1:1.13 Särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter 
och demokratisering

Undantag från villkoret att minst 50 respektive 
75 procent av nuvarande årsvolym ska vara 
ointecknad ett respektive två år efter det att 
strategin löper ut. Tre år efter att strategin 
löper ut ska hela den genomsnittliga årsvoly-
men vara ointecknad.

Regleringsbrev Minst 
 (undantag)

50%, 75% 
och 100%

52%, 85%, 
95%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling 
och utbyten

Undantag från villkoret att minst 50 respektive 
75 procent av nuvarande årsvolym ska vara 
ointecknad ett respektive två år efter det att 
strategin löper ut. Tre år efter att strategin 
löper ut ska hela den genomsnittliga årsvoly-
men vara ointecknad.

Regleringsbrev Minst 
 (undantag)

50%, 75% 
och 100%

68%, 85%, 
93%

7 1:1.9 Zimbabwe Undantag från villkoret att minst 50 respektive 
75 procent av nuvarande årsvolym ska vara 
ointecknad ett respektive två år efter det att 
strategin löper ut. Tre år efter att strategin 
löper ut ska hela den genomsnittliga årsvoly-
men vara ointecknad.

Regleringsbrev Minst 
 (undantag)

50%, 75% 
och 100%

31%, 71%, 
100%

1  Villkoret refererar till de fall där strategibeloppen beslutas per år.
2 Årligt beslutat strategibelopp har understigits med mer än 10%. Samråd har skett med UD i enlighet med villkoret.
3 Avser beloppssatt flerårig strategi som löpt ut 2015-12-31, förlängts utan belopp under 2016 och avslutats samma år. Utfallsbeloppet är inom marginalen +-10 procent.

Tabellen visar finansiella villkor samt utfall i enlighet 
med regleringsbrevet 2016. Utgångspunkten för urva-
let av de villkor och strategier som redovisas i tabellen 
är att de finns särskilt specificerade i regleringsbrevet. 
I vissa strategier redovisas strategibelopp som avser 
hela strategiperioden. Som finansiella villkor redovi-
sas strategiperiodens utfall för de strategier som har 
en ursprunglig strategiperiod som avslutas under året. 
För 2016 fanns inga sådana strategier. Däremot fanns 
två strategier som löpte ut 2015, men som efter 
 förlängning ersattes av nya strategier under 2016. 
 Strategibeloppet för följande två strategier redovisas 
därför i tabellen; Regionala utvecklingssamarbetet 
med Asien samt Regionala utvecklingssamarbetet 
med Afrika söder om Sahara.

I regleringsbrevet finns ett generellt villkor som 
anger att ”Sida ska undvika att teckna större och/
eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. 
Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuva-
rande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två 
år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att stra-
tegin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen 
vara ointecknad”. Vidare anges att ”I de fall avsteg 
från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen”. 
Villkoret följs upp löpande under året för samtliga 
strategier, och inga avvikelser från villkoret finns att 
redovisa. Dock har särskilt undantag beviljats från 
villkoret för de strategier som nämns i tabellen ovan.

Villkor kopplade till anslagsposter som Regerings-
kansliet/UD beslutar om, ingår ej i denna tabell, se 
avsnitt 7.9 under Allmänt. 
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Tabell 7.7.1: Finansieringsanalys, tsek

drift not
160101 

–161231
150101 

–151231

kostnader 38 1 172 261 1 138 133

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 166 847 1 132 923

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 10 653 15 437

Intäkter av bidrag 3 927 1 541

Övriga intäkter 421 192

summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 181 848 1 150 093

Ökning av kortfristiga fordringar 41 -16 560 7 939

Minskning av kortfristiga skulder -108 947 136 078

kassaflöde från drift 115 920 155 977

investeringar

Investeringar i finansiella tillgångar (exklusive garantiverksamhet) 41 -928 536 -149 249

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 214 -963

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -13 203 -15 965

summa investeringsutgifter 39 944 953 166 177

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 18 127 16 244

Amorteringar -18 114 -20 720

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 41 928 536 149 249

summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 928 549 144 773

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -652 -163

kassaflöde till investeringar 17 056 21 567

låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 40 61 571 23 089

Amorteringar 10 620 46 829

summa låneutgifter 72 191 69 917

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget -10 620 -46 829

summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet 10 620 46 829

kassaflöde till låneverksamhet 61 571 23 089

forts. >>

7.7 FINANSIERINGSANALYS
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Tabell 7.7.1: Finansieringsanalys, tsek

uppbördsverksamhet not
160101 

–161231
150101 

–151231

Intäkter av avgifter och andra inkomster som inte disponeras av Sida 122 035 26 635

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 939 -2 492

inbetalningar i uppbördsverksamhet 122 974 24 143

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -122 035 -26 635

kassaflöde till uppbördsverksamhet 939 2 492

transfereringsverksamhet

Lämnat bistånd 41 -29 441 608 -30 180 413

Finansiella intäkter 79 456 65 278

Finansiella kostnader -12 358 -22 716

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -138 938 53 995

Förändring av långfristiga fordringar 41 74 763 404 292

utbetalningar i transfereringsverksamhet 29 438 685 29 679 564

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bistånd 41 29 369 585 30 032 983

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 46 600 69 276

Minskning av balanserad kapitalförändring EKN -196 -2 071

summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 29 415 989 30 100 188

kassaflöde till transfereringsverksamhet 22 696 420 624

Förändring av likvida medel 93 162 575 631

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 1 919 853 1 344 221

Minskning av kassa och plusgiro -62 034 99 766

Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 32 350 405 141

Minskning av avräkning med Statsverket -63 477 70 724

summa förändring av likvida medel 93 162 575 631

likvida medel vid årets slut 1 826 691 1 919 852
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7.8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Tabell 7.8.1:  sammanställning över väsentliga 
uppgifter 2016 2015 2014 2013 2012

låneram i Riksgäldskontoret, tsek

Beviljad låneram 70 000 80 000 90 000 100 000 112 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 49 076 49 063 53 539 73 572 95 522

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tsek

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 27 000 27 000 26 900 29 000 29 000

Maximalt utnyttjad kontokredit1 0 0 157 977 0 0

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tsek

Räntekostnader på räntekonto 587 320 0 0 0

Ränteintäkter på räntekonto 0 0 638 1150 877

avgiftsintäkter, tsek

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar2 10 653 15 437 11 512 13 516 7 741

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 122 035 26 635 66 437 39 318 18 263

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tsek

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 31 513 52 022 29 556 29 149 28 373

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 0 0 0 0 0

Beviljad anslagskredit, sakanslag 2 695 000 2 805 000 894 375 876 979 0

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag -140 936 2 682 598 62 653 31 152 0

anslagssparande samt intecknade belopp, tsek

Anslagssparande/reservationer 105 504 52 050 399 337 685 121 496 488

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

41 419 29 915 180 005 263 451 284 776

utestående åtaganden, tsek

Tilldelad bemyndiganderam 76 574 400 70 698 900 68 878 000 62 256 000 46 714 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

46 440 399 38 554 200 41 213 000 39 676 000 24 757 400

Utestående åtaganden3 55 220 768 55 903 937 60 136 662 45 290 224 39 636 799

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

34 457 224 36 218 604 40 157 858 28 175 643 23 622 555

antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter4 660 664 633 608 581

Medelantalet anställda5 698 700 659 641 616

driftkostnad per årsarbetskraft, tsek

Driftkostnad 1 168 386 1 131 285 1 062 623 1 044 336 961 343

Driftkostnad per årsarbetskraft 6 1 770 1 704 1 679 1 718 1 655

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tsek

Årets kapitalförändring 35 912 -36 286 -52 449 -29 649 56 342

Balanserad kapitalförändring 1 660 435 1 640 115 1 652 702 1 623 358 1 425 471

1 Räntekontokrediten har utnyttjats beroende av en bidragsutbetalning som betalades i fel flöde. 
2 Belopp saknas i regleringsbrev. 
3 Beloppet för 2015 har ändrats p.g.a. fel belopp i ÅR 2015.
4 I antalet årsarbetskrafter ingår fr.o.m. 2014 Biträdande Bilaterala Experter (BBE)  på ambassader, de bokförs som driftkostnad. Uppgifterna för 2012-2013 har ändrats.  
5 I medelantalet anställda ingår utöver de som ingår i antal årsarbetskrafter även Nationella Experter (NE), de bokförs som transferering. Timanställda ingår inte. 
6 Driftkostnaderna för 2012-2013 har räknats om tillföljd av ändring av antal årsarbetskrafter, se även not 4. 
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Sida är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring. Årsredovisningen är 
upp- rättad enligt förordning (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag (FÅB), förordning 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och 
garantier för utvecklingssamarbete samt förordning 
(2011:211) om utlåning och garantier.

allmänt
Från och med 2011 har Sida ansvar för viss adminis-
trativ granskning och utbetalning av bidrag som 
regeringen eller Regeringskansliet, främst Utrikes-
departementet, beslutar om inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. Uppdraget innebär att Sida 
enligt regleringsbrevet har dispositionsrätt till de aktu-
ella anslagsposterna inom anslaget 1:1 Biståndsverk-
samhet. Medlen ingår i myndighetens finansiella 
dokument. I föreliggande årsredovisning redovisas de 
i Sidas resultat- och balansräkning, finansieringsana-
lys, anslagsredovisning samt i redovisning av beställ-
ningsbemyndiganden. Enligt regleringsbrevet har 
Sida inget ansvar för prognoser eller övriga återrap-
porteringskrav avseende dessa medel varför de inte 
ingår i redovisningen av finansiella villkor.

I kommentarer under Finansiella dokument är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor bero- 
ende på hur stora beloppsvärden som återfinns i 
Sidas redovisning. I övrigt anges belopp i tusentals 
kronor (tsek) 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
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovi-
sas mot anslag enligt kassamässig princip i de fall 
utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och 
erhållna rekvisitioner. Det gäller även återbetalning 
av ej nyttjade medel. Fordringar och skulder uppstår 
inte för de utbetalningar respektive återbetalningar 
som grundar sig på beslut om bidrag och erhållna 
rekvisitioner. Erhållna fakturor avseende levererade 
varor och tjänster som klassificeras som transfere-
ringar redovisas mot anslag enligt kostnadsmässig 
princip. Den av Riksgäldskontoret upphandlade 

7.9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

rabatten för myndigheters valutaväxling i banker 
redovisas kassamässigt. 

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gräns-
värde på 100 tusen kronor för periodiseringar avse-
ende verksamhetens intäkter och kostnader, och ett 
gränsvärde på en miljon kronor avseende transfere-
ringar i form av levererade varor och tjänster.

Avgifter och andra liknande ersättningar som inte 
disponeras redovisas mot statens budget det budgetår 
som intäkterna hänför sig till.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
utgörs av tillgångar för stadigvarande bruk med ett 
anskaffningsvärde om minst 22 tusen kronor och en 
ekonomisk livslängd om minst tre år. Anläggningstill-
gångarna tas upp till anskaffningsvärdet och skrivs av 
enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivningarna 
påbörjas från och med den månad då tillgången tas i 
bruk. I tabell 7.9.1 framgår de avskrivningstider och 
beloppsgränser som gäller för respektive anläggnings-
kategori.

