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Sidas årsredovisning är omfångsrik och resultatinrik-
tad. Den beskriver vad vi åstadkommit under 2013 
i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns 
de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en 
värld som blir bättre för allt fler.

Människor runt om i världen blir allt friskare och 
bättre utbildade, får i högre grad tillgång till markna-
der och del av växande ekonomier. Svenskt bistånd 
och Sida bidrar till den utvecklingen.

Samtidigt slår katastrofer som tyfonen i Filippi-
nerna och kriget i Syrien oerhört hårt. Aldrig tidigare 
har FN:s appeller för humani-
tärt stöd varit större. Det ingår 
i Sidas uppdrag att rädda liv 
och lindra den nöd som upp-
står. Sverige är en av de största 
aktörerna inom det humani-
tära biståndet och vi agerar 
snabbt och effektivt. Även det 
arbete vi stött för att bygga 
motståndskraft har visat sig mycket relevant.

Det humanitära arbetet får ofta, med rätta, stort 
utrymme. Det är lätt att se snabba och konkreta 
resultat. Men vårt utvecklingssamarbete rymmer 
mycket mer än så och ofta tar det tid innan de 
genomgripande resultaten syns – inte minst inom 
regeringens prioriterade områden som miljö, jäm-
ställdhet och demokrati, där många olika faktorer 
spelar in för framgång.

Under året har regeringen beslutat om en rad nya 
resultatstrategier för utvecklingssamarbetet. Denna 
förändring i styrning och arbetsmetod har haft hög 
prioritet i Sidas verksamhetsutveckling under 2013. 
Resultatstrategierna har tydliggjort styrningen och 

underlättat genomförandet av vårt arbete. Sida har 
lämnat underlag i form av resultatförslag, grundade 
i analys av vad som kan åstadkommas i ett land och 
hur Sverige och Sida på bästa sätt kan bidra till för-
ändring och utveckling.

Sidas roll i genomförandet är att hitta rätt metoder 
och samarbetspartner för att styra arbetet mot upp-
satta mål och resultat.

När vi berättar om våra resultat tar vi ofta avstamp 
i stora sammanhang. Vårt engagemang går hand 
i hand med ett lands utveckling. Detta blev särskilt 

tydligt i december när vi 
avslutade samarbetet med 
Indien, Indonesien, Kina, 
Vietnam, Namibia, Sydafrika 
och Botswana. Länder som 
inte längre är i stort behov av 
bistånd. Utvecklingskurvorna 
pekar stadigt uppåt. En utvär-
dering visar att över hälften av 

den senaste tidens samarbeten och relationer som 
Sida bidragit till kommer att fortsätta i någon form 
och förhoppningsvis bidra till ömsesidig nytta och 
utveckling i länderna.

2014 markerar slutspurten mot millenniemålen. 
Målen har haft en unik förmåga att samla och följa 
upp insatser för att minska fattigdom. Under förra 
året påbörjades arbetet med att ta fram nya mål. Sida 
möjliggjorde en bred konsultation särskilt riktad till 
civilsamhällets organstiaoner, ungdomsorganisationer 
och svenskt näringsliv. De nya målen kommer att 
sätta agendan för internationellt utvecklingssamar-
bete för 15 år framöver och har stor betydelse för oss 
och de människor vi arbetar för och med.

Vår verksamhetsinriktning för  
åren 2013–2015 prioriterar fortsatt 

resultatorientering, systematiskt 
analysarbete och aktiva val av metoder 

och samarbetspartner.
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Vår verksamhetsinriktning för åren 2013–2015 pri-
oriterar fortsatt resultatorientering, systematiskt ana-
lysarbete och aktiva val av metoder och samarbets-
partner. För att förstärka vår analysförmåga och 
kunskapsutveckling ytterligare inrättar Sida vid års-
skiftet en chefsekonomfunktion och under 2014 är 
siktet inställt på att utveckla organisationens kvalitet 
och systematik.

I slutet av året lanserade vi Biståndsbarometern – 
ett kommunikationsverktyg som löpnade redovisar 
svenska resultat i biståndet.

Arbetet med nya aktörer tog kliv framåt. Detta blev 
särskilt tydligt genom ett initiativ riktat till svenska 
storföretag, som alla kan spela en stor roll för att 
skapa utveckling. Detta resulterade i ett nätverk som 
till och med fått internationell uppmärksamhet, Swe-
dish Leadership for Sustainable Development. Nät-
verket har skapat en bra dialog om hur offentliga och 
privata aktörer kan bidra till utvecklingsagendan med 
utgångspunkt från vars och ens kärnuppdrag.

Ett annat intressant samarbete inleddes med vår 
motsvarighet i USA, USAID. Samarbetet syftar till 
att med stöd i forskning, teknologi, innovation och 
partnerskap söka lösningar på olösta frågor, till exem-
pel genom så kallade Grand Challenges.

Vi stödjer förändringsarbete för en rättvis och håll-
bar global utveckling och bidrar till att rädda liv och 
lindra nöd. Det ställer krav på god intern styrning 
och kontroll. Under de senaste åren hag vi arbetat 
aktivt för att få bra ordning på våra arbets- och 
beslutsprocesser. Detta har OECD:s biståndskom-
mitté och Riksrevisionen uppmärksammat.

Jag bedömer att processen för att hantera bistånds-
insatser nu kommit så långt att vi har god kontroll på 

vad vi gör, hur vi gör det, vad det kostar och vilka 
resultat det ger. Inte desto mindre måste vi ständigt 
arbeta för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Inför 
2014 står vi rustade och för första gången på ett antal 
år kan vi besluta om denna årsredovisning med inty-
gande om rättvisande bild och utan reservationer 
avseende brister i vår interna styrning och kontroll.

Transparens och ansvarsutkrävande är hörnstenar 
i regeringens politik. En del av transpensarbetet 
handlar om arbetet med OpenAid. Vi genomför nu 
förbättringar av verktyget. Några förbättringar kom-
mer att märkas till sommaren och redan i januari 
2014 lanserar vi en app där all Sveriges biståndsdata, 
i dag såväl som historiskt, finns samlad på ett ställe. 
Man kan också använda appen för att anmäla miss-
tänkt korruption och för att få aktuella nyheter om 
vad som händer inom biståndsvärlden.

2013 har också varit ett viktigt år i vårt HR-arbete. 
Vi har beslutat om en ny personalidé, personalpolicy 
och lönepolicy och nya riktlinjer för bemanning och 
tjänstledighet. Dessa policyer och riktlinjer är en del av 
den beslutade HR-strategin och är de styrande grund-
dokumenten för Sidas kompetensförsörjningsprocess.

Stora arbetsinsatser ligger bakom ett Sida som 
2014 står stadigt och som är berett att med mod och 
målmedvetenhet fortsätta det viktiga arbetet för 
utveckling och rättvisa.

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör
Stockholm, februari 2014
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Sida ansvarar för att hantera bidrag eller annan 
finansiering till stöd för insatser som kostnadseffektivt 
bidrar till att uppfylla målen för det internationella 
utvecklingssamarbetet inklusive det humanitära 
biståndet och reformsamarbetet i Östeuropa, som en 
del i genomförandet av Sveriges politik för global 
utveckling. Under 2013 har Sida använt nära 18 mil-
jarder kronor som utbetalats till fler än 2 000 insatser 
inom utvecklingssamarbetet. Sida administrerar ytter-
ligare drygt 11 miljarder kronor av biståndsverksam-
het som Regeringskansliet beslutar om. Sidas huvud-
uppgift är att genomföra de strategier för 
utvecklingssamarbete som regeringen beslutat om. 
Under 2013 styrdes det bilaterala och det regionala 
samarbetet i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika 
samt Mellanöstern och Nordafrika av 43 geografiska 
strategier. Antalet samarbetsländer minskar i och med 
att mångåriga utvecklingssamarbeten med Botswana, 
Indien, Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och 
Vietnam avslutades under 2013. Under de senaste 
åren har Sidas arbete där till stor del inriktats på att 
avsluta insatser och att bidra till aktörssamverkan, det 
vill säga samarbeten inom områden som på sikt ska 
kunna drivas utan biståndsfinansiering, till exempel 
inom området miljöteknik. En utvärdering visar att 
aktörssamverkan har lett till positiva resultat i de sju 
länderna och att över hälften av de samarbeten och 
relationer som Sida bidragit till att skapa kommer att 
fortsätta i någon form. Men det tar lång tid att bygga 
hållbara relationer.

Under 2013 har regeringen antagit resultatstrate-
gier, som sedan 2013 är benämningen på de strate-
gier som styr utvecklingssamarbetet, för Myanmar, 
Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania och Zambia. 
Sida har även utarbetat resultatförslag för Afghanis-
tan, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo 
(DRK), Kambodja, Moçambique, Rwanda och 
Uganda samt för länderna som ingår i reformsamar-
betet med Östeuropa, det vill säga Albanien, Arme-
nien, Azerbajdzjan, Bosnien- Hercegovina, Georgien, 
Kosovo, Moldavien, Serbien, Ukraina och Vitryss-
land och i regionala insatser även Makedonien och 
Montenegro.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
Sidas stöd till insatser för demokrati och mänskliga 
rättigheter uppgick till drygt 5,3 miljarder kronor 
2013. Insatserna har bland annat handlat om stöd för 
att genomföra val, utbildning till journalister, juridisk 
rådgivning och rättshjälp.

Sidas bidrag till arbetet mot könsbaserat våld har 
bidragit till att frågorna uppmärksammats mer, exem-
pelvis genom tre resolutioner i FN:s säkerhetsråd 
samt årliga rapporter från FN:s generalsekreterare.

Under 2013 har Sida medverkat till att val kunnat 
genomföras i Kenya, Mali, Somaliland (lokalval) och 
Zimbabwe. I Zimbabwe har även den nya grund-
lagen utarbetats med svenskt stöd. Utbildning i stan-
darder och metoder för Afrikanska Unionens val-
observatörer har genomförts, liksom en utbildning av 
50 valobservatörer från SADC-regionen.

De svenska organisationer som har ramavtal med 
Sida samarbetar i sin tur med drygt 1 800 andra 
organisationer i civilsamhället i olika länder. Sida gör 
bedömningen att många människor som lever i fattig-
dom har fått ökad kunskap och medvetenhet om sina 
rättigheter genom deras arbete. Stödet har också 
bidragit till många människor fått kapacitet att agera, 
individuellt eller tillsammans, och organisera sig för 
att utkräva sina rättigheter.

Sida genomförde under slutet av 2012 och i början 
av 2013 en resultatöversyn av strategin för demokrati 
och mänskliga rättigheter i Ryssland. Slutsatsen från 
översynen är att Sveriges stöd till det civila samhället 
i Ryssland har varit viktigt och gett många resultat 
tack vare ett långvarigt samarbete och ett flexibelt 
stöd till samarbetspartnerna.

I Turkiet har svenskt stöd bidragit till lagen om och 
inrättandet av den första Ombudsmannainstitutionen 
i landets historia. Sida konstaterar att stödet till 
demokrati och mänskliga rättigheter har varit angelä-
get i flera länder och att det har bidragit till många 
viktiga förändringar.

Säkerhetssituationen i flera länder gör att tydliga 
effekter inte kan påvisas på sektormålsnivå trots att 
majoriteten av insatser genomförts enligt plan. Ett 
exempel på detta är DRK, inom området demokrati 
och mänskliga rättigheter. I ett par länder, till exem-
pel Rwanda, har insatsportföljen inte genomförts 
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enligt plan på grund av behov av att förändra 
insatsportföljens sammansättning.

Humanitära insatser
Sidas stöd till humanitära insatser uppgick till 2,9 mil-
jarder kronor under 2013. Det motsvarar 56 procent 
av Sveriges totala humanitära bistånd som har ökat 
från 3,3 till 4,9 miljarder kronor under perioden 
2005–2013. Sverige är den fjärde största bilaterala 
humanitära givaren i världen. Merparten av det 
humanitära stödet går till FN-organisationer som har 
rollen av att leda, samordna och genomföra humani-
tära insatser.

Sida har tillsammans med UD under året 
publicerat en portföljanlys av det svenska humanitära 
biståndet som för första gången sammanställde aggre-
gerade resultat för perioden 2005–2012. Sida har 
under året byggt vidare och sammanställt resultat för 
2012 som visar på att Sidas humanitära stöd bland 
annat bidragit till:

 ■ rent vatten och sanitet för drygt 3,8 miljoner 
människor

 ■ skydd och stöd för drygt 2,5 miljoner människor 
genom multisektorprojekt

 ■ primärhälsovård för cirka 1,9 miljoner människor
 ■ försörjningsstöd (främst jordbruk) för drygt 1,6 mil-

joner människor

Biståndsgivarna har upprättat gemensamma land-
fonder för att effektivisera nödhjälpen. Sidas stöd 
till sådana fonder har resulterat i att drygt 619 000 
nödlidande människor fick bättre möjligheter att 
försörja sig i Centralafrikanska republiken, Demo-
kratiska republiken Kongo (DRK), Sydsudan, Sudan 
och Somalia. I Afghanistan, Etiopien, Jemen, Jorda-
nien, Libanon, Syrien, Västbanken och Gaza, har 
hälsovården förbättrats för drygt 530 000 nödlidande 
 människor.

De humanitära kriser som mottog mest humani-
tära medel från Sida 2013 inkluderade Syrien, DRK, 
Sydsudan, Filippinerna, Somalia, Afghanistan, 
Sudan, Myanmar och Jemen. Sida ger ofta icke-öron-
märkt stöd vilket förbättrar möjligheten för dem som 
genomför de humanitära insatserna att anpassa stö-
det till förändringar. Långsiktiga relationer och fler-
årig finansiering gör att stödet blir förutsägbart och 
ger de humanitära partnerorganisationerna flexibili-
tet att agera.

Hållbar samhällsbyggnad
Stödet till hållbar samhällsutveckling var drygt 2 mil-
jarder 2013. Hit räknas stöd till infrastruktur, till 

exempel satsningarna på upprustning av vägar 
i Afghanistan, Liberia samt Västbanken och Gaza. 
Energiprojekt ingår också i denna sektor. Insatserna 
omfattar bland annat utbyggnaden av elnäten 
i Mocambique, där cirka 480 000 fler människor nu 
har direkt tillgång till el jämfört med 2011. Det regio-
nala stödet till Asien har bidragit till att drygt 100 000 
sol-elssystem installerats, vilket har gett över en halv 
miljon boskapsskötare med familjer tillgång till el. 
I Moldavien antog regeringen 2013 den nationella 
energistrategi som utvecklats med svenskt stöd.

Sidas stöd till insatser för utveckling i städerna, 
urban utveckling, räknas också som stöd till hållbar 
samhällsbyggnad. I Kenya har Sida till exempel 
bidragit till att utveckla en systematisk process för att 
förbättra levnadsförhållandena i slummen i 15 kom-
muner utifrån invånarnas egna prioriteringar och 
planer.

Stödet till vatten och sanitet räknas också hit. Insat-
serna handlar bland annat om att utveckla samarbe-
tet mellan länder kring vattenfrågor och förbättra 
hanteringen av vattnet genom nya metoder, Sida 
bidrar till sådana insatser i bland annat Bosnien-Her-
cegovina och Georgien. Sida har även gett ett utveck-
lingslån (insatser där Sidas bidrag kombineras med 
ett marknadsmässigt lån) till två avloppsreningsverk 
och ledningsnät på Sri Lanka.

Hälsa
Sidas fjärde största huvudsektor är hälsa. Stödet till 
hälsoinsatser var drygt 1,6 miljarder 2013 och ges på 
olika nivåer, allt från direkt stöd till hälsotjänster för 
fattiga människor till utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdsystem i olika länder. Fokus ligger på att 
minska barnadödligheten (millenniemål 4) och 
mödradödligheten (millenniemål 5). Barnmorskorna 
är den viktigaste personalkategorin för att minska 
mödradödligheten. Sida bidrar därför till utbildning 
av barnmorskor i bland annat Bangladesh, Indien 
och Somalia men även på global nivå, till exempel 
genom stöd till FN:s befolkningsfond (UNFPA).

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) är också ett prioriterat område. Sida stöder 
insatser som ska motverka spridningen av hiv/aids, 
dels genom det regionala stödet i Afrika söder om 
Sahara, dels genom insatser i enskilda länder.

En fördjupad redovisning visar att Sidas stöd till 
hälsa har bidragit till ett stort antal resultat inom såväl 
hälsotjänster, institutionell utveckling och påverkans-
arbete. De bästa resultaten har uppnåtts inom områ-
den som Sverige prioriterat och drivit under många 
år, till exempel SRHR-frågor där insatserna bland 
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annat gäller tillgång till preventivmedel, barnmorskor 
och säkra aborter. Stödet har varit framgångsrikt då 
det finns ett klart samband mellan kvinnors möjlighe-
ter att bestämma över sin egen kropp till exempel 
genom tillgång till preventivmedel och minskad möd-
radödlighet.

Erfarenheterna från arbetet med hiv/aids är att 
om man vill ändra samhällsattityder och beteenden 
är det avgörande att ge stöd till lokala aktörer i civil-
samhället. Förändringar i lagstiftning är viktigt men 
inte tillräckligt. Påverkansarbete i kombination med 
stöd till hälsotjänster ger bäst resultat.

Sida konstaterar att hälsostödet genom olika 
biståndskanaler och mellan olika inriktningar har för-
stärkt varandra. Att skapa synergier mellan påver-
kansarbete, kunskaps- och metodutveckling och 
bistånd för ökad hälsoservice har varit en väg till 
framgång.

I samarbetsstrategin för Uganda utgör hälsa en 
mycket stor andel av stödet. Den svenska beredningen 
av sektorbudgetstödet till hälsa har dock inte fullföljts, 
delvis på grund av den förskingring som skett och del-
vis på grund av att budgettilldelningen till hälsosek-
torn i landet minskat. Sida har därmed bedömt att 
det finns risk för att ett icke-öronmärkt stöd inte kom-
mer hälsosektorn tillgodo.

Hinder och framgångsfaktorer
I det stora flertalet av de geografiska strategierna 
uppfylls målen för strategierna bara delvis, framförallt 
på grund av utvecklingen i länderna. Insatsportföl-
jerna i de geografiska strategierna genomförs däre-
mot i huvudsak som planerat. För de tematiska strate-
gierna uppfylls målen i allt väsentligt. Sida har under 
året identifierat en rad kritiska faktorer, dock inte 
unika för 2013, som påverkar biståndet. Flexibilitet, 
bland annat möjligheten att självständigt kunna välja 
arbetsformer och samarbetspartner är en framgångs-
faktor för Sida som då kan anpassa verksamheten till 
förändrade förutsättningar i länder och regioner.

Korruption har påverkat resultaten negativt i ett 
flertal strategigenomföranden. Sida har noterat en 
tydlig koppling mellan korruption och svag politisk 
vilja att genomföra utvecklingsinsatser. I strategirap-
porterna från till exempel Afghanistan, Bangladesh, 
Moldavien, Moçambique, Tanzania, Uganda och 
Zambia anges korruptionens utbredning som ett hin-
der för att uppnå resultat.

Civilsamhället, liksom offentliga institutioner, har 
en viktig uppgift när det gäller att minska risken för 
korruption. De kan ställa krav på ökad öppenhet och 
ansvarstagande.

Två strategiska utvärderingar som Sida publicerat 
under 2013 sammanfattas i årsredovisningen. Det är 
utvärderingar som generaldirektören beställt och som 
är särskilt betydelsefulla för styrning och lärande 
inom myndigheten. I utvärderingen av stöd till refor-
mer inom statsförvaltningen konstateras bland annat 
att stödet bör ha förbättrad samhällsservice som över-
gripande mål. Utvärderingen om det påverkansarbete 
som organisationerna i civila samhället gör mynnar 
också ut i ett antal slutsatser, bland annat att givarnas 
kapacitet i fält bör stärkas.

Sida redovisar också kostnadseffektivitet genom att 
analysera och dra slutsatser utifrån ett antal slump-
mässigt utvalda insatser. Analysen visar att Sida behö-
ver förbättra arbetet med kostnadseffektivitet. Det 
nuvarande systemstödet för insatshantering skapar 
dock bättre förutsättningar än tidigare.

Sida har fortsatt sitt arbete att skapa utrymme för 
innovation och flexibilitet i det svenska utvecklingsar-
betet. Det har bland annat resulterat i ökat nytän-
kande i utformningen av insatser avseende valet av 
samarbetsparter och finansieringslösningar, men även 
påverkat hur Sida arbetar med stöd till innovationer. 
Sida har under året till exempel valt att fördjupa det 
pågående samarbetet med USAID för att utveckla 
och sprida innovationer som adresserar stora globala 
utvecklingsutmaningar. I november 2013 deklarerade 
USAID och Sida att man tillsammans avser att 
avsätta totalt 2,6 miljarder kronor under fyra år för 
att stimulera sådana innovationer. Den positiva 
utvecklingen bekräftas också i rapporteringen från 
utlandsmyndigheterna och av att garantiinstrumentet 
används mer.

Insatserna mot korruption har under 2013 främjat 
stärkt kapacitet, ökad transparens och ökade förut-
sättningar för ansvarsutkrävande samt ökad förmåga 
att upptäcka korruption. Sida har bland annat haft 
ett ökat fokus på korruption inom det humanitära 
biståndet under 2013, vilket lett till ett ökat antal 
anmälningar om misstänkt korruption inom området. 
Det har i sin tur resulterat i tydligare krav på humani-
tära partner-organisationer och i avtalen med FN-
organisationer ororganisationer har villkor gällande 
antikorruption förtydligats.

Enligt Sveriges politik för global utveckling (PGU), 
som antogs av riksdagen 2003, ska utvecklingssamar-
betet utgå från två grundläggande perspektiv: rättig-
hetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på 
utveckling. Båda perspektiven har stor inverkan på 
svenskt bistånd och Sida har integrerat de fyra under-
liggande principerna, delaktighet, insyn och öppen-
het, ansvarstagande och utkrävande av ansvar samt 

2. SAMMANFATTNING
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icke-diskriminering, i utformningen av insatserna. 
Genom olika metoder och kompetensutveckling har 
goda förutsättningar skapats för en ännu mer syste-
matisk tillämpning av perspektiven.

Sida har använt maktanalys som ett sätt att bättre 
förstå kontexten för sitt arbete och baserad på tio års 
erfarenhet har Sida publicerat en vägledning för hur 
en maktanalys går till. För tredje året i rad har Sida 
genomfört en så kallad Reality Check i Moçambique, 
vilket är en metod för praktisk tillämpning av fattig-
domsperspektivet i Sidas verksamhet. Reality Checks 
har även använts som en av metoderna för att utvär-
dera strategin för stöd genom svenska organisationer 
i det civila samhället.

Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning 
för ett effektivt utvecklingssamarbete. Sida har haft 
brister i insatshanteringen och andra viktiga proces-
ser. Under 2013 har återstående brister i hanteringen 
av biståndsinsatser åtgärdats och Sidas styrelse gör 
i beslutet om denna årsredovisning bedömningen att 
den interna styrningen och kontrollen vid myndighe-
ten är betryggande, efter flera års medvetet föränd-
rings- och förbättringsarbete.

Övrig verksamhet
I Sidas roll som expertmyndighet ingår att bereda 
underlag inför expertmöten i internationella sam-
manhang och representera Sverige vid olika forum, 

konferenser och multilaterala organisationers möten.
Sidas dialog med Världsbanken om ökad öppenhet 

och stärkt anti-korruptionsarbete har lett till ett pla-
nerat institutionellt samarbete mellan Sidas utred-
ningsgrupp och bankens motsvarighet. I Sidas samar-
bete med UD:s multi- och EU-enheter har Sida 
fokuserat särskilt på frågor om öppenhet och ansvars-
utkrävande. Sedan årsskiftet 2012/13 publicerar 
samtliga New York-baserade utvecklingsorgan sina 
internrevisonsrapporter offentligt. Detta är frukten av 
flera års ansträngningar som Sverige har varit dri-
vande i och Sida har bidragit till.

För arbetet med att motverka oegentligheter och 
korruption finns en utredningsgrupp på Sida. Den 
stödjer ansvarig chef  vid utredningar samt samordnar 
och hanterar självständigt misstankar om oegentlig-
heter och korruption. Den förstärkning som gjordes 
av gruppen 2012 har lett till att Sida under 2013 kun-
nat erbjuda ett mer kvalitativt stöd i samtliga faser av 
en utredning.

Sidas arbete med att ytterligare förbättra webbplat-
sen Openaid.se har fortsatt under året. Arbetet med 
denna speglar centrala frågor i regeringens politik 
som transparens och ansvarsutkrävande. Dessa hörn-
stenar måste självklart också gälla regeringens egen 
förvaltning. Därför ser Sida fram emot den översyn 
av processen för beslut och utbetalning av de medel 
som i dag beslutas av UD men betalas ut av Sida. 
En bruten ansvarskedja försvårar arbetet.



Foto: Klas Palm
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I årsredovisningens kapitel 4 ges inledningsvis utfallet 
per strategi samt en översikt och analys av strategi-
genomförandet. Två strategiska utvärderingar som 
Sida publicerat under 2013 sammanfattas. En fördju-
pad redovisning görs av det humanitära biståndet och 
stödet till hälsa. Ett resonemang ges avseende kost-
nadseffektivitet. Förvaltningskostnaderna behandlas 
också i detta avsnitt.

I kapitel 5 redovisas utvecklings-samarbetet. Resul-
taten av samtliga strategigenomföranden sammanfat-
tas per strategi. Här finns även mer ingående beskriv-
ningar av ett mindre antal insatser. Sidas arbete med 
att skapa utrymme för flexibilitet och innovation 
i biståndet, arbetet med att motverka korruption och 
med att göra biståndet mer effektivt är ett par ämnes-
områden som redovisas i kapitel 5, liksom Sidas 
administration av bidragshantering för biståndsverk-
samhet som Regeringskansliet ansvarar för.

Kapitel 6 behandlar myndighetens övriga verksam-
het. Det handlar till exempel om Sidas arbete som 
expertmyndighet men också om transparensgarantin 
och Openaid.se, där offentliga handlingar om bistån-
det publiceras, samt om samarbetet inom Östersjöre-
gionen (Ryssland).

I kapitel 7 återfinns en redovisning av intern styr-
ning och kontroll samt hur myndighetens verksamhet 
organiserats så att den kan bedrivas på ett ändamåls-
enligt sätt, bland annat avseende kompetensförsörj-
ningen. Årsredovisningen avslutas med en finansiell 
redovisning (kapitel 8) samt styrelsens fastställande av 
årsredovisningen (kapitel 9).

Sida samarbetar med de länder och regioner samt 
inom de tematiska områden som regeringen fattat 
beslut om. Regeringens styrning av utvecklingssamar-
betet finns i strategier, en för varje land, region eller 
tema (vilka strategierna är framgår av avsnitt 5.1 och 
5.2 i innehållsförteckningen).

Terminologin och riktlinjerna avseende de strate-
gier som styr utvecklingssamarbetet har förändrats 
över åren. Regeringen har i flera fall fattat beslut om 
förlängning av strategiers giltighetstid. Det finns flera 
olika generationer av strategier. Avseende geografiska 
strategier förekommer till exempel den äldre benäm-
ningen landstrategier. De allra flesta existerande stra-
tegier utgörs av så kallade samarbetsstrategier. Senast 

föregående Riktlinjer för samarbetsstrategier gällde 
fram till och med mitten av 2013, då regeringen fat-
tade beslut om Riktlinjer för resultatstrategier. Den 
senaste generationen strategier benämns således 
Resultatstrategier. Dessa utgör en del av regeringens 
förtydligade fokus på resultat i det svenska biståndet. 
Termen strategi används i årsredovisningen avseende 
såväl olika generationer av geografiska strategier som 
olika typer av tematiska strategier.

Sida redovisar resultaten av verksamheten i förhål-
lande till strategierna, uppdragen i Sidas instruktion, 
paragraferna 1–3 och 8 som är myndighetens huvud-
uppgifter, samt regleringsbrevet. I Sidas instruktion 
finns en övergripande fråga, att ”beakta skilda förut-
sättningar och behov i olika miljöer”. Sida bedömer 
att den är omhändertagen genom den stora bredd 
och variation med vilken Sida utformat utvecklings-
samarbetet.

I årsredovisningen har Sida delat in verksamheten 
i enlighet med gällande strategier och anslagsposterna 
i regleringsbrevet.

Redovisning av prestationer 
(volym och kostnad)
Prestationer redovisas genom en analys av volym och 
kostnader (4.7 samt 4.8). Sida redovisar antal beslu-
tade och avtalade insatser, antal insatser med utfall 
samt antal avslutade insatser. Även antal nya 
resultatförslag ingår i redovisningen.

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

Prestationen antal insatser med kostnader omfattar 
exempelvis dialog, genomgång och analys av rappor-
ter (inklusive revisionsrapporter) och procedurer för 
utbetalningar.

Prestationen antal avslutade insatser omfattar arbe-
tet med slutrapportering och omfattar insatser där 
status har ändrats från A (aktiv) till C (avslutad) under 
aktuellt år enligt statistiksystemet.
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Uppgifterna om volymer (antal insatser) är häm-
tade ur Sidas statistiksystem, PLUS1. Sida tar fram 
insatsstatistiken baserad på riktlinjer från bistånds-
kommittén inom Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD/DAC). Prestations-
kostnaderna tar inte hänsyn till att insatser har olika 
avtalsbelopp eller avtalsperioder. Beredningar av 
stora insatser som löper över lång tid kräver i regel ett 
mer omfattande beredningsarbete än beredningen av 
volymmässigt mindre insatser som löper över kor-
tare tid.

Sida har tidigare redovisat den strategistyrda verk-
samheten i resultatredovisningen enligt myndighetens 
organisatoriska uppdelning samt kategoriserat efter 
regionala strategier och utfasningsländer. I årsredovis-
ningen 2013 använder Sida anslagsposter som 
utgångspunkt för att få samma uppdelning av verk-
samheten i resultatredovisningen och i årsredovis-
ningens finansiella delar. Förvaltningskostnaderna 
och myndighetens prestationer för utvecklingssamar-
betet per strateganalyseras och slutsatser dras därmed 
med utgångspunkt från anslagsposterna och underlig-
gande strategier.

I resultaträkningen räknas samtliga intäkter och 
kostnader, det vill säga även viss verksamhet som inte 
belastat anslaget, exempelvis intäkter och kostnader 
hänförbara till Sidas garantier för U-krediter och 
periodiseringsposter samt även viss verksamhet som 
finansieras av biståndsanslaget, bland annat kursverk-
samheten i Härnösand. 2013 fördelas denna post i sin 
helhet ut som Sidas förvaltningskostnader. Det har 
inte gjorts tidigare år vilket har en viss effekt vid en 
jämförelse med tidigare årsredovisningar. I denna års-
redovisning har siffrorna från 2012 och 2011 justerats 
för att möjliggöra en jämförelse mellan åren.

Redovisning av strategistyrd verksamhet
Redovisningen och analysen av resultaten i Sidas 
 strategistyrda verksamhet baseras på den årliga 
strategirapporteringen. Strategirapporterna bygger 
i sin tur på den rapportering som Sida får in från 
samarbetspartnerna. Sida gör bedömningar utifrån 
dessa samt tillför egen analys. Strategirapporterna tas 
fram efter en mall och ska tjäna som underlag i sam-
råden mellan Utrikesdepartementet och Sida. Från 
och med 2012 redovisar Sida även en sammanfatt-
ning av respektive rapport i årsredovisningen. Om 
sammanfattningen väcker nyfikenhet kan läsaren gå 

1 Statistikuppgifter för samtliga år som redovisas är hämtade från 2013 års 
databas. I årsredovisningen 2012 hämtades samtliga data från 2012 års data-
bas. Detta innebär att siffrorna för 2011 och 2012 i årsredovisningen 2013 kan 
skilja sig från de som redovisas i årsredovisningen 2012 eftersom beloppen 
för de olika insatserna uppdateras retroaktivt.

till strategirapporten för en fördjupning. Dessa åter-
finns i sin helhet på Openaid.se. Avdelningscheferna 
på Sida ansvarar för kvalitetssäkringen av strategirap-
porterna. Rapporten har innan dess granskats 
i flera led.

I vissa fall skiljer sig den ursprungligen tänkta stra-
tegiperioden som framgår i en enskild strategis titel 
och den faktiska strategiperiod som anges tillsammans 
med annan fakta. Detta beror på att många strategier 
genom regeringsbeslut förlängts vid ett eller flera till-
fällen

Resultat i utvecklingssamarbetet
För att redovisa och analysera resultaten av utveck-
lingssamarbetet på ett överskådligt sätt har Sida valt 
att strukturera resultatrapporteringen på följande sätt:

 ■ Analys och slutsatser från strategigenomföran-
det (4.3)

 ■ Slutsatser från strategiska utvärderingar (4.4)
 ■ Fördjupad redovisning och slutsatser av av humani-

tära insatser och hälsostöd (4.5)
 ■ Analys och slutsatser av kostnadseffektivitet (4.6)
 ■ Sammanfattningar av strategirapporter (5.1–5.2)
 ■ Insatsexempel från utvecklingssamarbetet (5.3)

I årsredovisningen redovisas i första hand resultat på 
effektnivå (effekter på kort och medellång sikt, det 
som på engelska kallas outcome eller impact), men 
även resultat på prestationsnivå (kapitalvaror och 
tjänster, det som på engelska kallas output). Om det 
inte finns några resultat återges i stället aktiviteter, 
i några fall. Vilken resultatinformation som redovisas 
är avhängigt vilket sammanhang verksamheten 
genomförts samt kvaliteten på rapporteringen från 
Sidas samarbetsparter. I årsredovisningen redovisas 
endast utvalda exempel från resultat av insatser.