Tabell 7.9.1  avskrivningstider för anläggnings
tillgångar

avskriv
ningstid, år

Belopps 
gräns, 

tsek

materiella anläggningstillgångar   

Förbättringsutgifter på annans 
 fastighet

10 100

Reparationer och underhåll 3 100

Maskiner och installationer 5 22

Transportmedel 5 22

Datorer 3 22

Datorer central utrustning 5 22

Konst - 22

Möbler 5 22

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveck-
lingsverksamhet 

5 500

Licenser, rättigheter och liknande 
immateriella anläggningstillgångar

3 22

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
EKN i enlighet med beslut 2008-000041 Riktlinjer 
för värdering av Sidas finansieringsinstrument.  
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Enligt samverkansavtal mellan EKN och Sida avse-
ende garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra värderingar av engagemang och 
utstående fordringar.

Fordringar har värderats till högst det belopp var-
med de beräknas in yta. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta är värderade till Riksbankens valuta-
kurs på balansdagen. Ingående och utestående åtagan-
den i utländsk valuta avseende de anslagsposter som 
regeringen eller Regeringskansliet (UD) beslutar om 
har värderats till balansdagens kurs för respektive 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 löne-
skatt.

Sida finansierar samtliga anläggningstillgångar 
inklusive pågående immateriella anläggningstillgångar 
med lån i Riksgäldskontoret. Lån tas upp halvårsvis 
för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda per den 
30 november respektive per den 31 maj.

I redovisning av beställningsbemyndiganden avser 
utestående åtaganden avtalade belopp vars utbetal-
ningar är planerade till 2017 eller senare. Sidas 
insatsavtal är i många fall utformade så att Sidas 
 åtagande att lämna ekonomiskt stöd anges med ett 
högsta möjliga belopp i avtalet. Syftet med att ange 
belopp på detta sätt i avtalen är att Sidas ekonomiska 
åtagande inte ska gå längre än tilldelade anslag samt 
medge en flexibilitet om anslag skulle justeras under 
tiden insatsen pågår. Det finns därför en möjlighet för 
Sida att ensidigt justera belopp som anges i avtalet 
utifrån givna anslags- eller bemyndiganderamar.

För redovisningsprinciper avseende Sidas garanti-
verksamhet, se kapitel 7.3 Sidas garantiverksamhet.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med 2016 redovisar Sida ägarandelar i 
internationella investeringsbanker och utvecklings-
banker. Ekonomistyrningsverket redovisar i sin rap-
port ”Värdet av ägarandelarna i investeringsbanker 
och utvecklingsbanker, ESV 2016:58”, de belopp som 
Sida föreslås ta upp som tillgångar i sin redovisning 
och i årsredovisningen för 2016. Det avser medel som 
tidigare har utbetalats av statliga myndigheter. 
 Beloppet 1 819 797 tusen kronor har invärderats i 
Sidas redovisning och redovisas som Andra långfris-
tiga värdepappersinnehav och mot Statskapital. 
Beloppet för invärderingen utgörs av anskaffningsvär-
det. Under 2016 har Sida betalat ut kapitaltillskott 
om 532 077 tusen kronor som anslagsavräknats 
anslagspost 7 1: 1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, 

fonder och skuldavskrivningar. I enlighet med Sidas 
regleringsbrev har den finansiella anläggningstill-
gången som uppstod vid utbetalningen av kapitaltill-
skott på 400 000 000 kronor till Swedfund Internatio-
nal AB under 2016 överförts till Kammarkollegiet. 
Andra långfristiga värdepappers innehav och Statska-
pitalet har därför ökat med 132 077 tusen kronor 
2016. Utbetalda kapitaltillskott föregående år om 
149 249 tusen kronor redovisades som lämnade 
bidrag men jämförelsetalen har räknats om. Jämförel-
setal har således räknats om för posterna Andra lång-
fristiga värdepappersinnehav, Statskapital, Medel som 
erhållits från statens budget för finansiering av bidrag, 
Lämnade bidrag samt berörda poster i Finansierings-
analysen. Se även kommentarer i noter till berörda 
poster. 

Ansvarsförbindelser redovisas inte längre avseende 
beslutade garantier i Sidas garantiverksamhet. Sida 
avser ta ut garantiavgifter motsvarande kostnaderna i 
garantiverksamheten och därmed uppstår inget net-
toutflöde av resurser när myndigheten ingår ett 
garantiåtagande. 

Fordringar avseende garantiavgifter som har förfall 
inom 12 månader redovisas 2016 som Övriga kort-
fristiga fordringar. Jämförelsetal för posterna Andra 
långfristiga fordringar och Övriga kortfristiga ford-
ringar har räknats om.

From 2016 ingår Sidas ekonomisystem och E-han-
delssystem i balansposten Rättigheter och andra 
immateriella tillgångar. Föregående år ingick dessa i 
posten Balanserade utgifter för utveckling. Jämförelse-
tal för 2015 har därför räknats om.

Övriga upplysningar
För poster där justeringar avseende metoder för 
beräkningar har förelegat under året har inte jämfö-
relsetal räknats om då det inte avser ändrade redovis-
ningsprinciper. Poster som detta avser är Utlåning 
och Övriga avsättningar. Jämförelsestörande juste-
ringar har beskrivits i not till dessa poster.

undantag från earegler 
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 ränta bokförs på 
inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verk-
samhet.

Kravet i 21 f  § förordningen (2000:606) om 
 myndigheters bokföring att hantera inkommande  
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och utgående fakturor elektroniskt tillämpas inte på 
myndigheter inom utrikesrepresentationen. 

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § 
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida 
ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § 
första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på 
 Valhallavägen i Stockholm till hyresgäst fram till och 
med juli 2016.

noter

Resultaträkning

Not 1.  samband mellan intäkter av anslag enligt 
anslagsredovisning och resultaträkning

160101 
–161231

150101 
–151231

Anslagsutfall enligt anslagsredo-
visningen1

31 070 194 31 317 557

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

-1 166 847 -1 132 923

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bistånd 

-29 369 585 -30 032 983

Uttag semesterdagar från 20083 -1 682 -2 402

Kapitaltillskott4 -532 077 -149 249

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 97 418 tusen kronor 
som finansierats från biståndsanslaget.

3 Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovisas 
direkt mot Avräkning med statsverket.

4 Från och med 2016 redovisas utbetalningar som utgörs av kapitaltillskott mot 
statskapital, jämförelsetal i noten är omräknade. Totalt har 532 077 tusen 
kronor avräknats anslaget, men 400 000 tusen kronor har sedan överförts till 
Kammarkollegiet, varför 132 077 tusen kronor har ökat Andra långfristiga 
värdepappersinnehav och statskapitalet 2016 avseende utbetalade kapitaltill-
skott under året.

Not 2.  intäkter av avgifter och andra ersättningar

160101 
–161231

150101 
–151231

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 6 165 7 545

Intäkter avgiftsfinansierad verksamhet 4 471 7 726

Övriga intäkter i verksamheten 17 166

summa intäkter 10 653 15 437

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har mins-
kat med 4 784 tusen kronor, vilket främst förklaras av 
minskade avgiftsintäkter för administration av garan-
tiverksamheten. 

Not 3. intäkter av bidrag

160101 
–161231

150101 
–151231

Bidrag från statliga myndigheter 175 84

Övriga bidrag 3 752 1 457

summa intäkter av bidrag 3 927 1 541

Intäkter av bidrag har ökat beroende på att Sida från 
och med 2016 erhåller bidrag i samband med vidare-
förmedling av EU-medel.

Not 4. Finansiella intäkter

160101 
–161231

150101 
–151231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 252 129

Övriga finansiella intäkter 169 63

summa finansiella intäkter 421 192

Ränteintäkter Riksgäldskontoret utgörs av negativ 
räntekostnad avseende Sidas upplåning av anlägg-
ningstillgångar. Intäkten ökar på grund av förändrade 
räntesatser hos Riksgäldskontoret.

Not 5:1. kostnader för personal

160101 
–161231

150101 
–151231

Summa kostnader för personal -681 223 -649 504

Varav lönekostnader1 -394 943 -379 621

Del av lönekostnader som avser arv-
oden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare)

-360 -302

1 Jämförelsetalet har omräknats då utlandstillägg som är kopplat till kost-
nadsläget, avstånd och övrig situation i landet där Sidaanställda arbetar 
erhåller, tidigare redovisades som övriga personalkostnader. Från och med 
2016 redovisas det som lönekostnader.

Personalkostnader har ökat med 31 719 tusen kronor, 
4,9 procent. Ökningen beror på ökning av lönerna 
med avtalsenlig genomsnittlig löneökning med 2,2 
procent. Därutöver ingår även ökning av semester-
löner, upplupna löner, försäkringsavgifter och perso-
nalkostnader på utlandsmyndigheterna med totalt  
9,4 miljoner kronor.

Not 5:2. och 5:3. Ersättningar till styrelsens 
ledamöter samt uppgift om deras sidouppdrag
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredovisning 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och förmåner 
som betalats ut under rapporteringsperioden till sty-
relseledamöter och ledande befattningshavare som 
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utsetts av regeringen. Nedan redovisas även uppdrag 
som dessa personer innehar i andra statliga myndig-
heter och i aktiebolag

Not 5:2. styrelse

ledamot 

skatte  
pliktig  

ersätt
ning, 
tsek1 styrelseuppdrag

Gustafsson,  
Yvonne,  
Ordförande 

96 Riksgäldskontoret 
Mittuniversitetet
E-hälsomyndigheten 
Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi
Finanspolitiska rådet
Livsmedelsverket
Nationalmuseum
Totalförsvarets forskningsinstitut
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen”

Petri Gornitzka, 
Charlotte,  
Generaldirektör 
t.o.m 2016-09-30

1 347 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

Båge, Lennart, 
Vikarierande 
 generaldirektör 
fr.o.m 2016-11-01

200 Sveriges lantbruksuniversitet

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth Consulting AB

Johansson, Kajsa 
fr.o.m 2016-07-01

24

Horn af Rantzien, 
Mia

48 Svenska Institutet    
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle 

Hök, Lena 
fr.o.m 2016-07-01

24

Lingegård, 
 Monica  
t.o.m 2016-06-302

56 IIOX AB
Orio AB
Almega AB
SSC AB
Flacotte AB

Skogö, Ingemar 48 Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Vinnova
Sensys Gatso AB 
Ingemar Skogö AB

Wijkman, Anders3 72 Miljömålsberedningen
SOLARUS AB
Återvinningsindustriernas  
Service AB

Örn, Peter 48 Blekinge tekniska högskola 
Sveriges kommunikationer AB
Peter Örn AB
Fairways AB”

summa ersättning 2 011

1 För ledamöter som fakturerar styrelsearvode redovisas årets fakturerade 
arvode 

2 Inkluderar arvode maj-december 2015 som har fakturerats i efterskott
3 Inkluderar arvode juli-december 2015 som har fakturerats i efterskott

Not 5:3.  ledande befattningshavare utsedda  
av regeringen

skattepliktig 
 ersättning, tsek styrelseuppdrag

Netz, Bo,  
Överdirektör

678  Svenska Kraftnät  
AB Trav & Galopp  

Ottosson, Marie, 
vikarierande  
överdirektör 
fr.o.m. 2016-06-01  
(samt vikarierande 
generaldirektör 
fr.o.m 2016-10-01 
t.o.m 2016-10-31)

662

summa ersättning 1 340

Not 5:4. Redovisning av myndighetens sjukfrånvaro
I enlighet med 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag ska uppgifter läm-
nas om myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i 
tabellen nedan anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid för respektive grupp. 

Not 5:4. sjukfrånvaro, procent

160101 
–161231

150101 
–151231

Totalt 3,04 2,41

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

59,82 50,94

Män 2,55 1,67

Kvinnor 3,26 2,73

Anställda –29 år 1,19 0,85

Anställda 30–49 år 2,53 2,32

Anställda 50 år– 3,92 2,66

Not 6. kostnader för lokaler

160101 
–161231

150101 
–151231

Kostnader för lokaler -53 724 -55 034

Upplösning av avsättning för lokaler 2 248 3 602

summa kostnader för lokaler 51 476 51 432

Hyreskontraktet avseende kontorslokalerna på 
 Valhallavägen i Stockholm gäller till och med år 
2022. Kontraktet för O-huset, som Sida hyrt ut, upp-
hörde 31/7-2016 och Sida har därmed gjort den slut-
liga upplösningen av avsättning för lokaler.



173Sidas årsredovisning 2016

Not 7. Övriga driftkostnader

160101 
–161231

150101 
–151231

Reparationer och underhåll m.m. -321 -188

Skatter -1 -2

Resor -18 108 -20 133

Varor -10 905 -7 508

Tjänster -406 097 -402 511

Reaförluster från avyttring av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-257 0

summa övriga driftkostnader 435 688 430 343

Övriga driftkostnader har ökat med 5 345 tsek jäm-
fört med föregående år, vilket motsvarar en kostnads-
ökning med 1 procent. I posten tjänster ingår kost-
nadsdelningen med UD vilken uppgår till cirka 218 
miljoner kronor, en mindre minskning jämfört med 
föregående år. Underindelningen av resultatposten 
har justerats jämfört med föregående år och jämförel-
setalen för 2015 har därför uppdaterats.

Not 8. Finansiella kostnader

160101 
–161231

150101 
–151231

Räntekostnader  Riksgäldskontoret -587 -320

Övriga finansiella kostnader -280 -208

summa finansiella kostnader 867 528

Finansiella kostnader har ökat med 339 tusen kronor. 
Räntekostnader Riksgäldskontoret avser negativa 
räntor avseende Sidas räntekonto. Kostnaden ökar på 
grund av förändrade räntesatser hos Riksgäldskontoret.

Not 9. Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter med mera som inte disponeras av 
Sida har ökat med 95 400 tusen kronor. Det beror 
främst på en återbetalning 2016 på 86 177 tusen kro-
nor från UNDP, United Nations Development Pro-
gramme, som inlevererades mot inkomstitel.

Not 10. Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har 
minskat med 22 676 tusen kronor. Det beror främst 
på minskade garantiavgifter för Sidas garantiverk-
samhet.
 

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

160101 
–161231

150101 
–151231

Ränteintäkter Sidas garantireserv 21 538 25 759

Valutakursvinster 46 889 28 406

Övriga finansiella intäkter 11 029 11 113

summa finansiella intäkter 
transfereringar

79 456 65 278

Finansiella intäkter har ökat med 14 178 tusen kronor. 
Ökningen kan i huvudsak härledas till ökade orealise-
rade valutakursvinster i Sidas lån- och garantiverk-
samhet beroende på stigande USD valutakurs 2016. 
Ränteintäkter i Sidas garantireserv minskar med 
4 221 tusen kronor och beror i huvudsak på att lång-
fristiga placeringar hos Riksgäldskontoret har varit 
lägre 2016 än 2015.

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

160101 
–161231

150101 
–151231

Valutakursförluster -5 616 -19 797

Räntor -6 426 -2 896

Övriga finansiella kostnader -316 -23

summa finansiella kostnader 
transfereringar

12 358 22 716

Posten har minskat med 10 358 tusen kronor. Valuta-
kursförluster avser beräknade valutakursförluster och 
är hänförliga till Sidas lån-och garantiverksamhet. Lån 
är utställda i valuta och förväntade förluster avseende 
garantier ska infrias i valuta. Årets förändring avser i 
huvudsak redovisad valutakursförlust vid avslut av 
bankkonton vid utlandsmyndigheter. Ökning av 
övriga finansiella kostnader avser negativ ränta på till-
godohavanden hos Riksgäldskontoret i Sidas lån och 
garantiverksamhet.
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Not 13. lämnade bidrag

160101 
–161231

150101 
–151231

Lämnade bidrag internationellt -24 450 761 -25 684 357

Lämnade bidrag inom Sverige -4 344 571 -3 793 916

Resursöverföring varor, tjänster 
och personal

-588 134 -573 312

Periodiseringar -58 142 -128 829

summa lämnade bidrag, total 29 441 608 30 180 414

Varav ud

Lämnade bidrag internationellt -10 670 616 -12 231 052

Lämnade bidrag inom Sverige -66 107 -112 108

summa lämnade bidrag, ud 10 736 723 12 343 160

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetal-
ningar avseende Sidas och Regeringskansliets (UD) 
biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 
29 441 608 tusen kronor varav 10 736 723 tusen kro-
nor avser lämnade bidrag för Regeringskansliets räk-
ning. Lämnade bidrag har totalt minskat med 738 806 
tusen kronor jämfört med föregående år. Det är fram-
förallt lämnade bidrag internationellt som har minskat 
med 1 233 596 tusen kronor. medan lämnade bidrag 
inom Sverige har ökat med 550 655 tusen kronor. 

Regeringskansliets (UD) lämnade bidrag har mins-
kat med 1 606 437 tusen kronor jämfört med föregå-
ende år. Detta kan framförallt förklaras av att Reger-
ingen beslutade att tidigarelägga vissa betalningar till 
multilateralla organisationer (Anslagspost 7 1: 1.31) 
föregående år. 

Sidas lämnade bidrag har därmed ökat med 
867 632 tusen kronor. Ökningen av Sidas bidrag 
avser bidrag till svenska genomförare om 598 269 
tusen kronor och bidrag till internationella genomför-
are om 325 226 tusen kronor. Resursöverföring av 
varor, tjänster och personal ökar med 14 821 tusen 
kronor medan periodiseringseffekter som främst upp-
står i Sidas lån- och garantiverksamhet minskar läm-
nade bidrag med 70 686 tusen kronor. Jämförelse-
talen är omräknade på grund av ändrade 
redovisningsprinciper avseende kapitaltillskott, ser 
ändrade redovisningsprinciper avsnitt 7.9

Not 14. Årets kapitalförändring

160101 
–161231

150101 
–151231

Verksamhetsavsnittet  

Administration garantiverksamhet1 -5763 -694

summa verksamhetsavsnittet 5 763 694

transfereringsavsnittet

Villkorslån2 -1 853

U-krediter – gåvoelement3 -106 095 -54 949

Sidas garantier för U-krediter4 81 784 59 866

Fristående garantier5 118 776 -8 065

Övrigt6 -52 790 -30 592

summa transfereringsavsnittet 41 675 35 593

Årets kapitalförändring 35 912 36 286

1 Enligt Förordning (2011:211) om utlåning och garantier ska en administrativ 
avgift tas ut av garantitagaren för att täcka myndighetens administrations-
kostnader för dess lån och garantier. Årets resultat uppgår till -5 763 tusen 
kronor. 

2 Ingen nedskrivning villkorslån har skett under året. Se not 18 Utlåning.
3 Kapitalförändringen för U-krediter gåvomedel utgörs av utbetalningar från 

tillgodohavanden hos RGK som tidigare satts av för gåvoelement kopplat 
till Sidas U-krediter. Utbetalningar sker till SEK, AB Svensk Exportkredit.  

4 Ökningen för Sidas garantier för U-krediter beror främst på ökning av 
beräknade kursvinster i garantitillgångarna på grund av ökad valutakurs 
för USD samt ökade återvinningar.

5 Den ökade kapitalförändringen för Fristående garantier beror främst på en 
förändring beträffande beräkningen av förväntad förlust om cirka 69 000 
tusen kronor. Se även post Övriga avsättningar. Det är ingen ny redovis-
ningsprincip och den redovisas därför över kapitalförändringen 2016. Sida 
har i några garantier också minskat sitt garantiåtagande.  

6 Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet består av förändringar 
avseende befarade förluster, beräknade kursdifferenser och diskontering 
avseende Sidas utlåning, samt valutalutakurseffekter som uppstått i sam-
band med stängning av bankkonto hos en utlandsmyndighet. Detta leder 
sammantaget till en lägre kapitalförändring jämfört med 2015 om 22 198 
tusen kronor.
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Balansräkning

Not 15. immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 161231 151231

Ingående balans anskaffningsvärde 109 176 92 943

Årets nyanskaffning 10 277 16 465

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

– -233

utgående balans anskaffningsvärde 119 453 109 175

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-66 598 -50 660

Årets avskrivning -15 007 -16 170

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangering)

– 233

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

81 605 66 597

Bokfört värde 37 848 42 577

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

Ingående balans anskaffningsvärde 8 348 8 438

Årets nyanskaffning 3 249 –

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde -323 –

utgående balans anskaffningsvärde 11 274 8 438

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-4 494 -4 494

Årets avskrivning -798 –

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

5 292 4 494

Bokfört värde 5 982 3 854

utgående balans immateriella 
anläggningstillgångar

43 830 46 431

From 2016 ingår Sidas ekonomisystem och e-handels-
system i balansposten Rättigheter och andra immate-
riella tillgångar. Föregående år ingick dessa i posten 
Balanserade utgifter för utveckling. Jämförelsetal för 
2015 har därför räknats om. (+3 854 tsek). Balanse-
rade utgifter för utveckling har minskat med 4 729 
tusen kronor vilket beror på mindre utveckling under 
2016 jämfört med 2015. Under året har driftsättning 
skett av Beslutsstöd del 2 och del 3 samt Planerings-
systemet. 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstill-
gångars bokförda värde är 5 982 tusen kronor och 
består av Ekonomisystemet och E-handelssystemet 
som driftsatts under 2016.  

Avskrivningstiden för Planerings-, Ekonomi- och 
E-handelssystemet är beslutat till 8 år vilket är den 
maximala längden för ramavtalen för Ekonomi- och 

E-handelsssystemen. Avskrivningstiden tar hänsyn till 
att det kräver stora personella och ekonomiska resur-
ser att utveckla nya system. Mellan systemen har ett 
flertal integrationer utvecklats som gör att de tre sys-
temen och dess ekonomiska livslängd hänger ihop.