Då det är samarbetsländerna som utgör den vikti-
gaste drivkraften för utveckling uppnås målet bäst 
genom att Sida, när så är möjligt, bidrar till de 
reformprogram och projekt som samarbetsländerna 
driver. Ofta ger andra givare stöd till samma insatser 
som Sida. Det innebär att det i de flesta fall inte är 
möjligt att visa på resultat kopplade till just det 
svenska utvecklingssamarbetet2.

Bedömning av måluppfyllelse och genomförande av 
insatsportföljen
Bedömningen av hur väl målen uppfylls i respektive 
strategisammanfattning utgår från sektornivå eller 
verksamhetsområdesnivå men görs samlat för strate-

2 Se vidare regeringens skrivelse om biståndets resultat 2008/09:189, s.14.
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gin som sådan. Bedömningen görs enligt en tregradig 
skala som också uttrycks enligt en färgskala:

 ■ strategimålen uppfylls i allt väsentligt/förväntas 
uppnås i allt väsentligt (grön)

 ■ strategimålen uppfylls delvis/förväntas delvis upp-
nås (gul)

 ■ strategimålen uppfylls inte/förväntas inte upp-
nås (röd).

Bedömningen av insatsportföljens genomförande görs 
enligt samma princip:

 ■ insatsportföljen genomförs enligt plan och resulta-
ten bidrar i stor utsträckning till att nå målen för 
respektive insats (grön)

 ■ insatsportföljen genomförs i huvudsak enligt plan 
och resultaten bidrar i viss utsträckning till målen 
för respektive insats (gul)

 ■ insatsportföljen genomförs inte enligt plan och 
eventuella resultat bidrar i liten eller ringa utsträck-
ning till målen för respektive insats (röd).

Årligt strategibelopp
Många strategier innehåller ett årligt fastslaget belopp 
i själva strategin. I andra fall framgår det årliga 
beloppet av en bilaga till Sidas regleringsbrev. I de 
nya så kallade resultatstrategierna anger regeringsbe-
slutet endast ett beloppsspann för hela den period 
som strategin ska gälla. Sida fattar då ett beslut om 
hur mycket av dessa medel som anslås för det 
aktuella året.

Tidsmässiga aspekter
Prestationer enligt förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag rapporteras från den 1 januari 
2013 till och med 31 december 2013. Den övergri-
pande finansiella rapporteringen av resultat i utveck-
lingssamarbetet avser samma tidsperiod. Resultaten 
i utvecklingssamarbetet baseras däremot på regle-
ringsbrevets skrivelse om den årliga strategirapporte-
ringen. Det innebär att aktivitets-, prestations- och 
resultatredovisningen sträcker sig över perioden 1 
november 2012 till och med den 31 oktober 2013. 
Vidare har resultatrapporteringen en eftersläpning 
i tid eftersom Sidas samarbetsparter rapporterar upp 
till sex månader efter att budgetåret avslutats, vilket 
gör att resultat som rapporteras i den här årsredovis-
ning kan avse aktiviteter som genomförts och resultat 
som infallit under 2012. Detsamma gäller de resultat 
som publiceras i Sidas strategiska utvärderingar.

I de fall regeringen under året fattat beslut om en 
resultatstrategi som ersätter en samarbetsstrategi har 
Sida i huvudsak valt att redovisa i enlighet med 

utformningen av den strategi som i allt väsentlig gällt 
under rapporteringsperioden. I redovisningen anges 
kortfattat hur omställningen av genomförandet 
 fortlöper.

Sektorer i sammanfattningarna av 
strategirapporter
52 strategirapporter sammanfattas var för sig i årsre-
dovisningen. I respektive sammanfattning ges rubri-
ken ”Redovisning av resultat”. Sektorerna under 
denna rubrik utgår från formuleringar i regeringens 
strategier. I respektive sammanfattning finns också ett 
diagram. Det utgår från av Sida beslutade sektorer 
och dessa är inte identiska med sektorerna såsom de är 
formulerade i strategierna. Därför skiljer sig sekto-
rerna som anges under rubriken ”Redovisning av 
resultat”, från sektorerna som återges i respektive dia-
gram. De sektorer som återges i respektive diagram 
härleds dock alltid från de sektorer som återges under 
rubriken ”Redovisning av resultat”.

Sidas sektorklassificering av insatser baseras på 
OECD/DAC:s krav på rapportering av statistik. 
De är tolv stycken: Demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet, Humanitärt bistånd, Hållbar sam-
hällsbyggnad, Hälsa, Utbildning, Forskning, Konflikt, 
fred och säkerhet, Marknadsutveckling, Miljö, Bud-
getstöd för fattigdomsbekämpning, Jord- och skogs-
bruk samt Övrigt.

Nyckeltal i tabellerna
I anslutning till varje strategirapport finns även en 
tabell där följande nyckeltal redovisas:

 ■ Utfall 2013 är summan av utfallet för strategin.
 ■ Årligt strategibelopp (se ovan).
 ■ Aktiva insatser är antalet insatser med utbetal-

ningar under året.
 ■ Med insats avses Sidas bidrag till en utvecklingsin-

sats, det vill säga vanligtvis projekt och program 
men det kan även handla om andra stöd till utveck-
ling. Bakom det antal insatser som anges för varje 
strategi finns således inte enbart projekt och pro-
gram i egentlig mening utan även systemrevisioner, 
utvärderingar med mera.

 ■ Medel avtalslängd är en beräkning av hur långa de 
aktiva avtalen om insatser med utbetalningar 
under året är i genomsnitt.

 ■ Medel insatsstorlek är utfall 2013 dividerat med 
antalet aktiva insatser.

 ■ Statistiken för genomförandekanal, samarbetsform 
och huvudsektor presenteras utifrån utfallsvolym 
per parameter.
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 ■ Utfall per förvaltningskrona är utfall 2013 dividerat 
med förvaltningskostnaden för insatshanteringen 
inom den process som på Sida benämns ”hantera 
biståndsinsatser”.

 ■ Förvaltningskostnaderna baseras på andelen rap-
porterade timmar per strategi i Sidas tidsredovis-
ning och inkluderar en proportionell andel verksö-
vergripande kostnader, bland annat lednings-, 
styrnings- och lokalkostnader. Observera att endast 
tid för strategiarbete som är direkt kopplat till 
insatser ingår i beräkningen.



Foto: Sida
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4.1 Utfall per strategi
Totalt utfall 2013 (inklusive samarbete inom 
Östersjöregionen) uppgick till 29 miljarder kro-
nor, varav 11 miljarder kronor avser insatser 
för biståndsverksamhet som Regeringskansliet 
beslutar om men som Sida administrerar utbe-
talningarna för.

Tabell 1: ”Internationellt utvecklingssamarbete, utfall, 
huvudsektor, genomförandekanal och samarbets-
form” följer en kategoriindelning för Sidas strategi-
styrda verksamhet i utfall under tidsperioden 2011–
2013 och visar även största huvudsektor, 
genomförandekanal samt samarbetsform 2013. 
En redovisning av antal insatser, utfall per insats, 

avtalslängd och förvaltningskostnader för strategi-
styrda verksamheten återfinns i kapitel 4.7.

Sidas verksamhet 2013 redovisas utifrån 52 strate-
gier. I figuren ges en överblick över utfall 2013 per 
strategi. Den största strategin, sett till utfall, är Huma-
nitärt bistånd och den minsta är Indonesien som 
avslutades under 2013. Strategiernas medel- och 
medianutfall är 343 miljoner kronor respektive 184 
miljoner kronor. 10 största strategierna utgör knappt 
två tredjedelar av totala utfallet medan 10 minsta 
strategierna utgör cirka tre procent av totala utfallet. 
Det illustrerar att strategiernas storlek varierar 
mycket. Av de fem största strategierna är fyra tema-
tiska. De tematiska strategierna tenderar att ha större 
utfall än de geografiska strategierna. Utfall per insats 
och andra nyckeltal per strategi redovisas i kapitel 
5.1–5.2 och 6.4.

Under 2013 har Sida utvecklat arbetet med att analysera och bedöma resultaten 
av verksamheten, enligt riktlinjerna i regleringsbrevet. Den tabell som 
redovisas – utfall per strategi – illustrerar hur medlen fördelats mellan 
strategierna under året. Sida redovisar översiktligt hur väl målen uppfylls 
i strategierna och om insatserna genomförs som planerat. Sida har analyserat 
vilka interna och externa faktorer som underlättat eller försvårat 
genomförandet av strategierna och dragit slutsater utifrån denna analys.

Under 2013 publicerade Sida två strategiska utvärderingar som sammanfat-
tas här. Det är utvärderingar som beslutas av generaldirektören och som är sär-
skilt betydelsefulla för styrning och lärande inom myndigheten. En fördjupad 
redovisning görs av humanitärt bistånd och hälsa.

Humanitärt bistånd är den strategi som Sida i särklass gör störst 
utbetalningar till. Hälsa är en av Sidas största sektorer vad avser utbetalningar 
och har inte förekommit i någon av de fördjupningar som gjorts i samband med 
tidigare årsredovisningar. Sida redovisar också kostnadseffektivitet genom en 
analys utifrån ett antal slumpmässiga insatser.
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* Övriga inkluderar utfall på inaktuella avräkningkonton och är en del av utfallet för bland annat strategierna Kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (79 miljo-
ner kronor 2011 och 38 miljoner kronor 2012), Makedonien 2010-2012 (19 miljoner kronor 2011 och 14 miljoner kronor 2012), Utfasningsstrategi Laos 2008-2011 (12 
miljoner kronor 2011 och en miljon kronor 2912)

Tabell 1:     I nternationellt utvecklingssamarbete, utfall, huvudsektor,  
genomförandekanal och samarbetsform, mnkr

  Utfall Största huvudsektor
Stösta  
samarbetsform

Största genom-
förandekanal

  2011 2012 2013 2013

Humanitära insatser och kon-
flikthantering 

3 061 2 816 2 805 Humanitärt bistånd Stöd till specifikt 
program

Civila samhällets 
organisationer

Informations- och kommunika-
tionsverksamhet 

96 96 92 Övrigt Informationsinsat-
ser

Civila samhällets 
organisationer

Stöd genom svenska organisatio-
ner i det civila samhället 

1 373 1 551 1 522 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Organisationsstöd Civila samhällets 
organisationer

Asien 1 373 1 520 1 554 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Multilaterala 
organisationer

Latinamerika 541 511 557 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Multilaterala 
organisationer

Afrika 4 759 5 418 5 121 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Offentliga institu-
tioner

Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 

456 599 765 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Civila samhällets 
organisationer

Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling 

463 508 587 Hållbar samhällsbyggnad Stöd till specifikt 
program

Multilaterala 
organisationer

Globala insatser för socialt  håll-
bar utveckling 

616 426 835 Hälsa Stöd till specifikt 
program

Multilaterala 
organisationer

Globala insatser för ekonomisk 
hållbarhet 

369 565 696 Marknadsutveckling Projektstöd Multilaterala 
organisationer 

Mellanöstern och Nordafrika 553 756 798 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Civila samhällets 
organisationer

Globala insatser för mänsklig 
säkerhet 

120 118 200 Konflikt, fred och säkerhet Projektstöd Multilaterala 
organisationer

Kapacitetsutveckling och utbyten 311 398 420 Övrigt Utbildningspro-
gram i Sverige

Offentliga institu-
tioner

Forskningssamarbete 872 1 047 842 Forskning Organisationsstöd Multilaterala 
organisationer

Totalt Biståndsverksamhet 14 963 16 328 16 794 – – –

Reformsamarbete i Östeuropa 1 157 1 155 1 073 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Civila samhällets 
organisationer

Totalt Reformsamarbete i  
Östeuropa

1 157 1 155 1 073 – – –

Samarbete inom området demo-
krati och mänskliga rättigheter 
(Östersjöregionen)

34 34 28 Demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet

Projektstöd Civila samhällets 
organisationer

Samarbete inom miljöområdet 
(Östersjöregionen)

35 35 35 Hållbar samhällsbyggnad Projektstöd Multilaterala 
organisationer

Totalt Reformsamarbete inom 
Östersjöregionen

69 69 63 – – –

Summa utfall för verksamhet 
som genomförs av Sida

16 188 17 552 17 930 – – –

Totalt Övrigt1 186 48 14 – – –

Summa utfall för verksamhet 
som genomförs av Sida inklusive 
Övrigt

16 374 17 600 17 944 – – –

1 Övriga inkluderar utfall på inaktuella avräkningkonton och är en del av utfallet för bland annat strategierna Kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013  
(79 miljoner kronor 2011 och 38 miljoner kronor 2012), Makedonien 2010-2012 (19 miljoner kronor 2011 och 14 miljoner kronor 2012), Utfasningsstrategi Laos 
2008-2011 (12 miljoner kronor 2011 och en miljon kronor 2912)
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4.2 Översikt av strategigenomförandet
Uppföljningen av den del av Sidas verksam-
het som styrs av strategier visar i vilken 
utsträckning målen i strategin uppnås och hur 
insatsportföljen genomförs enligt plan. Bedöm-
ningen baseras på strategirapporterna från 
enheter och utlandsmyndigheter och avser både 
geografiska som tematiska strategier.

Uppfylla strategimålen

Tabell 2: Uppfyllande av strategimålen, genomsnitt

Världsdel/Tematiska Antal strategier Måluppfyllelse

Latinamerika 3 1,5

Asien 9 1,3

Afrika 18 1,1

Mellanöstern och 
Nordafrika

3 0,8

Europa 9 1,3

Ryssland 1 1,0

Tematiska strategier 9 1,9

Förklaring: Bedömningen har gjorts enlig en tregradig skala: 
2 = Strategimålen uppfylls i allt väsentligt / förväntas uppnås i allt väsentligt 
1 = strategimålen uppfylls delvis / förväntas delvis uppnås 
0 = strategimålen uppfylls inte / förväntas inte uppnås

Förklaring:  Strategimålen uppfylls i allt väsentligt / förväntas uppnås i allt väsentligt (grön). Strategimålen uppfylls delvis / förväntas delvis uppnås (gul). Strategimålen 
uppfylls inte /förväntas inte uppnås (röd). Strategilöst tillstånd (grå). 

Bedömning av hur väl strategimålen uppfylls 

I det stora flertalet av de geografiska strategierna 
uppfylls strategimålen delvis. I 5 av de 39 bilaterala 
strategierna uppfylls målen i allt väsentligt liksom i 2 
av 4 regionala strategier.

I två länder, Demokratiska republiken Kongo 
(DRK) och Irak, bedömer Sida att strategimålen inte 
kommer att uppfyllas inom respektive strategiperiod. 
I kapitel 4.3 Analys och slutsatser av strategigenom-
förandet berörs detta djupare men det handlar om 
externa faktorer som påverkar måluppfyllelsen nega-
tivt. I DRK är det framför allt bristen på nödvändiga 
reformer, den fortsatta instabiliteten och osäkerheten 
i vissa delar av landet som begränsar möjligheterna 
att uppfylla målen. I Irak har våldet och den politiska 
osäkerheten ökat avsevärt vilket försvårat eller omöj-
liggjort måluppfyllelse för strategimålen där, som är 
inriktade på demokrati och mänskliga rättigheter 
samt handel och näringsliv.

Sida bedömer att målen för sju av de nio tematiska 
strategierna uppfylls i allt väsentligt. De två strategier 
för vilka strategimålen endast delvis uppfylls är strate-
gin för informations- och kommunikationsverksamhet 
samt strategin för finansiering av utvecklingslån och 
garantier avseende miljöåtgärder (miljölån). För den 

Regionala strategier

Regionalt Mellanöstern och Nordafrika

Regionalt Asien

Regionalt Afrika Söder om Sahara

 Regionalt HIV / aids

Tematiska strategier

Demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Kapacitetsutveckling och samverkan

 Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende 
 miljöåtgärder (miljölån)

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Forskningssamarbete

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Informations- och kommunikationsverksamhet

Humanitära insatser och konflikthantering
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Bedömning av hur väl insatsportföljerna genomförs enligt plan

Förklaring:  Insatsportföljen genomförs enligt plan och resultaten bidrar i stor utsträckning till målen (grön). Insatsportföljen genomförs i huvudsak enligt plan och resul-
taten bidrar i viss utsträckning till målen (gul). Insatsportföljen genomförs inte enligt plan och eventuella resultat bidrar i liten eller ringa utsträckning till 
målen (röd).

förra innebär detta en försämring gentemot närmast 
föregående år.

Tabell 1 visar att Mellanöstern och Nordafrika 
samt Europa och Ryssland, inom området demokrati 
och mänskliga rättigheter, skiljer sig från övriga geo-
grafiska strategier genom att organisationer i det 
civila samhället är den vanligaste genomförandekana-
len. I Asien och Latinamerika används oftast multila-
terala organisationer och i Afrika är det främst stat-
liga institutioner som genomför utvecklingsinsatserna. 
De tematiska strategierna genomförs framförallt av 
organisationer i det civila samhället.

Samarbetsformen projektstöd är vanligast i inom 
samtliga geografiska strategier. Bland de tematiska 
strategier är programstöd och organisationsstöd vanli-
gast. I samtliga geografiska strategier är huvudsektorn 
Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
störst, men den är relativt större i Mellanöstern och 
Nordafrika.

Genomföra insatsportföljer

Tabell 3:  Genomförande av insatsportföljer, 
genomsnitt

Världsdel/Tematiska
Antal 

strategier
Genomföra 

insatsportföljen

Latinamerika 3 1,8

Asien 9 1,7

Afrika 18 1,2

Mellanöstern och  Nordafrika 3 1,7

Europa 9 1,4

Ryssland 1 1,0

Tematiska strategier 9 1,8

Förklaring: Bedömningen har gjorts enlig en tregradig skala: 
2 = Insatsportföljen genomförs enligt plan och resultaten bidrar i stor ut-
sträckning till målen 
1 = insatsportföljen genomförs i huvudsak enligt plan och resultaten bidrar 
i viss utsträckning till målen, och 
0 = insatsportföljen genomförs inte enligt plan och eventuella resultat bidrar 
i liten eller ringa utsträckning till målen.

Regionala strategier

Regionalt Mellanöstern och Nordafrika

Regionalt Asien

Regionalt Afrika Söder om Sahara

 Regionalt HIV / aids

Tematiska strategier

Demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Kapacitetsutveckling och samverkan

 Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende 
 miljöåtgärder (miljölån)

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Forskningssamarbete

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Informations- och kommunikationsverksamhet

Humanitära insatser och konflikthantering
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Portföljerna i de landbaserade geografiska strategi-
erna genomförs i huvudsak enligt plan. Sida bedömer 
att 25 av insatsportföljerna i strategierna genomförs 
enligt plan, 12 i huvudsak enligt plan och 2 inte 
enligt plan.

Sida bedömer att insatsportföljen i Liberia inte 
genomförs enligt plan. Detta beror på en rad faktorer 
såsom bristande kapaciet hos nationella parter, sent 
inkommen rapportering och fortsatt bristande givar-
samordning. Detta yttrar sig i försenade insatsbeslut 
och att cirka 30 procent av de planerade utbetalning-
arna är senarelagda till 2014. Insatsportföljen 
i Rwanda genomförs inte heller enligt plan. Det beror 
bland annat på frysningen av stat-till-statsamarbetet 
som trädde i kraft i juli 2012 till följd av landets 
inblandning i konflikten i östra DRK.

Av de nio tematiska strategierna genomförs sex 
enligt plan. Enligt Sidas bedömning har genomföran-
det av strategin demokratistöd genom svenska parti-
anknutna organisationer försämrats jämfört med 
förra året. Övergången från projekt till program 
i organisationernas verksamhet samt svåra politiska 
miljöer har skapat vissa förseningar i implemente-
ringen. Sida gör samma bedömning för strategin sär-
skilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet.

Däremot har det skett en förbättring jämfört med 
förra året beträffande strategin för finansiering av 
utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder 
(miljölån), som nu genomförs enligt plan.

Insatsportföljerna i samtliga regionala strategier 
genomförs enligt plan.

Sida bedömer att insatsportföljerna genomförs som 
planerat i större utsträckning än att strategimålen 
uppfylls bland de geografiska strategierna. För de 
tematiska strategierna föreligger ingen uppenbar skill-
nad mellan motsvarande bedömningar.

4.3  Analys och slutsatser från 
strategigenomförandet

Slutsatserna bygger på en analys av interna och 
externa hinder respektive framgångsfaktorer 
baserad på rapporteringen av strategigenomför-
andet under 2013. Rapporteringen berör i hög 
grad externa hinder. Dessa hinder är samtidigt 
ofta de utmaningar som motiverar utvecklings-
samarbetet.

De nuvarande samarbetsstrategierna ersätts succes-
sivt med nya resultatstrategier. Det kommer att göra 
det enklare att relatera de förväntade resultaten till de 
insatser som Sida bidrar med.

Flexibilitet i strategigenomförandet
Flera av utlandsmyndigheterna lyfter fram bristen på 
flexibilitet som ett hinder för att genomföra strategi-
erna. Detta tar sig i vissa fall uttryck i form av detalj-
styrning i strategierna som begränsar manöverutrym-
met. I Syrien har Sida till exempel varit bunden till 
den fastslagna regionala strategin och bara haft möj-
lighet att agera genom insatser i sektorn demokratisk 
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

Flexibilitet är en framgångsfaktor för Sida för att 
kunna anpassa sin verksamhet till förändrade 
förutsättningar i länder och regioner. De uppnådda 
resultaten i Etiopien konstateras i hög grad ha varit 
avhängiga möjligheten att självständigt kunna välja 
arbetsformerna och samarbetspartnerna. I Sidas 
genomförda översyn av strategin för Sveriges stöd till 
demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland, 
konstateras bland annat att flertalet uppnådda 
resultat beror på möjligheten att kunna anpassa 
stöden till de ryska samarbetsorganisationerna 
allteftersom den politiska situationen förändras. 
I samarbetet med Västbanken och Gaza är strategin 
att, trots de hinder ockupationen för med sig, utforma 
inriktningen på insatserna så att de kan genomföras 
under nuvarande villkor.

Slutsatsen är att ett framgångsrikt strategigenom-
förande förutsätter att Sida kan agera flexibelt i rela-
tion till förändringar i samarbetsländerna.

Synergieffekter
En viktig framgångsfaktor för att uppnå resultat 
handlar om att stärka samordningen mellan olika 
delar av verksamheten för att skapa synergieffekter. 
Det kan exempelvis ske genom att öka samverkan 
mellan globala, regionala, nationella och lokala insat-
ser eller att hitta länkar mellan insatser och aktörer på 
olika nivåer.