Not 16. materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 161231 151231

Ingående balans anskaffningsvärde 20 510 20 434

Årets nyanskaffning 2 040 285

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

-2 937 -209

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde -235 –

Överföringar – –

utgående balans anskaffningsvärde 19 378 20 510

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-15 992 -14 030

Årets avskrivning -1 934 -2 171

Återförda ack avskrivningar (försäljning/
utrangering)

2 682 209

Korrigering tidigare års avskrivningar – –

Överföringar – –

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

15 244 15 992

Bokfört värde 4 134 4 517

maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Ingående balans anskaffningsvärde 39 426 48 179

Årets nyanskaffning 1 284 678

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangeringar)

-143 -9 431

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde – –

Överföringar – –

utgående balans anskaffningsvärde 40 567 39 426

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-37 655 -46 448

Årets avskrivning -619 -639

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangeringar)

140 9 431

Korrigering tidigare års avskrivningar – –

Överföringar – –

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

38 134 37 655

Bokfört värde 2 432 1 770

Förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Förskott avseende materiella anl.
tillgångar

125 0

utgående balans materiella 
anläggningstillgångar

6 691 6 287
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Bokfört värde avseende materiella anläggningstill-
gångar har ökat med 404 tusen kronor, vilket förkla-
ras med att årets anskaffning har ökat jämfört med 
föregående år.

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Sida redovisar från och med 2016 utbetalade kapital-
tillskott till utvecklingsbanker som Andra långfristiga 
värdepappersinnehav (1 951 875 tusen kronor.) Se 
ändrade redovisningsprinciper. Jämförelsetal har räk-
nats om med belopp enligt Ekonomistyrningsverkets 
rapport, Värdet av ägarandelarna i investeringsbanker och 
utvecklingsbanker 2016:58, med 1 023 338 tusen kronor. 
Årets ökning av andra långfristiga värdepappersinne-
hav blir 928 536 tusen kronor efter omräkning av 
jämförelsetalen. Årets ökning utgörs av utbetalningar 
om 132 077 tusen kronor under 2016 samt 796 459 
tusen kronor som utgörs av ägarandelar i IBRD där 
redovisningsansvaret överförts från Kammarkollegiet 
2016. 

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i räntebärande placeringar 
hos Riksgälden avseende garantireserven  som förval-
tas av EKN. De har minskat med 100 000 tusen 
 kronor vilket beror på förändringar av placeringar. 
 Motsvarande ökning finns i posten Övriga tillgodo-
havanden i Riksgäldskontoret. 

Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar utgörs av främst av för-
säkringstekniskt beräknade nettovärdet på skadeford-
ringar inom säkerhetsreserven som är knuten till 
U-kreditsystemet och premiefordringar på garantita-
gare inom U-kreditsystemet. Andra långfristiga ford-
ringar har ökat med 25 237 tusen kronor vilket främst 
beror på ökning av beräknat nettovärde på  skade-
fordringar som finns inom Sidas garantier för U-kre-
diter. Jämförelsetalet för Andra långfristiga fordringar 
är omräknat/minskat med 7 183 tusen kronor som 
avsåg fordran för premiefordringar med förfall inom 
12 månader. 

Not 17.  andra långfristiga värdepappersinnehav, 
ägarandel per bank

 Bank 161231 151231

Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbanken, IBRD

846 461 -

Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB 568 492 505 909

Internationella finansbolaget, IFC 180 768 180 768

Interamerikanska utvecklings-
banken, IDB

147 266 146 021

Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB 135 528 135 528

Interamerikanska investerings-
bolaget, IIC

51 406 33 158

Multilaterala investeringsgaranti-
organet, MIGA

21 954 21 954

summa andra långfristiga värde
pappersinnehav

1 951 875 1 023 338

Not 18:1. utlåning, årets förändring

utlåning biståndskrediter 161231 151231

Ingående balans 28 185 62 727

Årets amortering -10 620 -31 719

Diskontering -2 355 -4 739

Årets förändring befarade förluster 1 000 1 916

utgående balans 16 210 28 185

utlåning villkorslån

Ingående balans 194 396 229 770

Årets amorteringar 0 -15 109

Årets nedskrivningar 0 -1 853

Diskontering -83 675 -68 705

Årets förändring orealiserde 
kursdifferenser

26 064 18 570

Årets förändring befarade förluster -2 607 31 723

utgående balans 134 178 194 396

total utgående balans 150 388 222 580

Not 18:2. utlåning per kategori 

Biståndskrediter 161231 151231

Biståndskrediter 24 786 35 406

Befarad förlust -1 483 -2 483

Diskontering -7 093 -4 738

utgående balans 16 210 28 185

forts. >>
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Not 18:2. utlåning per kategori 

Villkorslån 161231 151231

Villkorslån 331 377 305 313

Villkorslån via AB Svensk Exportkredit 3 070 3 070

Befarad förlust -47 890 -45 282

Diskontering -152 379 -68 705

utgående balans 134 178 194 396

total utgående balans 150 388 222 580

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter 
enligt riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsin-
strument (beslut 2008-000041). Posten utlåning totalt 
har minskat med 72 192 tusen kronor. Ingen nyutlå-
ning har skett. Minskningen beror i huvudsak på att 
det 2016 använts en högre diskonteringsränta. Sida 
använder från och med 2016 riksgäldens genomsnitt-
liga statslåneränta för de aktuella år som lånen beta-
lades ut. Föregående år användes riksgäldens genom-
snittliga statslåneränta från och med de år som lånen 
började betalas ut till och med innevarande års stats-
låneränta. Då ingen ändrad redovisningsprincip före-
ligger har jämförelsetalen i tabellerna inte omräknats. 
Om samma beräkningssätt vid diskonteringen 
använts föregående år hade utgående balans föregå-
ende år varit 156 133 tusen kronor. Diskonteringen 
sker i enlighet med 5 kap. 14 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budget underlag. 

Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig 
till år 2018-2020. För villkorslånen finns inga beslu-
tade amorteringsplaner. Då osäkerhet föreligger om 
och när dessa medel ska återbetalas används ett anta-
gande om 5 års amortering vid diskonteringen.  

Not 19. kortfristiga fordringar

 161231 151231

Kundfordringar 165 93

Fordringar hos andra myndigheter 32 565 24 668

Övriga kortfristiga fordringar 7766 7302

summa kortfristiga fordringar 40 496 32 063

Summa kortfristiga fordringar ökar med 8 433 tusen 
kronor. Jämförelsetalet för Övriga kortfristiga ford-
ringar omräknat med 7 183 tusen kronor som avsåg 
fordran för premiefordringar med förfall inom 12 
månader. 

Not 20. Periodavgränsningsposter

161231 151231

Förutbetald hyra 11 524 12 641

Övriga förutbetalda kostnader 22 735 11 362

Upplupna bidragsintäkter 0 0

Upplupna ränteintäkter 9 612 10 551

Övriga upplupna intäkter 9 022 11 151

utgående balans 52 893 45 705

Posten har ökat med 7 188 tusen kronor. Ökningen 
kan i huvudsak hänföras till övriga förutbetalda kost-
nader avseende hyror och skolkostnader hos utlands-
myndigheterna. 

Not 21. avräkning med statsverket 

uppbörd 161231 151231

ingående balans 10 551 8 059

Justering ingående balans

Redovisat mot inkomsttitel -132 656 -75 535

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

Uppbördsmedel som betalats till 
icke räntebärande flöde

133 595 73 043

skulder avseende uppbörd 9 612 10 551

anslag i icke räntebärande flöde  

ingående balans 99 206 45 177

Redovisat mot anslag 29 999 080 30 285 403

Medel hänförbara till transfere-
ringar m.m. som betalats från icke 
räntebärande flöde

-30 038 480 -30 231 373

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

59 807 99 207

anslag i räntebärande flöde

ingående balans 8 290 30 131

Redovisat mot anslag 1 071 114 1 032 154

Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-1 092 167 -1 011 123

Återbetalning av anslagsmedel 810

skuld avseende anslag i ränte
bärande flöde

29 343 8 290

forts. >>
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Not 21. avräkning med statsverket 

Fordran avseende semesterlöne
skuld som inte redovisats mot 
 anslag

161231 151231

ingående balans 9 134 11 537

Justering ingående balans -

Redovisat mot anslag under året 
enligt undantagsregeln

-1 684 -2 403

Fordran avseende semesterlöne 
skuld som inte har redovisats mot 
anslag

7 450 9 134

Övriga skulder i statens central
konto

ingående balans 4 818 5 072

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

1 254 667 1 447 202

Utbetalningar i icke räntebärande 
flöde

-31 161 831 -31 605 785

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

29 904 885 30 158 329

saldo 2 539 4 818

Övrig fordran i statens central
konto

2 539 4 818

avräkning med statsverket, 
 utgående balans

30 841 94 318

Avräkning med statsverket har minskat med 63 477 
tusen kronor. Minskningen beror främst på ökat 
anslagssparande med 21 053 tusen kronor och att 
nettoskulder avseende anslag i icke räntebärande 
flöde minskat med 39 399 tusen kronor. 

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 27 000 tusen kronor 
på Räntekontot hos Riksgäldskontoret. Räntekonto-
krediten har ej utnyttjats. 

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har 
ökat med 3 473 tusen kronor jämfört med föregående 
år. 

Per den 31 december 2016 finns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från räntekontot till det 
icke räntebärande flödet om 2 604 tusen kronor. Tas 
hänsyn till denna reglering hade räntekontosaldot per 
den 31 december 2016 uppgått till 139 984 tusen 
 kronor.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden  
i  Riksgäldskontoret

161231 151231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds- 
kontoret, U-krediter

630 492 736 587

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

256 340 252 943

Övriga tillgodohavanden Riksgälds- 
kontoret, Sidas garantier för                   
U-krediter

577 342 445 767

summa Övriga tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret

1 464 174 1 435 297

Posten har ökat med totalt 28 877 tusen kronor jäm-
fört med föregående år. 

Ökningen av tillgodohavandet som förvaltas av 
EKN och utgör en del av Sidas garantier för U-kredi-
ter beror på en förändring mellan placeringar. 
 Motsvarande minskning finns i posten Långfristiga 
fordringar andra myndigheter. Posten minskar samti-
digt med 106 095 i takt med att utbetalningar sker 
avseende Sidas U-krediter som tidigare avsatts hos 
Riksgäldskontoret. 

Not 24. kassa och bank

161231 151231

Tillgodohavanden på utlandsmyndig-
heterna

0 2 115

Likvida medel garantireserven 125 811 90 033

Medel på valutakonton 63 278 158 974

summa kassa och bank 189 089 251 123

Posten har minskat med 62 034 tusen kronor jämfört 
med föregående år. Medel om 156 651 tusen kronor 
har minskat på valutakonton som Sida har för att 
vidareförmedla medel från Världsbanken. Samtidigt 
ökar medel på valutakonton där Sida erhållit medel 
från EU som inte har vidareförmedlats med 60 954 
tusen kronor, se även not till Övriga kortfristiga skul-
der. Även tillgodohavanden på bankkonton som för-
valtas av EKN avseende garantireserven för U-kredi-
ter har ökat med 35 778 tusen kronor, vilket beror på 
inbetalda medel från garantitagare. Sida har under 
2016 stängt de bankkonton som fanns på vissa 
utlandsmyndigheter.
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Not 25.1 statskapital

ukrediter 161231 151231

Övriga tillgodohavanden RGK  
U-krediter

630 492 736 587

Årets kapitalförändring 106 095 54 949

summa statskapital ukrediter 736 587 791 536

Villkorslån

Fordran villkorslån Övrigt 331 378 305 313

Fordran villkorslån AB Svensk    
Exportkredit

3 070 3 070

Årets kapitalförändring 0 1 853

Orealiserade kursdifferenser 
 villkorslån

-58 221 -32 156

summa statskapital villkorslån 276 227 278 080

Biståndskrediter

Fordran biståndskrediter 24 786 35 406

Övriga tillgodohavanden RGK 
 biståndskrediter

0 0

Årets kapitalförändring 0 0

summa statskapital bistånds
krediter

24 786 35 406

kapitaltillskott

Andra långfristiga värderspappers-
innehav

1 951 875 1 023 338

summa statskapital kapital
tillskott

1 951 875 1 023 338

konst

Enligt anläggningsregister 266 266

summa statskapital konst 266 266

total utgående balans 2 989 740 2 128 626

Not 25:1 Statskapital
Sidas Statskapital utgörs av medel hänförbara till 
U-krediter, villkorslån, biståndskrediter, Kapitaltill-
skott och konst. Sida har inget avkastningskrav på 
Statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida utbetal-
ningar för beviljade U-krediter 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 utbetalningar redovisas 
som kostnader i resultaträkningen och medför en 
kapitalförändring som nästkommande år avslutas mot 
Statskapital.

Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag 
och redovisats mot Statskapital. Amortering av vill-
korslån 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.

Kapitaltillskott redovisas från och med 2016, se 
ändrade redovisningsprinciper. Kapitaltillskottet 
utgörs av utbetalade medel som utgör ägarandelar i 
utvecklingsbanker och finansieringen tas upp som 
statskapital. För att öka jämförbarheten har jämförel-
setal räknats om. 

Statskapital har ökat med 861 114 tusen kronor. 
Ökningen beror främst på årets kapitaltillskott om 
928 536 tusen kronor, där årets ökning utgörs av 

Not 25. Förändring av myndighetskapitalet

statskapital 
utan avkast

ningskrav

Balanserad 
kapitalföränd

ring avgifts
belagd garanti

verksamhet

Övrig balanse
rad kapital
förändring

kapitalföränd
ring enligt  

resultat
räkningen summa

utgående balans 20151231 1 105 288 1 761 933 121 818 36 286 2 709 116

Ändrad redovisningsprincip 1 023 338 0 0 0 1 023 338

ingående balans 20160101 2 128 626 1 761 933 121 818 36 286 3 732 455

Föregående års kapitalförändring -56 802 51 108 -30 592 36 286 0

Årets amorteringar lån -10 620 0 0 0 10 620

Leverans inkomsttitel 0 -196 0 0 196

Årets kapitaltillskott 928 536 0 0 0 928 536

Årets kapitalförändring 0 0 0 35 912 35 912

summa årets förändring 861 114 50 912 30 592 72 198 953 632

utgående balans 20161231 2 989 740 1 812 845 152 410 35 912 4 686 087
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utbetalningar om 132 077 tusen kronor under 2016 
samt 796 459 tusen kronor som utgörs av ägarandelar 
i IBRD där redovisningsansvaret överförts från Kam-
markollegiet 2016 (exklusive 400 000 tusen kronor 
som överförts till Kammarkollegiet). Samtidigt har 
dock statskapitalet minskat med räntesubventioner 
för U-krediter (-54 949 tusen kronor) och avskrivning 
villkorslån (-1 853 tusen kronor) som ingick i föregå-
ende års kapitalförändring samt årets amorteringar 
av biståndskrediter -10 620 tusen kronor.

Årets förändring, Statskapital redovisas nedan i 
tabell 25:2.

Not 25.2 statskapital, årets förändring

Årets förändring 161231 151231

ingående balans 2 128 626 2 068 139

Årets amorteringar, villkorslån1 0 -15 109

Avslutad kapitalförändring 
 villkorslån, föregående år

-1 853 0

Årets amorteringar bistånds-
krediter1

-10 620 -31 720

Avslutad kapitalförändring 
 biståndskrediter, föregående år

0 0

Avslutad kapitalförändring 
 U-krediter, föregående år

-54 949 -41 933

Årets kapitaltillskott 928 536 149 249

total utgående balans 2 989 740 2 128 626
1 Se not 18 Utlåning.

Not 25.3 Balanserad kapitalförändring

Fristående garantier 161231 151231

Övriga tillgodohavanden hos Riks-
gäldskontoret

256 340 252 943

Andra långfristiga fordringar

Övriga skulder -5 -9 383

Övriga avsättningar -209 000 -315 000

Årets kapitalförändring -118 776 8 065

summa fristående garantier 71 441 63 376

Garantier för ukrediter

Långfristiga placeringar 1 100 000 1 200 000

Andra långfristiga fordringar 206 538 181 301

Övriga fordringar 11 798 10 593

Övriga upplupna intäkter 9 022 11 151

Kassa, plusgiro och bank 125 811 90 033

Övriga tillgodohavanden hos Riks-
gäldskontoret

577 342 445 767

Övriga avsättningar -77 000 -76 000

Övriga skulder -366 8 710

Årets kapitalförändring -81 784 -59 866

summa garantier för ukrediter 1 871 360 1 811 689

administration garantiverksamhet

Andel räntekonto 7 162 12 925

Årets kapitalförändring 5 763 694

summa administration garanti
verksamhet

12 925 13 619

Övrig kapitalförändring

Kursdifferenser villkorslån 58 221 32 156

Värdereglering villkorslån -200 268 -113 987

Värdereglering biståndskrediter -8 577 -7 222

Övrigt -54 576 -63 356

Årets kapitalförändring 52 790 30 592

summa övrigt 152 410 121 818

total utgående balans 1 660 435 1 640 115

Not 25:3 Balanserad kapitalförändring 
Posten Balanserad kapitalförändring består av acku-
mulerat resultat avseende fristående garantier och 
garantier för U-krediter. Dessutom innefattar posten 
ackumulerad kapitalförändring avseende kursdiffe-
renser och värdereglering hänförbara till villkorslån 
och biståndskrediter, samt ackumulerad kapitalför-
ändring hänförbar till värdering av insatser inom 
Sidas ordinarie verksamhet.

Jämförelsetal 2015 har räknats om med anledning 
av gjord justering om 7 183 tusen kronor avseende 
kortfristig del av premiefordringar 2015. 
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Balanserad kapitalförändring har ökat med 20 320 
tusen kronor. Ökningen är främst hänförbart resultat 
inom garantier för U-krediter. Samtidigt har övrig 
balanserad kapitalförändring minskat vilket främst 
beror på ökat behov av värdereglering av villkorslån.

Årets förändring, Balanserad kapitalförändring 
redovisas nedan i tabell 25:4.

Not 25.4  Balanserad kapitalförändring,  
årets förändring

161231 151231

ingående balans 1 640 115 1 652 703

Avslutad kapitalförändring tidigare år -36 286 -52 449

Tillkommer; avsatt mot statskapital          
för villkorslån

1 853

Tillkommer; avsatt mot statskapital         
för U-krediter

54 949 41 933

Leverans inkomsttitel -196 -2 071

utgående balans 1 660 435 1 640 115

Not 26.  avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

161231 151231

ingående avsättning 1 007 2 002

Nya beslut, pensioner 779 704

Korrigering/Årets pensionskostnad 183 -714

Årets pensionsutbetalningar/Årets 
pensionskostnad

-795 -985

utgående avsättning 1 174 1 007

2016 har 5 nya beslut om delpension fattats.

Not 27. Övriga avsättningar

161231 151231

ingående avsättning sidas garantier       
för ukrediter

76 000 81 532

Årets upplösning 1 000 -5 532

utgående avsättning 77 000 76 000

ingående avsättning fristående 
 garantier

315 000 262 511

Årets avsättningar -106 000 52 489

utgående avsättning 209 000 315 000

ingående avsättning, personal 3 633 5 361

Årets upplösning/avsättning -1 184 -1 728

utgående avsättning 2 449 3 633

ingående avsättning, lokaler 2 249 5 851

Årets upplösning -2 249 -3 602

utgående avsättning 0 2 249

total övrig avsättning 288 449 396 882

Posten Övriga avsättningar avser dels avsättningar för 
försäkringstekniskt beräknad risk för garantier för 
U-krediter och för fristående garantier, dels avsätt-
ningar för personal.  

Posten har minskat med 108 433 tusen kronor och 
minskningen kan till stor del hänföras till avsättningar 
avseende fristående garantier om 106 000 tusen kro-
nor. Av minskningen är cirka 69 000 tusen kronor 
hänförlig till en rättelse av fel beträffande beräk-
ningen av förväntad förlust för fristående garantier. 
Detta är ingen ny redovisningsprincip och jämförelse-
talet i balansräkningen är inte omräknat avseende 
den rättelsen. Rättelsen innebär att Sida i riskvärde-
ringen beaktar sannolik exponering istället för full 
exponering. Detta innebär att den förväntade förlus-
ten för de ifrågavarande garantierna har, genom jus-
teringen, minskat med cirka 69 000 tusen kronor 
jämfört med ställningen per 2015-12-31. Resterande 
minskning om 36 000 tusen kronor kan i huvudsak 
hänföras till att Sida i några garantier har minskat sitt 
garantiåtagande. Minskning Avsättning för personal 
avser avsättning för kompetensväxlings- och kompe-
tensutvecklingsåtgärder och har minskat då medel 
under året har använts för åtgärder som överstiger 
den årliga avsättningen med netto 1 184 tusen kronor. 
Avsättningen uppgår per 2016-12-31 till 2 249 tusen 
kronor. Av dessa bedöms 1 488 tusen kronor att 
användas 2017. Under 2011 gjorde Sida en avsätt-
ning för outnyttjade lokaler på Valhallavägen i Stock-
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holm om 17 538 tusen kronor, under året har en 
 slutlig upplösning av avsättning gjorts med 2 249 
tusen kronor.

Not 28. lån i Riksgäldskontoret

161231 151231

ingående balans 49 063 53 539

Årets upptagna lån 18 127 16 244

Årets amorteringar -18 114 -20 720

utgående balans 49 076 49 063

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram 
för 2016 på 70 000 tusen kronor. Lånet i Riksgälds-
kontoret avser materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar. Skillnaden mellan lån och anlägg-
ningstillgångar (1 446 tusen kronor) beror på att lån 
inte tas upp för konst (266 tusen kronor), samt på att 
lån inte har tagits upp för inköp och utrangeringar 
gjorda i december, se även not 15 och 16.