I Etiopien har Sida till exempel bidragit till paral-
lella insatser för utveckling av den privata sektorn på 
lokal och nationell nivå, vilket lett till ömsesidigt 
lärande som bidragit till ökat genomslag för verksam-
heten. I Guatemala har det svenska utvecklingssam-
arbetet fått större genomslag genom att Sida bidragit 
till ett samarbete mellan aktörer på olika nivåer, till 
exempel statliga organ, civila samhället och interna-
tionella aktörer som arbetar för att främja mänskliga 
rättigheter. Sidas regionala handelsinsats Trademark 
East Africa har bidragit till resultat på landnivå i form 
av väsentligt lägre transportkostnader i Rwanda och 
Tanzania.

Inom det regionala samarbetet med Asien finns ett 
exempel på hur Sida tillämpat kunskaper från arbetet 
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med mänskliga rättigheter inom miljö- och klimatom-
rådet när det gäller att främja landrättigheter. 
I Afghanistan och Irak har kopplingen mellan det 
humanitära biståndet och det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet blivit starkare genom 
samverkan, vilket har bidragit till mer hållbara 
resultat.

Slutsatsen är att ett väl fungerande strategigenom-
förande förutsätter att synergieffekter tas tillvara, 
exempelvis avseende teman och/eller aktörer.

Anti-korruptionsarbete
Korruption är ett stort hinder i många av Sidas sam-
arbetsländer. Det har påverkat resultaten negativt i ett 
flertal strategigenomföranden. Korruption är i grun-
den ett politiskt problem eftersom det handlar om 
fördelningen av makt och resurser. Det finns en tydlig 
koppling mellan korruption och svag politisk vilja att 
genomföra utvecklingsinsatser. I till exempel Afgha-
nistan, Bangladesh, Liberia, Moldavien, Moçam-
bique, Tanzania, Uganda och Zambia anges korrup-
tionens utbredning som ett hinder för att uppnå 
resultat. Civilsamhället, liksom offentliga institutioner, 
har en viktig uppgift när det gäller att minska risken 
för korruption genom att ställa krav på ökad öppen-
heten och ansvarstagande.

Ett exempel är förskingringen av biståndsmedel 
i Uganda som upptäcktes av landets revisionsmyndig-
het. Det innebar bland annat att det svenska stödet 
till hälsosektorn inte kunde fullföljas. Sverige och 
andra givare arbetar nu mer systematiskt med att 
utforma gemensamma regler för utbetalningarna och 
genom stöd till kontrollmyndigheter som Riksrevisio-
nen och Åklagarmyndigheten.

Sida har haft ett ökat fokus på korruption inom det 
humanitära biståndet under 2013, vilket lett till ett 
ökat antal anmälningar om misstänkt korruption 
inom området. Det har i sin tur resulterat i tydligare 
krav på humanitära partnerorganisationer och i avta-
len med FN-organisationer har villkor gällande anti-
korruption förtydligats.

Slutsatsen är att Sidas stöd till anti-korruptionsin-
satser främjar aniti-korruptionsarbetet i form av 
stärkt kapacitet, ökad transparens och ökade förut-
sättningar för ansvarsutkrävande samt stärkt förmåga 
att upptäcka korruption. Givet den utbredda korrup-
tionen i Sidas samarbetsländer är det angeläget att 
intensifiera detta stöd.

Insatser som mobiliserar andra aktörer  
och externt kapital
Sida har i större utsträckning än tidigare börjat 
använda innovativa samarbets- och finansieringsfor-
mer, där ett mindre bidrag från Sida i form av exper-
tis eller en gåva, kan möjliggöra en större investering 
och stimulera andra aktörers medverkan. På det sättet 
kan Sidas insatser mobilisera kapital och uppmuntra 
externa aktörer att investera i utveckling. Insatser som 
bygger på lånefinansiering innebär dessutom att lån-
tagaren har ett åtagande att återbetala lånet, vilket 
stärker ägandeskapet. Utvecklingslån (insatser där 
Sidas bidrag kombineras med ett marknadsmässigt 
lån) och garantier (som ställs ut av Sida som säkerhet 
för marknadsmässiga lån) är instrument som med för-
del har använts för detta syfte. Garantier har under 
året använts inom allt fler strategier medan utveck-
lingslån företrädelsevis använts inom miljöområdet.

Sida har till exempel utvecklat ett nära samarbete 
om garantier med USAID för riskdelning och 
genomförande. Garantierna fungerar som en försäk-
ring som minskar risken att förlora pengar för finan-
siella institutioner som vill låna ut till investerare och 
företag. Genom Sidas garantier kan banker och mik-
rofinansinstitut låna ut kapital till sektorer såsom 
hälsa och jordbruk.

I Pakistan har Sida gått in som garant tillsammans 
med Asian Development Bank i en investering i för-
nyelsebar energi. Sidas del uppgår till högst 312 mil-
joner kronor av ett lån på 1 250 miljoner kronor. Det 
kommersiella lånet öppnar för installation av två 
stycken vindkraftsparker som ska producera el till 
konkurrenskraftiga priser.

Ett annat exempel på en katalytisk effekt är en 
insats som kombinerar ett miljölån med en garanti. 
Sida samarbetar med Världsbanksorganisationen 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
om stöd för att öka företag och bankers utländska 
direktinvesteringar i konfliktdrabbade och sviktande 
stater. Genom att företag och banker kan köpa en för-
säkring/garanti från MIGA för politiska risker skapas 
förutsättningar för att arbetstillfällen skapas, skattein-
täkter ökar och infrastrukturen stärks.

Slutsatsen är att Sidas stöd till innovativa finansie-
rings- och samarbetsformer bidragit till att mobilisera 
nya aktörer och kapital i utvecklingssamarbetet.

Svensk kunskap och kompetens
Samarbeten mellan svenska institutioner, företag, 
civilsamhällets organisationer, myndigheter och dess 
motsvarigheter i samarbetsländerna är en framgångs-
faktor som bidrar till kompetens- och institutionsut-
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veckling i utvecklingssamarbetet. Svenska Riksrevisio-
nen stöder till exempel systermyndigheter i Tanzania 
och Uganda. Forskningssamarbetet mellan svenska 
universitet och universiteten i samarbetsländerna är 
omfattande och framgångsrikt. I Moçambique var 
Sverige till exempel under en lång period den enda 
givare som gav stöd till forskning och i dag är majori-
teten av de moçambikiska forskarna utbildade med 
svenskt stöd.

Svenskt näringsliv bidrar på en rad områden till 
utvecklingssamarbetet. I Irak erbjuder till exempel 
yrkesskolan ”Swedish Academy for Training” unga 
arbetslösa irakier en grundläggande mekanikerutbild-
ning samt kurser i datakunskap och engelska. Projek-
tet är ett samarbete mellan Sida, Scania, språkutbild-
ningsföretaget EF, UNIDO och Kurdistans regionala 
myndigheter.

Slutsatsen är att det ger ett mervärde att ta tillvara 
svenska aktörers erfarenheter och kunskaper i strategi-
genomförandet då de bland annat bidrar till ökad kom-
petens- och institutionsutveckling i samarbetsländerna.

Kapacitet i fält för dialog och uppföljning
Genomgående framgår av strategirapporteringen att 
grunden för att uppnå resultat förutsätter dialog. Dia-
logen blir särskilt verkningsfull när den kombineras 
med strategiska insatser. Ett exempel är Tanzania där 
man, genom proaktiv dialog om mänskliga rättigheter 
och anti-korruption samt långsiktiga stöd till organi-
sationer i det civila samhället, landets Riksrevision 
och media, har bidragit till att skapa bättre förutsätt-
ningar för att utkräva ansvar av myndigheter och 
beslutsfattare.

För att kunna föra en verkningsfull dialog krävs 
kapacitet för detta på utlandsmyndigheterna. Genom 
ökad fältnärvaro och regelbundna fältresor kan Sida 
möta samarbetspartnerna, bygga nära relationer och 
införskaffa fördjupad kunskap om kontexten. 
En långsiktig relation är en framgångsfaktor i till 
exempel Etiopien, i det regionala samarbetet i Asien 
samt i globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser. 
Kvaliteten i relationen avgörs av Sidas kunskap och 
erfarenhet från utvecklingssamarbete.

Det svenska biståndet har vuxit kraftigt sedan 2005 
vilket har medfört att tyngdpunkten i insatshante-
ringen förskjutits mot beredningar av insatser på 
bekostnad av uppföljning, dialog och resultatanalys.

Slutsatsen är att ett effektivt strategigenomförande, 
som innefattar en utvecklad dialog och en systematisk 
uppföljning, förutsätter en optimerad fältnärvaro till 
exempel genom att se över fördelningen av arbets-
uppgifter mellan fält och huvudkontor.

4.4  Slutsatser från strategiska utvärderingar
Sida genomför varje år ett stort antal strategiska 
och decentraliserade utvärderingar av verk-
samheten. De publiceras i Sidas publikations-
databas som nås via webbplatsen www.sida.se. 
Strategiska utvärderingar handlar i regel om 
verksövergripande frågor. Under 2013 har två 
utvärderingar publicerats: Reformer inom stats-
förvaltningen och Organisationer i civilsamhäl-
lets policydialog.

Reformer inom statsförvaltningen
En nyckel till utveckling är ofta reformer inom staten, 
eftersom det är där beslut fattas, resurser fördelas och 
kontroll utövas. Att reformera den statliga förvalt-
ningen har visat sig svårt. Sida har tillsammans med 
Irland och Storbritannien genomfört en strategisk 
utvärdering i syfte att analysera dessa svårigheter och 
fånga lärdomar. Den baserades på en litteraturstudie 
och fältbesök i Bosnien-Hercegovina, Kambodja, 
Indonesien, Uganda och Moçambique. Utvärde-
ringen omfattade fem områden: statens roll, reger-
ingsfunktioner, revisions- och kontroll-funktioner, 
statsförvaltningen samt social rättvisa.

De reformer och stöd som undersöktes visade på 
varierande framgång beroende på otillräcklig kapaci-
tet hos samarbetspartners, patron-klient relationer 
och politiskt motstånd till reformerna. Utvärderarna 
konstaterar att utan starkt politiskt stöd är reformerna 
dömda att misslyckas. Utvärderarna pekar dessutom 
på nödvändigheten av att koppla reformer till statens 
roll som förmedlare av samhällsservice. Vad gäller 
decentraliseringsreformer behöver uppmärksamhet 
riktas mot vilken roll centrala regeringsfunktioner kan 
spela. Av utvärderingen framgår att en oberoende 
revisions-myndighet och offentlig finansiell styrning 
är avgörande för att förbättra ansvarstagandet och 
kontrollfunktionerna i staten. En framgångsrik refor-
mering av stats-förvaltningen förutsätter ett system-
tänkande, långsiktigt stöd och välutvecklad givarsam-
ordning. Arbetet med social rättvisa visar att det tar 
lång tid att förändra den byråkratiska kulturen och 
samhälleliga attityder.

Av utvärderingen framgår hur viktigt det är att 
göra maktanalyser, till exempel ”Political Economy 
Analysis” av de eventuella motstridiga intressen som 
kan finnas, att ledarskap och politiskt stöd är avgö-
rande för en framgångsrik reformering och att det är 
viktigt att utifrån en tydlig förändringsteori analysera 
hur utvecklingssamarbetet förväntas bidra till föränd-
ring. Utvärderarna understryker också att det är vik-
tigt att ha realistiska förväntningar på vad som kan 

http://www.sida.se
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åstadkommas och att stödja uppföljnings- och utvär-
deringsaktiviteter.