Not 29 kortfristiga skulder till andra myndigheter

161231 151231

Leverantörsskulder 112 745 136 625

Arbetsgivaravgifter 10 366 10 384

Övriga kortfristiga skulder - 3 068

Mervärdesskatt 7 208 6 111

utgående balans 130 320 156 188

Not 30. Övriga kortfristiga skulder

161231 151231

Personalens källskatt 10 554 10 295

Medel som ska vidareförmedlas 84 495 207 208

Övriga skulder 14 320 23 083

utgående balans 109 368 240 586

Posten Övriga kortfristiga skulder har minskat med 
131 218 tusen kronor. Minskningen kan i huvudsak 
härledas till ”Medel som ska vidareförmedlas” om 
122 713 tusen kronor, och beror främst på att medel 
avseende insatser i Tanzania har betalats ut under 
2016 som föregående år inbetalats från GPE-fonden 
som förvaltas av Världsbanken respektive Sidas mot-
svarande myndighet i England, DFID, om 204 884 
tusen kronor. Samtidigt ökar skulden beroende på 

inkomna medel under 2016 i samband med insatser 
som finansieras av EU om 82 171 tusen kronor.

Not 31. Periodavgränsningsposter

161231 151231

Upplupen lön 3 553 1 483

Upplupen semesterlön 41 719 38 914

Övriga upplupna kostnader, utom-
statliga

2 784 3 815

Övriga upplupna kostnader, inom-
statliga

1 200 1 649

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 10 284 4 818

Förutbetalda intäkter 0 1 568

utgående balans 59 540 52 246

Periodavgränsningsposter har ökat med 7 294 tusen 
kronor mellan åren. Ökningen förklaras främst av att 
oförbrukade bidrag ökat beroende på att Sida erhållit 
bidrag för att vidareförmedla EU-medel.
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Not 32. Anslagsutnyttjande
Se kapitel 7.2 Kommentarer till Anslagsredo-
visningen.

Not 33. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2015 utnyttjat tillgänglig 
anslagskredit på anslaget 7:1.1 Biståndsverksamhet 
motsvarande 2 649 123 tusen kronor vilket är ett 
negativt överföringsbelopp för 2016.

Sida hade vid utgången av 2015 ett anslagsspa-
rande på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 8 290 
tusen kronor vilket är ingående sparande för 2016. 
Sida fick disponera hela överföringsbeloppet.

Sida hade vid utgången av 2015 ett sparande på 
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen 
om 1 tusen kronor vilket redovisats som en indrag-
ning 2016.

Not 34. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp 
Med anledning av regeringens vår- och höständrings-
budget 2016 justerades anslag 1:1 Biståndsverksam-
het. Justeringen kommenteras i avsnitt 7.2 Kommen-
terar till Anslagsredovisningen. 

Enligt regleringsbrev för 2016 UD2015/11557/
PLAN UD2015/12080/USTYR UD2015/12416/
USTYR har Sida blivit tilldelade medel om 
30 221 856 tusen kronor för 1:1 Biståndsverksamhet, 
samt 1 050 445 tusen kronor för anslag 1:2 Sida 
 (förvaltning). Inom utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan har Sida tilldelats 64 000 tusen kronor för 
anslag 1:11.

Följande ändringar av regleringsbrevet är genom-
förda för anslag 1:1 Biståndsverksamhet till följd av 
regeringens beslut:

I ändring av regleringsbrev UD2016/05980/
USTYR beslutade regeringen att justera tilldelningen 
till 30 218 756 tusen kronor. I ändring av reglerings-
brev UD2016/09774/IU UD2016/11370/PLAN 
(delvis) UD2016/11381/IU beslutade regeringen att 
justera tilldelningen till 26 152 858 tusen kronor.  
I samma beslut justerades förvaltningsanslaget till 
1 092 167 tusen kronor. I ändring av regleringsbrev 
UD2016/20546/IU UD2016/20443/IU (delvis) 
beslutade regeringen att justera tilldelningen till 
32 563 189 tusen kronor.

Not 35.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

161231 151231

Inlevererat överskott från övriga 
myndigheter (2127)

2 071

Övriga ränteinkomster (2394) 18 607 23 824

Övriga inkomster av statens verk-
samhet (2811)

103 428 2 810

Återbetalning av övriga lån (4526) 10 620 46 829

summa inkomsttitel 132 655 75 534

Redovisat mot inkomsttitlar ökar totalt med 57 121 
tusen kronor. Enskilda stora återbetalningar som ej 
återförs anslag kan ge stora förändringar mellan åren 
på inkomsttitel 2811. Årets förändring beror främst 
på att en återbetalning på 86 177 tusen kronor från 
United Nations Development Programme, UNDP 
inlevererades mot inkomsttiteln 2016. Minskningen 
på inkomsttitel 4526 beror på att ett villkorslån 
 slutamorterades 2015 om 15 109 tusen kronor samt 
högre amortering av Sidas biståndskrediter föregå-
ende år. I Uppbördsavsnittet i resultaträkningen redo-
visas -122 035 tusen kronor som medel som tillförts 
statens budget. Beloppet överensstämmer inte med 
utfallet i Inkomsttitelredovisningen (132 655 tusen 
kronor). Det förklaras av att återbetalning av villkors-
lån och biståndskrediter (10 620 tusen kronor) redovi-
sas mot Statskapital. Beräknat belopp för avgifter som 
inte disponeras saknas i Sidas regleringsbrev.

Not 36. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den 
befogenhet som Sida tilldelas i regleringsbrevet att 
ingå åtaganden som medför utgifter under följande 
budgetår och som ska täckas med anslag. Avseende de 
anslagsposter som Regeringskansliet (UD) beslutar 
om äger Sida inte rätten att ingå åtaganden men 
ansvarar för att redovisa och införa dem i Sidas årsre-
dovisning. Utestående åtaganden utgörs av under 
tecknade avtal/kontrakt eller fattade beslut om bidrag 
som ska utbetalas kommande år. Sidas insatsavtal är i 
många fall utformade så att Sidas åtagande att lämna 
ekonomiskt stöd anges med ett högsta möjliga belopp 
i avtalet. Syftet med att ange belopp på detta sätt i 
avtalen är att Sidas ekonomiska åtagande inte ska gå 
längre än tilldelade anslag samt medge en flexibilitet 
om anslag skulle justeras under tiden insatsen pågår. 
Det finns därför en möjlighet för Sida att ensidigt 
 justera belopp som anges i avtalet utifrån givna 
anslags- eller bemyndiganderamar. 
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Beställningsbemyndiganden

Not 37. Tilldelad bemyndiganderam
Väsentliga avvikelser mellan åtagande och tilldelat 
bemyndigande kommenteras för Sidas verksamhet i 
kapitel 7.2 Kommenterar till Anslagsredovisningen, 
se även kommentar till Regeringskansliets (UD) verk-
samhet

Enligt regleringsbrev för 2016 UD2015/11557/
PLAN UD2015/12080/USTYR UD2015/12416/
USTYR har Sida tilldelats en bemyndiganderam för 
anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet och 5 1:11 Samar-
bete inom Östersjöregionen 76 574 400 tusen kronor.

Följande ändringar av regleringsbrevet som påver-
kat totalnivån för bemyndiganderamar har därefter 
gjorts:

I ändring av regleringsbrev UD2016/05980/
USTYR beslutade regeringen att justera ramen till 
76 456 400 tusen kronor. I ändring av regleringsbrev 
UD2016/09774/IU UD2016/11370/PLAN (delvis) 
UD2016/11381/IU beslutade regeringen att justera 
ramen till 76 410 400 tusen kronor.

Finansieringsanalys

Not 38. Verksamhetens kostnader

161231 151231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-1 187 611 -1 150 787

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-1 172 261 -1 138 133

skillnad 15 350 12 654

Skillnaden består av följande poster i resultaträk-
ningen som inte ska påverka finansieringsanalysen:

161231 151231

Realisationsförlust vid försäljning av 
anläggningstillgångar

-257 0

Avsättningar för framtida pensions-
åtaganden

-168 996

Avsättningar för uppsagd personal - 300

Avsättningar för kompetensåtgärder 1 184 1 428

Avsättningar för lokaler 2 248 3 602

Avskrivningar av anläggnings 
 tillgångar

-18 358 -18 980

summa 15 350 12 654

Not 39. Investeringar
Investeringar i immateriella tillgångar innefattar kor-
rigering av anskaffningsvärde om 323 tusen kronor 
avseende anskaffningar där fakturorna bokats upp 
2015 och krediterats 2016. Investeringar i finansiella 
tillgångar inkluderar överförd finansiell anläggnings-
tillgång till Kammarkollegiet avseende kapitaltillskott 
till Swedfund, -400 000 tusen kronor samt överfört 
redovisningsansvar från Kammarkollegiet avseende 
Kapitaltillskott IBRD, 796 459 tusen kronor. Motsva-
rande gäller även finansiering av investeringar där 
posten ökning av statkapital med medel som erhållits 
från statens budget också inkluderar överföringen till 
och från Kammarkollegiet enligt ovan.

Not 40. Låneverksamhet – nyutlåning och 
nedskrivning
Posten innefattar utöver årets nyutlåning och 
 nedskrivning även förändring av värdering till balans-
dagens kurs och befarade förluster.
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Not 41. Omräkning jämförelsetal
Från och med 2016 redovisas lämnade kapitaltillskott 
som en tillgång i balansräkningen under Andra lång-
fristiga värdepappersinnehav medan finansieringen 
tas upp som statskapital. Berörda jämförelsetal 2015 
har därför justerats med 2015 års lämnade kapitaltill-
skott om 149 249 tusen kronor. Berörda jämförelsetal 
2015 har också räknats om med anledning av gjord 
justering om 7 183 tusen kronor avseende kortfristig 
del av premiefordringar 2015.



För att skapa tillträde till arbetsmarknaden för utsatta grupper med särskilt fokus på romska ungdomar och kvinnor 
stödjer Sida ett projekt för egenföretagande genom den tyska icke-statliga organisationen Help – Hilfe zur Selbsthilfe. 
Dragan Jevtic jobbar som husdjursfrisör i sin nyöppnade salong i Pozarevac. 
Foto: Sida



Styrelsens fastställande



186

StyrelSenS faStStällande

Sidas årsredovisning 2016

8. STYRELSENS FASTSTÄLLANDE

8.1 Intern styrning och kontroll

Bakgrund
Med intern styrning och kontroll avses den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av 3 § Myndighetsförord-
ningen (2007:515) samt Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll. I processen ingår 
momenten kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, 
information och kommunikation, uppföljning samt 
dokumentation.

Arbetet med intern styrning och kontroll är högt 
prioriterat på Sida. Under flera år har myndigheten 
systematiskt arbetat för att stärka den interna styr-
ningen och kontrollen. Vårt uppdrag är att arbeta 
med fattigdomsbekämpning i krävande miljöer som 
ofta präglas av konflikt, politisk oro och instabilitet, 
svaga institutioner och hög risk för korruption. God 
intern styrning och kontroll är därmed en förutsätt-
ning för att vi ska nå resultat i vårt arbete. Därför för-
söker vi hålla arbetet med intern styrning och kon-
troll levande inom myndigheten genom bland annat 
kontinuerlig kvalitetssäkring i strategigenomförande, 
dialog med samarbetspartner, kompetensutveckling 
och vidareutveckling av processer och systemstöd. 
Det har gett en hög medvetenhet om betydelsen av 
arbetet och metoder som är integrerade i alla delar av 
verksamheten.