Utvärderingen resulterar i fyra slutsatser för att 
lyckas bättre med reformer inom statsförvaltningen:

 ■ Större uppmärksamhet behöver riktas mot att få ett 
starkt politiskt stöd och ledarskapsfrågor.

 ■ Reformarbete kräver långsiktighet till följd av 
bland annat motverkande ekonomiska och politiska 
intressen.

 ■ Det är nödvändigt att i högre grad arbeta med 
såväl ett nerifrån-upp perspektiv som ett uppifrån-
ned perspektiv i reformarbetet.

 ■ Stöd till reformer inom statsförvaltningen bör ha 
förbättrad samhällsservice som övergripande mål.

Organisationer i civilsamhällets policydialog
Ett starkt och livaktigt civilsamhälle som bidrar till 
samhällsdebatten är ett viktigt inslag i ett demokra-
tiskt samhälle. Tillsammans med Danmark och Öst-
errike har Sida genomfört en strategisk utvärdering 
av enskilda organisationers påverkansarbete och poli-
cydialog. Utvärderingen inriktades mot att analysera 
hur enskilda organisationer ägnar sig åt policydialog, 
vad det är som möjliggör och hindrar policydialog 
samt hur givare bäst kan stödja organisationernas 
påverkansarbete.

Utifrån ett antal fallstudier i Bangladesh, Moçam-
bique och Uganda har utvärderarna identifierat 
resultat på olika nivåer. De enskilda organisationerna 
har bidragit till förändring på policynivå, till exempel 
en ny lagstiftning i Mocambique mot könsbaserat 
våld respektive ökad kvinnlig representation i Uganda 
på distriktsnivå och i parlamentet. På lokal nivå 
i Bangladesh har organisationernas aktiviteter resulte-
rat i ett ökande antal lokalt baserade sammanslut-
ningar som agerar granskare av den lokala samhälls-
servicen eller engagerar sig i olika sakfrågor som våld 
mot kvinnor.

Av utvärderingen framgår att det i första hand är 
det politiska klimatet som påverkar organisationernas 
påverkansmöjligheter snarare än lagstiftning. Dock 
förs ett resonemang om vikten att påverka lagstift-
ningen så att fria och oberoende media kan spela en 
viktig roll.

Utvärderarna konstaterar att val av flexibla finan-
sieringsformer är avgörande för att uppnå resultat 
genom att kunna stödja rörelser och aktivism samt 
skapa arenor för påverkansarbete. Utvärderarna 
pekar på behovet att stödja utvecklingen av indikato-
rer, organisationernas resultatrapporteringssystem 
och dokumentationsförmåga. De föreslår även att 
givarna avsätter mer resurser för att bygga upp orga-

nisationernas förmåga att ägna sig åt policydialog 
genom kapacitetsutveckling och inköp av 
 IT- utrustning.

Utvärderingen mynnar ut i fyra slutsatser:
 ■ Förstå komplexiteten i policydialogprocessen och 

förutsättningarna att uppnå resultat på olika nivåer.
 ■ Kontinuerligt analysera kontexten som organisatio-

nerna verkar inom.
 ■ Flexibelt anpassa formerna för finansiering av civil-

samhällsorganisationers påverkansarbete,
 ■ Stärka givarnas kapacitet i fält och möjligheter att 

få närmare kontakt med människor som lever i fat-
tigdom.

4.5  Fördjupad redovisning och slutsatser av 
humanitärt stöd och hälsostöd

Humanitärt stöd
Strategin för det humanitära biståndet är den 
strategi inom vilken Sida utbetalar mest medel. 
Därtill har Sida och UD publicerat en portföl-
janalys av det humanitära stödet 1 under året. 
Eftersom det humanitära stödet inte ingick 
i någon av de särskilda fördjupningar i resultat-
bilagagorna till de årsredovisningar som publi-
cerade under åren 2009–2011 väljer Sida nu att 
göra en fördjupad redovisning av det humanitära 
stödet.

Humanitärt bistånd jämfört med övriga 
huvudsektorer

2012, 16%

2011, 19%

2011, 81%

2012, 84%

2013, 84%

2013, 16%

   Övriga huvudsektorer

   Humanitärt bistånd

1 Portföljanalysen av Sveriges humanitära som publicerades i juni 2013 togs 
gemensamt fram av Sida och UD. Den byggger på underlag från åren  
2005–2012.
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Tabell 4:  Utfall huvudsektor Humanitärt bistånd 
per delsektor, mnkr

Materiel akuthjälp och stödfunktioner 2 412

Tidig återuppbyggnad 12

Livsmedelsbistånd 50

Humanitär samordning; skydd och stödfunktioner 128

Katastrofförebyggande och riskminskning 249

Allt fler människor utsätts för naturkatastrofer och 
komplexa humanitära kriser. Årligen drabbas 
i genomsnitt 260 miljoner människor av naturkata-
strofer. Antalet flyktingar och internflyktingar beräk-
nades till 45,2 miljoner 2012, vilket är den högsta siff-
ran sedan 1994. Denna oroande trend har bekräftats 
under 2013, främst på grund av den pågående kon-
flikten i Syrien.

Det humanitära biståndet skiljer sig från utveck-
lings-samarbetet i det att det har endast ett särskilt 
syfte – att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla 
mänsklig värdighet för nödlidande människor. Bistån-
det utgår från internationell humanitär rätt, humani-
tära principer och principer om gott humanitärt 
givarskap (GHD).

Enligt regeringens humanitära strategi för 2011–
2014 ska det humanitära biståndet vara behovsbase-
rat och effektivt det vill säga snabbt, flexibelt och kva-
litetssäkrat samt bidra till katastrofförebyggande och 
tidig återhämtning.

Sida har under året vidagit en rad åtgärder för att 
få en bättre översikt samt stärka fokus på resultat 
inom Sidas humanitära bistånd. En portföljanalys av 
Sveriges humanitära bistånd har utvecklats, aggrege-
rade resultat för delsektorerna inom den humanitära 
sektorn har sammanställts och framsteg har gjorts för 
att öka förståelse för och tydligare definiera kostnads-
effektivitet inom den humanitära sektorn.

Översikt över Sidas humanitära bistånd 2013
Sveriges humanitära bistånd har ökat från 3,3 till 4,9 
miljarder kronor mellan 2005–2013, vilket gör Sve-
rige till en av de största humanitära givarna i världen 
(fjärde största bilaterala humanitära givaren 2013). 
2,8 miljarder kronor eller cirka 56 procent av Sveriges 
humanitära bistånd utgick från Sida 2013 och 44 
procent från UD i form av kärnstöd, framför allt till 
FN:s organisationer.

Sidas humanitära bistånd finansierar olika partner-
organisationers verksamhet utifrån deras komparativa 
fördelar. Likt tidigare år, kanaliserade Sida den största 
delen av stödet till FN-organisationer (45 procent) för 
deras roll att leda, samordna, genomföra humanitära 

insatser och administrera humanitära landfonder, 
drygt 25 procent till civilsamhälles-organisationer 
(CSO) för deras specifika kompetens, närhet och kun-
skap om lokalbefolkningen, en fjärdedel till Rödakors-
rörelsen för dess unika roll inom internationell huma-
nitär rätt och att stärka lokal kapacitet samt cirka 3 
procent till Myndigheten för beredskap och samhälls-
skydd (MSB) för att främst understödja FN-insatser.

De partnerorganisationer/kanaler som mottog 
mest humanitära medel från Sida under 2013 var 
Internationella Rödakorskommittén (ICRC), 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som administrerar 
humanitära landfonder, så kallade Common Huma-
nitarian Funds (CHF), FN:s flyktingorgan (UNHCR), 
Svenska Röda Korset (SRK), FN:s barnfond (Unicef), 
FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp 
(OCHA), Norska flyktingrådet (NRC) och Läkare 
utan gränser (MSF).

De humanitära kriser som mottog mest humani-
tära medel från Sida 2013 inkluderade Syrien, Sahel-
regionen (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger, 
Nigeria och Tchad), Demokratiska republiken Kongo 
(DRK), Sydsudan, Filippinerna, Somalia, Afghanis-
tan, Sudan, Myanmar och Jemen. var den näst 
största mottagaren av humanititärt stöd.

Det humanitära biståndet anpassas till den huma-
nitära krisens natur och de drabbades behov. Det kan 
röra sig om nutrition, hälsa, skydd, vatten, sanitet 
eller mat. Den största delen av Sidas humanitära 
bistånd gick som icke-öronmärkt stöd såsom gemen-
samma humanitära land-fonder och multisektoriellt 
stöd för flyktingar och internflyktingar.

Resultat enligt principer om gott humanitärt 
givarskap
Sida rapporterar årligen resultat inom det humani-
tära biståndet i enlighet med principer för humanitär 
biståndseffektivitet, så kallade GHD – principer. Sida 
har bland annat bidragit till att stärka det humanitära 
responssystemets förmåga att bedöma behoven, inte-
grera jämställdhet samt ökat samordningen. Sidas 
finansiering av humanitärt bistånd är flexibel och för-
utsägbar men har under året inte varit tillräckligt 
snabb. Sida har även bidragit till ökad professionalise-
ring av humanitära aktörer, stärkt lärande och inno-
vation inom den humanitära sektorn samt katastrof-
förebyggande och tidig återhämtning. Sida stödjer 
särskillt skyddsinsatser som inkluderar insatser som 
främjar respekt för internationell humanitär rätt, vil-
ket är av särskild vikt när tillträde till de krisdrabbade 
minskar.
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Aggregerade resultat per humanitär sektor
Genom den humanitära portföljanalysen samman-
ställdes för första gången övergripande resultat inom 
humanitära sektorer (2011) för de största svenska 
humanitära stöden. Genom Sveriges humanitära stöd 
mottog till exempel 2,8 miljoner nödlidande männ-
iskor matbistånd och 1,5 miljoner nödlidande männ-
iskor fick tillgång till rent vatten.

Sida har tagit detta arbete vidare och sammanställt 
aggregerade resultat i humanitära sektorer för alla 
Sidas partnerorganisationer under 2012. Samman-
ställningen visar att Sidas humanitära stöd bidrar till 
resultat inom flera humanitära sektorer såsom skydd, 
hälsa, nutrition, vatten och sanitet. Till skillnad från 
andra humanitära givare, har Sida ett begränsat stöd 
för matbistånd.

Aggregerade resultat av Sidas humanitära 
stöd 2012

Humanitär sektor Aggregerade resultat

1. Nutrition Drygt 315 000 barn har fått behandling/ 
näringstillskott för akut undernäring.

2. Hälsa Drygt 1,9 miljoner nödlidande människor 
har fått tillgång till primärhälsovård.

3.  Vatten och Sa-
nitet

Drygt 3,8 miljoner nödlidande människor 
har fått tillgång till rent vatten och sanitet.

4. Utbildning Drygt 214 000 nödlidande skolbarn har fått 
förbättrade utbildningsmöjligheter.

5.  Basala förnö-
denheter

Drygt 639 000 nödlidande människor har 
mottagit basala förnödenheter.

6. Skydd Drygt 175 000 nödlidande, varav drygt 88 
000 barn, har fått tillgång till skyddsinsat-
ser.

7.  Försörjning/
matsäkerhet

Drygt 1,6 miljoner nödlidande människor 
har mottagit försörjningsstöd (främst jord-
bruk).