Nedan beskrivs kortfattat innebörden av respektive 
moment, hur Sida arbetar inom respektive område 
samt viktiga aktiviteter som utförts under 2016.

Genomförande
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgörs av de värderingar, den etik och ledarstil 
som präglar styrelsens, verksledningens, ledningsgruppens och 
chefers arbete på myndigheten. Den omfattar organisationsstruk-
tur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt medarbe-
tarnas kompetens. En annan del av kontrollmiljön är de externa 
och interna regelverk som styr myndighetens arbete.

Det finns flera externa och interna styrande doku-
ment som styr Sidas arbete. Regeringen fattar beslut 
om till exempel Förordningen (2010:1080) med 
instruktion för Sida, Förordning (2009:320) om finan-
siering av utvecklingslån och garantier för utveck-

lingssamarbete, regleringsbrev och de fleråriga strate-
gier som styr hur biståndet ska genomföras.

Utifrån grunduppdraget har Sida tagit fram en 
verksamhetsidé, som tydliggör värderingar och sätter 
verksamheten i ett större perspektiv, och en målbild 
för den kommande treårsperioden. Både verksam-
hetsidé och målbild har beslutats av Sidas styrelse.

Sidas process för verksamhetsplanering tar sin 
utgångspunkt i verksamhetsidé och målbild. Utifrån 
generaldirektörens prioriteringar formulerar avdel-
ningar och enheter varje år konkreta planer och akti-
viteter, som följs upp av verksledningen tre gånger per 
år. Under 2016 har myndigheten vidareutvecklat pro-
cessen för verksamhetsplanering avseende struktur 
och tillvägagångssätt. Bland annat tog vi fram ett för-
slag till en övergripande verksamhetsplan för Sida 
som helhet, vilken gav vägledning för avdelningarnas 
arbete med verksamhetsplaneringen.

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras 
bland annat i den arbetsordning Sida har och som på 
övergripande nivå beskriver myndighetens organisa-
tion, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndig-
hetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myn-
digheten, handläggning av ärenden och formerna i 
övrigt för verksamheten. Därutöver finns handlägg-
ningsordningar för var och en av Sidas avdelningar 
med en mer utförlig beskrivning av organisation, 
ansvar, beslutsrätt och arbetsformer. Sida ser kontinu-
erligt över och uppdaterar innehållet i myndighetens 
arbetsordning och handläggningsordningar för att 
anpassa dem till förändringar i verksamheten. Så har 
även skett under 2016.

För väsentliga delar av verksamheten tas även sty-
rande dokument fram i form av riktlinjer och process-
beskrivningar. Sida ser kontinuerligt över styrande 
dokument, systemstöd och processer för att säkerställa 
att de är ändamålsenliga och effektiva. Under 2016 
har Sida upprättat en hållbarhetspolicy och uppdate-
rat processbeskrivningar för ekonomiadministration. 

Riskanalys
Riskanalysen omfattar att identifiera händelser som kan med-
föra att målen inte uppnås, bedöma och värdera dessa risker, 
besluta om hur riskerna ska hanteras och vid behov uppdatera 
dem.
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Arbetet med att analysera och hantera risker är en 
integrerad del av Sidas verksamhet och sker på flera 
olika nivåer. Under 2016 har Sida genomfört riskana-
lyser enligt följande:

 ■ övergripande för hela myndigheten som en del av 
verksamhetsplaneringen och uppföljningen

 ■ i arbetet med att utveckla processbeskrivningar
 ■ i arbetet med att ta fram resultatförslag
 ■ i beredningen av insatser
 ■ som en del av arbetet med arbetsmiljöplaner
 ■ i en separat säkerhetsriskanalys

Sida har en etablerad process och struktur för ris-
kanalys som följer Ekonomistyrningsverkets riktlinjer. 
För att möta verksamhetens behov av råd och ge ökad 
vägledning i arbetet med riskanalys och riskhantering 
har Sida under 2016 arbetat för att vidareutveckla 
metodstödet, framför allt inom insatshanteringen. 
Avdelningen för verksamhetsutveckling har erbjudit 
utbildningar och arbetsmöten med avdelningarna för 
att öka förståelsen för riskanalys och riskhantering. 
Vidare har en e-learningkurs inom riskanalys, revi-
sion och budgetanalys lanserats under 2016.

Sida har särskilt prioriterat att arbeta med risker 
för oegentligheter. Dialog med och utbildning riktad 
till såväl chefer och medarbetare inom organisationen 
som till samarbetspartners sker kontinuerligt för att 
öka kunskap och förståelse. Sida har tillsammans med 
UD en specifik e-learningkurs för korruption som är 
obligatorisk för alla medarbetare.

Kontrollåtgärder
Risker ska hanteras genom kontrollåtgärder på myndighetsöver-
gripande nivå, inom avdelningar och enheter samt i Sidas olika 
processer. Kontrollåtgärderna ska säkerställa såväl effektivitet 
som tillförlitlighet i myndighetens verksamhet och processer.

Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
kontrollåtgärder på samtliga nivåer. I samband med 
att riskanalyser görs på de olika nivåerna identifieras 
kontrollåtgärder som följs upp kontinuerligt.

I arbetet med att ta fram processbeskrivningar defi-
nieras och dokumenteras kontrollaktiviteter för att 
säkerställa att risker hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. Kontrollbeskrivningarna tydliggör vem som ska 
utföra vilken kontroll, när i tiden den ska utföras och 
hur den ska dokumenteras. Vidareutveckling av kon-
trollaktiviteter sker löpande för att effektivisera verk-
samheten och för att anpassa till förändringar i verk-
samheten. För varje process utses en processägare och 
en processförvaltare. Under 2016 har vi förtydligat 
vad som ingår i de båda rollerna och genomfört 

 särskilda möten för att följa upp att ett aktivt process-
ägarskap etableras.

En av Sidas mest centrala processer är processen 
”Hantera biståndsinsatser”. Precis som alla andra 
processer ses den regelbundet över av processägaren. 
Under 2016 har vi arbetat med vidareutveckling av 
både processer och system för vår biståndsverksam-
het. Bland annat har vi infört ett nytt planeringssys-
tem och sett över aktiviteter och metodstöd för ris-
kanalys och resultatanalys. Vi har också genomfört ett 
omfattande utvecklingsarbete för biståndsformen lån 
och garantier där vi förtydligat formella processbe-
skrivningar, roller och ansvar samt redovisningspraxis. 
Då delar av hanteringen av insatser inom lån och 
garantier är utlagd till EKN och Riksgälden har vi 
under 2016 haft kontinuerlig dialog med dem för att 
säkerställa kvalitet i hanteringen.

Under 2016 har vi även förtydligat processbeskriv-
ningar för bokslut samt uppföljning av sak- och för-
valtningsanslag. Vi har också förstärkt vår hantering 
av bemyndiganderamar genom att införa ett nytt sys-
temstöd och nya rapporteringsmallar för uppföljning.

Sida finansierar biståndsinsatser som utförs av sam-
arbetspartners. Uppföljning av partners arbete sker 
bland annat genom möten och analys av den rappor-
tering de tillhandahåller, fältbesök och revision. Det 
är mycket viktigt att Sida kan både ställa krav på och 
följa upp intern styrning och kontroll hos samarbets-
partners. I samarbetsavtalen ställs tydliga krav på att 
samarbetspartners ska arbeta med intern styrning och 
kontroll, till exempel ställs krav på att revisioner ska 
genomföras regelbundet. I de fall våra samarbetspart-
ners vidareförmedlar delar av verksamheten till andra 
organisationer ställs samma krav på alla organisatio-
ner, i syfte att säkerställa integritet och god kontroll i 
hela verksamheten.

Information och kommunikation
Detta moment handlar om att information och kommunikation 
avseende intern styrning och kontroll måste flöda igenom hela 
verksamheten, såväl internt som externt. Relevant information 
ska identifieras, fångas, och förmedlas i en form och inom en 
tidsram att medarbetarna kan utföra sina uppgifter.

Sidas intranät Inside är ett viktigt verktyg för att 
förmedla information till medarbetarna. På Inside 
finns alla styrande dokument, processbeskrivningar 
och annan väsentlig information att tillgå. Under 
2016 har Inside omarbetats för att ge en tydligare 
struktur och för att förenkla informationssökning för 
medarbetarna. Så kallade ”samarbetsytor” har införts 
där avdelningar, funktioner och projektgrupper på ett 
enkelt sätt kan dela och bearbeta information. Den 
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dialog som avdelnings- och enhetschefer har löpande 
med medarbetarna avseende regelverk och processer 
är också en viktig del av kommunikationen.

Sidas ledningsgrupp träffas varannan vecka där 
bland annat aktiviteter och utvecklingsprojekt inom 
myndigheten diskuteras. Under 2016 har fokus inom 
intern styrning och kontroll varit kvalitetssäkring 
inom insatshanteringen, nya system för ekonomi och 
planering samt regelstyrning. Varje ledningsgrupp-
smedlem har i uppdrag att förmedla relevant infor-
mation från ledningsgruppsmöten på sina avdelnings- 
och enhetsmöten så att information kan spridas i 
organisationen på ett effektivt sätt.

Uppföljning
Uppföljning sker både genom systematiska löpande uppfölj-
ningar och genom enskilda uppföljningar enligt verksamhetens 
behov. Att regelbundet följa upp styr- och kontrollsystem är nöd-
vändigt för att säkerställa att riskhanteringen fungerar.

Sida har ett stort fokus på uppföljning och under 
rapporteringsperioden har följande utförts i syfte att 
säkerställa att riskhanteringen är ändamålsenlig:

 ■ Åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna i Sidas 
övergripande riskanalys, följer upp och rapporterar 
vid tre tillfällen under året till Sidas verksledning 
inom processen ”Genomföra verksamhetsuppfölj-
ning” om hur arbetet med kontrollåtgärderna fort-
löper. Dialog om risker i verksamheten sker 
löpande på flera nivåer och inom Sidas lednings-
grupp och styrelse.

 ■ Sida har under 2016 hanterat och följt upp miss-
tanke om oegentlighet eller korruption kopplat till 
svenska biståndsmedel förmedlade av Sida i enlig-
het med intern rutinbeskrivning.1

 ■ Gemensamma inspektioner med utrikesdeparte-
mentet har genomförts på sju stycken utlandsmyn-
digheter i enlighet med rutinbeskrivning hos utri-
kesdepartementet.2

 ■ Särskilda kvalitetsuppföljningar har gjorts av pro-
cessen ”Hantera biståndsinsatser”. Det finns även 
lokala och centrala kommittéer, vilka följer upp 
kvalitet i beredningar och beslut inom insatshante-
ringen.

 ■ Inom processen ”Följa upp intern styrning och 
kontroll” har en enskild uppföljning av ”Sidas 
funktioner för uppföljning och kontroll” genom-
förts. Myndigheten har också genomfört den årliga 
så kallade ”ISK-enkäten” där samtliga avdelningar 
får beskriva sitt arbete med intern styrning och 
kontroll. Enkäten följs upp med dialogsamtal 
 mellan Sidas chefscontroller och avdelnings-
ledningarna.

Sida har även en internrevisionsfunktion, vilken 
 rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionen har 
under 2016 utfört granskningar enligt den revisions-
plan styrelsen fastställt. Under året har Internrevisio-
nen bland annat granskat myndighetens insatshante-
ringsprocess på utvalda utlandsmyndigheter och 
myndighetens process för strategirapportering.

Riksrevisionen granskar också verksamheten 
löpande och har under 2016, utöver den finansiella 
revisionen, fokuserat på insatshantering, upphandling, 
lönehantering, lån och garantier samt utbetalnings-
rutiner.

Sida har en strukturerad process för att följa upp 
rapporter och rekommendationer från Riksrevisionen 
och den egna Internrevisionen. Verksamheten tar 
fram åtgärder och rapporterar till styrelsen som 
ytterst beslutar om åtgärderna. Sidas chefscontroller 
koordinerar, kvalitetssäkrar och följer upp detta 
arbete för att säkerställa att den interna styrningen 
och kontrollen kontinuerligt förbättras.

Dokumentation
Sida betonar vikten av att dokumentera arbetet med intern styr-
ning och kontroll. Riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och 
bedömning dokumenteras enligt fastställd struktur och etablerade 
mallar, vilka finns tillgängliga på intranätet Inside.

För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovis-
ning 2016 har Sida genomfört följande:

 ■ De finansiella dokumenten i årsredovisningen, 
samt redovisning av verksamhetens resultat, har 
upprättats enligt Myndighetsförordning (2007:515), 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag, Förordning (2010:1080) med instruk-
tion för Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete, Förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssam-
arbete, Förordning (2011:211) om utlåning och 
garantier, regleringsbrev för budgetåret 2016 avse-
ende Sida, samt övriga regeringsbeslut.

 ■ För Sidas hantering av medel från Regeringskans-
liet (UD) har Sida vid upprättandet av bemyndi-
ganderedovisningen kontrollerat och bedömt att 
erforderliga underlag och handlingar finns som 
styrker utestående åtaganden 2016. Regerings-
kansliet (UD) har intygat att samtliga underlag har 
delgivits Sida. Sida har inte ansvar för hela kedjan. 
Beslut om insats sker på Regeringskansliet. Där-
med kan Sida endast uppfylla krav enligt förord-
ning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
samt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, kap 2 §8, för den del som avser 
Sidas uppdrag. Sidas bedömning från tidigare år 
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kvarstår vad gäller vikten av att ansvarskedjan hålls 
samman. 

 ■ I samband med upprättande av delårsrapport och 
årsredovisning har analyser och kvalitetssäkring av 
utfall utförts, vilka sammanfattas i kommentarer 
och noter till de finansiella dokumenten i årsredo-
visningen, samt av redovisningen av verksamhetens 
resultat.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2016 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Generaldirektörens bedömning bygger på skriftliga 
intyganden från samtliga avdelningschefer, att 
redovisningen inom ansvarsområdet ger en rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat och kostnader.

Bedömning
Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovisat 
sin sammanfattande bedömning av nivån på intern 
styrning och kontroll vid Sida och med detta som 
underlag bedömt att den är betryggande.3 Bedöm-
ningen bygger på Chefscontrollerns årliga rapport 
2016, som har utarbetats inom processen ”Följa upp 
intern styrning och kontroll”.
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8.2 Styrelsens fastställande
Vi intygar att Sidas årsredovisning 2016 ger en rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat samt av kostna-
der, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrol-
len vid myndigheten är betryggande.

Sidas styrelse
Stockholm den 16 februari 2017

Yvonne Gustafsson Ingemar Skogö
Ordförande Vice ordförande

Lennart Båge Torbjörn Becker
Vikarierande generaldirektör

Kajsa Johansson Lena Hök

Anders Wijkman Peter Örn

Mia Horn af  Rantzien
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Kapitelnoter
1  För ytterligare information kring hantering av misstanke om 

oegentlighet och korruption hänvisas till rapporten Sidas hante-
ring av korruptionsmisstankar – Årsrapport 2016

2  Inspektion/tillsyn av utlandsmyndigheterna – riktlinjer för sam-
verkan mellan UD-INSP, Sida och Migrationsverket 
Se även schema enligt inspprog_vt_2016 respektive inspprog_
ht_2016

3 Dox ärendenummer 17/000272
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FÖRTECKNING ÖVER AKRONYMER

ADB Asiatiska Utvecklingsbanken

ADEP Association d’Appui et d’Eveil Pugsada

AGIR Accão para uma Governacão Inclusiva e 
 Responsavel

APF Asia Pacific Forum of National Human Rights 
Institutions

ARC Africa Risk Capacity

AU Afrikanska unionen

AUC African Union Commission, Afrikanska 
 unionens kommission

BBE Bilaterala Biträdande Experter

BNP Bruttonationalprodukt

CAL Coalition of African Lesbians

CEDAW Konventionen om avskaffande av diskrimine-
ring av kvinnor

CGIAR Consortium of International Agricultural 
 Research Centers

CIGIG Comision Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala

CIPD County Integrated Development Plan

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau

COP21 21st Conference of the Parties (or “COP”) to the 
United Nations Framework Convention on 
 Climate Change (UNFCCC)

CSO Civilsamhällesorganisation

CRIGED Centre de Recherche et d’Intervention en 
Genre et Développement

CRS++ Creditor Reporting System, OECD

DAC Development Assistance Committee, OECD:s 
biståndskommitté

DRC Democratic Republic of the Congo,  
Demokratiska Republiken Kongo

DCPSF Darfur Community Peace and Stability Fund

DGS Den Globala Skolan

DFID Department for International Development, 
Storbritanniens biståndsorgan

EAC East African Community

EBA Expertgruppen för biståndsanalys

EKN Exportkreditnämnden

EBRD Europeiska Utvecklingsbanken 

EPA Ekonomiska Partnerskapsavtal?

ESV Ekonomistyrningsverket

EU Europeiska Unionen

FAO Food and Agriculture Organization, FN:s 
 livsmedels- och jordbruksorganisation

FBA Folke Bernadotte Akademin

FEWS NET Famine Early Warning Systems Network

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade

FN Förenta Nationerna

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

GAPII Gender Action Plan, EUs handlingsplan för 
jämställdhet

GEVA Gender, Equality, Voice and Accountability

GFATM Globala Fonden mot aids, tuberkulos och 
 malaria

GHD Good Humanitarian Donors principles,  
Gott Humanitärt Givarskap

GPE Global Partnership for Education

GRI Global Reporting Initiative

GRUS Grupo de socios para el desarrollo de Bolivia

HABITAT III FN:s toppmöte om hållbar urbanisering

HBTQ Homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer

HLFP High Level Political Forum

HLM High Level Meeting 

HML2 The Second High Level Meeting

HPF Health Pooled Fund

IATI International Aid Transparency Initiative

ICDDR,B International Centre for Diarrhoeal Disease 
Research, Bangladesh

ICT/IKT Informations- och kommunikationsteknik

IDA Internationella utvecklingsfonden

IDB Interamerikanska utvecklingsbanken

IFI Internationella finansiella institutioner

IHR Internationell humanitär rätt

IM Individuell Människohjälp

IMF Internationella valutafonden

INDEPTH International Network for the Demographic 
Evaluation of Populations and Their Health

INTEM Avdelningen för internationella  organisationer 
och tematiskt stöd

ILO International Labour Organization, Internatio-
nella arbetsorganisationen, FN

IPPF International Planned Parenthood Federation

ISK Intern styrning och kontroll

ITP International Training Programs

IUCN International Union for Conservation of Nature

JPD Junior Professionals in Delegation
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JPO Junior Professional Officer

MDIF Media Development Investment Fund

MENA Mellanöstern och Nordafrika

MFS Minor Field Studies

MoU Memorandum of Understanding,  
Ett samförståndsavtal

MR Mänskliga rättigheter

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MTI Market Transformation Initiativ

NGO Non-Governmental Organisation

NLD National League for Democracy

N4L Network for Learning, Nätverk för Lärande

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling

OHCHR Office of the United Nations High Commissio-
ner for Human Rights, Kontoret för FN:s hög-
kommissarie för mänskliga rättigheter

Oxfam Oxford Committee for Famine Relief

PAO Partianknutna organisationer

PGU Politik för global utveckling

PPIMA Public Policy Information, Monitoring and 
 Advocacy

PSD Private Sector Development, Privatsektor-
utveckling

PTS Post- och telestyrelsen

QCA Qualitative Comparative Analysis

RBM Results Based Management

REC Regionala Ekonomiska Gemenskaper

RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter

RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning

RWI Raoul Wallenberg Institutet

Safaids Southern Africa HIV and AIDS Information 
 Dissemination Service

SAK Svenska Afghanistankommittén

SARC Special Assistant to the Resident Coordinator

SEA Strategic Environmental Assessment

SEAPA Southeast Asian Press Alliance

SCORE Stockholm Centre for Organizational Research

SDG Sustainable Development Goals, Globala 
 utvecklingsmål

SGU Sveriges geologiska undersökning

SLSD Swedish Leadership for Sustainable Develop-
ment, Svenskt ledarskap för hållbar utveckling

SOMREP Somalia Resilience Programme

SPF Sida Partnership Forum

Spider Swedish Program for ICT in Developing 
 Regions

SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

STWI Sweden Textile Water Initiative

TAIEX Twinning och Technical Assistance Information 
Exchange, EU biståndsinstrument

TDR Special Programme for Research and Training 
in Tropical Diseases, WHO

TMEA Trade Mark East Africa

TRAC Tool for Results management and Appraisal of 
Contributions, Sidas insatshanteringsverktyg

UD Utrikesdepartementet

UHAI East African Sexual Health and Rights Initiative

UHR Universitets- och högskolerådet

UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
 Cultural Organization, FN:s organisation för 
utbildning, veten-skap och kultur

UNCBD United Nations Convention on Biological Diver-
sity, Konventionen för biologisk mångfald

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
 Climate Change, FN:s konvention om klimat-
förändring

UNFPA United Nations Population Fund, FN:s befolk-
ningsfond

UNHCR United Nations High Commissioner for Refu-
gees, FN:s flyktingkommis-sarie/flyktingorgan

UNSCR 1325 United Nations Security Council resolution 
1325

UNICEF United Nations Children’s Fund, FN:s barnfond

UNICEF 
PEAR+3

[…] Participatory and empower community-
based approach for resilience

UNMIL United Nations Mission In Liberia

UNDP United Nations Development Programme, 
FN:s utvecklingspro-gram

UN Women United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women

UM Utlandsmyndighet

UPM United Paper Mills

USAID United States Agency for International Deve-
lopment, USA:s biståndsorgan

USA United States of America

WASH water, sanitation and hygiene

WBIF Western Balkans Investment Framework

WHO World Health Organization, FN:s Världshälso-
organisation

WIEGO Women in Informal Employment: Globalizing 
and Organizing

WFP World Food Programme

WHS World Humanitarian Summit

WWF World Wide Fund for Nature, Världsnatur-
fonden

ZNFU The Zambian National Farmers Union

Zanu-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic 
Front

Öst-P Östliga partnerskap
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