8. Multisektor Drygt 2,5 miljoner nödlidande människor 
har fått skydd och stöd genom multisek-
torprojekt.

Sammanställningen av Sidas resultat har också bidra-
git till att ge en översikt över partnerorganisationernas 
resultat mellan och inom sektorer. Den visar till 
exempel att en betydande del av rapporterade resultat 
utgår från FN, inklusive humanitära land-fonder och 
ICRC. Sidas stöd till ICRC utgjorde minst 20 procent 
av rapporterade resultat i flera sektorer och resulte-
rade i att drygt 174 000 konfliktdrabbade människor 
runt om i världen fick tillgång till basala förnödenhe-
ter medan stödet till Unicef  bland annat innebar att 
54 000 nödlidande barn fick tillträde till så kallade 
barnvänliga platser.

Exempel på resultat från gemensamma humani-
tära fonder

Common Humanitarian Fund (CHF)
•  drygt 619 000 nödlidande människor fick förbättrade försörj-

ningsmöjligheter i Centralafrikanska republiken (CAR), DRK, 
Sydsudan, Sudan och Somalia.

Emergency Response Fund (ERF)
•  drygt 530 000 nödlidande människor försågs med förbättrad 

primärhälsovård i Afghanistan, Etiopien, Jemen, Jordanien, 
Libanon, Syrien samt Västbanken och Gaza.

•  drygt 135 000 barn fick behandling för akut undernäring i Eti-
opien och Jemen.

I flera sektorer står CSO-stöd för runt 10 procent av 
Sidas samlade resultat inom en sektor.

Specifika resultat av stödet genom organisationer 
i civila samhället

Humanitär sektor Specifika CSO-resultat

Nutrition Läkare utan gränser (MSF) behandlade 
drygt 15 400 barn för akut undernäring 
i åtta länder.

Vatten och sanitet Oxfam bistod 834 575 nödlidande männ-
iskor med förbättrad tillgång till vatten.

Basala 
förnödenheter

Norska Flyktingrådet (NRC) bistod över 
56 000 nödlidande människor i Pakistan 
och Somalia med basala förnödenheter.

Försörjning Oxfam bistod drygt 94 200 drabbade i DRK, 
Pakistan och Uganda med kontant-för-
arbete aktiviteter.

Hälsa MSF närvarade vid över 21 000 födslar 
i CAR, DRK, Guinea, Haiti, Indien och Syd-
sudan.

Resultaten ovan ger dock en begränsad bild av upp-
nådda resultat på grund av att det inte alltid är möj-
ligt att identifiera antalet förmånstagare för specifika 
insatser. Kvantitativa indikatorer säger heller inget 
om stödets kvalitet. Sidas humanitära bistånd skapar 
mervärde genom flerårig finansiering, som bidrar till 
flexibilitet och förutsägbarhet, liksom Sidas vilja att ge 
stöd till flera sektorer i stället för att fokusera på speci-
fika sektorer. Dessa egenskaper gör Sidas humanitära 
bistånd värdefullt för humanitära partnerorganisatio-
ner som försöker svara upp mot ett brett spektrum av 
föränderliga humanitära behov.

Stärkt resultatdialog med humanitära 
partnerorganisationer
Sammanställningen av resultat har också visat på 
behovet av att stärka partnerorganisationernas resul-
tatrapportering och det har därför blivit en viktig dia-
logfråga. Sida har under året bland annat bidragit till 
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att stärka multilaterala organisationernas resultatram-
verk och färdigställt nya anvisningar för CSO som ger 
en tydligare vägledning kring resultatrapportering.

Kostnadseffektivitet i den humanitära sektorn
För att säkerställa ett effektivt humanitärt stöd, tilläm-
par Sida de 23 GHD-principerna och ger stöd till 
organisationer som arbetar med internationellt eta-
blerade standarder och kvalitetssäkring.

För att säkerställa att biståndet till större pågående 
humanitära kriser går till de mest sårbara, fördelar 
Sida biståndet enligt en metod som bland annat beak-
tar antal drabbade. Detta har till exempel lett till en 
minskad budget för humanitära insatser i Myanmar 
och för Västbanken och Gaza. Metoden har bidragit 
till att tydliggöra att det behövs en jämförbar och 
övergripande bild av humanitära behov i den huma-
nitära sektorn. För ett mer effektivt bistånd, ger Sida 
också fleråriga bidrag till organisationer och landfon-
der som bidragit till att reducera kostnader och 
underlätta tidig respons och insatser med mer långsik-
tig verkan. Vidare stöder Sida endast insatser inom 
FN:s humanitära appeller (CAP) som har ett uttalat 
jämställdhetsfokus (gendermarkör 1 och 2). Det har 
bidragit till en stärkt kvalitetssäkring av biståndet.

Sida har nyligen tagit hjälp av en studie för att 
vidareutveckla förståelse för, definiera och utveckla 
verktyg för kostnadseffektivitet i den humanitära sek-
torn. Studien visar bland annat på att det inte finns 
någon samsyn vad det gäller begrepp och termer.

Sammanfattande slutsatser
Översikten över det humanitära biståndet utgör ett 
underlag för det fortsatta arbetet med förbättrad 
resultatrapportering och analys samt för hur Sidas 
framtida humanitära bistånd kan bli än mer effektivt. 
Utifrån detta drar Sida följande slutsatser:

 ■ Det finns behov av att fortsätta utveckla metoder för 
behovsbaserad fördelning av humanitära medel och 
lyfta behovet av en jämförbar och övergripande bild 
av humanitära behov i det humanitära systemet.

 ■ Det är fortsatt viktigt att driva humanitärt tillträde 
och värna humanitära principer.

 ■ Det är viktigt att fortsätta driva behovet av att jäm-
ställdhetsanalys ska genomsyra humanitärt bistånd 
och ytterligare stärka fokus på könsbaserat våld.

 ■ Flerårigt stöd skapar förutsägbarhet för humani-
tära partnerorganisationer att svara upp mot mer 
långsiktiga behov samtidigt som behov finns för 
flexibel finansiering.

 ■ Integrationen av katastrofriskreducering och tidig 
återhämtning i det humanitära arbetet och att 

stärka länken till utvecklingssamarbetet är fortsatt 
viktigt.

 ■ Det finns behov av fortsatt stöd för lärande, innova-
tion och kvalitetssäkring inom den humanitära sek-
torn.

 ■ Det är viktigt att fortsätta utveckla arbetet och dia-
logen kring resultat och kostnadseffektivitet med de 
humanitära partnerna.

Hälsostöd
Hälsa är den fjärde största huvudsektorn men 
har inte förekommit i någon av de fördjupningar 
som gjorts i samband med tidigare årsredovis-
ningar. Därför väljer Sida att i år göra en fördju-
pad redovisning av Sidas hälsobistånd.

Hälsa jämfört med övriga huvudsektorer

   Övriga huvudsektorer

  Hälsa

2012, 10%

2011, 7%

2011, 93%

2012, 90%

2013, 91%

2013, 9%

Tabell 5:  Utfall huvudsektor Hälsa per 
delsektor, mnkr

Hälso- och sjukvårdspolitik 93

Vårdutbildning 3

Hälso- och sjukvård 24

Grundläggande hälso- och sjukvård 455

Grundläggande infrastruktur för sjukvård 4

Grundläggande nutrition 34

Bekämpning av smittsjukdomar 11

Hälsoupplysning 57

Utbildning sjukvårdspersonal 45

Befolkningspolitik och förvaltning 4

Reproduktiv hälsa 401

Bekämpning av sexuellt överförbara sjukdomar 
inklusive hiv/aids

353

Socialtjänst/socialvård 1

Sociala konsekvenser av hiv/aids 131
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Strategirapporterna visar att Sidas hälsobistånd räd-
dar liv, bidrar till stärkande av nationella hälsosystem 
och stöder arbete för sexuella och reproduktiva rättig-
heter. Den globala hälsan förbättras i snabb takt. 
Mödradödligheten globalt har reducerats med nästan 
50 procent på 20 år och antalet barn under fem år 
som avlider har gått ner från 12,0 miljoner 1990 till 
7,6 miljoner 2010.

Biståndet har bidragit till de stora framstegen som 
skett inom kvinnors och barns hälsa, även i lågin-
komstländer. Utvecklingen är dock ojämn, i Bangla-
desh har barnadödligheten sjunkit från 143 till 48 per 
1000 födda barn på 20 år och mödradödligheten från 
800 till 194 per 100 000 födda barn under samma 
tidsperiod. I Zambia har barnadödligheten minskat 
från 183 till 111 och mödradödligheten endast från 
470 till 460. I Demokratiska republiken Kongo 
(DRK) har barnadödligheten nästan inte förbättrats 
på 20 år, från 181 till 170, och mödradödligheten är 
fortfarande hög även om den har gått ner från 930 
till 540.

Sidas hälsobistånd uppgick 2013 till 1 616 miljoner 
kronor vilket utgör 9 procent av Sidas totala utbetal-
ningar 2013. Sidas hälsobistånd ökade fram till 2007, 
minskade därefter under ett antal år men har nu ökat 
igen de senaste två åren. Ser man på utvecklingen de 
senaste tio åren är tre trender tydliga. För det första 
har antalet länder som får hälsostöd minskat. Antalet 
länder med mer än 5 miljoner kronor i utbetalningar 
har halverats, från 24 år 2002 till 12 år 2012. För det 
andra har fokuset på Afrika ökat starkt, 12 av 24 län-
der var år 2002 afrikanska, 2012 är siffrorna 10 av 
12. För det tredje ökar antal länder i konflikt/post-
konflikt, som nu utgör nästan hälften av länderna, 
(5 av 12, 2012).

Ser man till det samlade svenska hälsobiståndet har 
det skett en stadig förskjutning mot multilaterala 
kanaler, det bilaterala biståndet har relativt sett 
 minskat.

Hälsostödet till de tio största samarbetsländerna 
uppgick till drygt 1 098 miljoner kronor 2013, samma 
år uppgick utbetalningar via multilaterala kanaler till 
över 650 miljoner kronor.

Tematiskt ligger fokus på minskad barnadödlighet 
(millenniemål 4), minskad mödradödlighet, (millen-
niemål 5), samt sexuell och reproduktiv hälsa och rät-
tigheter (SRHR), som uppgick till 535 miljoner kro-
nor av hälsobiståndet 2013, 33 procent.

Det bilaterala stödet kanaliseras i huvudsak via 
FN-organisationer, Världsbanken och civila samhälls-
organisationer. Det är endast i Guatemala och 
 Zambia som Sida har avtal direkt med de statliga 

departementen. Inget stöd karakteriseras som sektor-
budgetstöd och cirka en tredjedel av insatserna klassas 
som projektstöd.

Strategirapporterna redovisar resultat på tre nivåer. 
Huvudvikten ligger på stöd till att utveckla sjukvårds-
tjänster för fattiga kvinnor och barn för att minska 
mödra- och barnadödlighet. Detta stöd kompletteras 
ofta med riktade insatser för institutionsutveckling 
samt med påverkansarbete.

Hälsotjänster
Stöd till hälsotjänster är ytterst relevant eftersom häl-
sosystemen i samarbetsländerna är starkt underfinan-
sierade. I strategirapporterna används i stor utsträck-
ning etablerade indikatorer på övergripande nivå 
i resultatrapporteringen, ofta direkt kopplade till mil-
lenniemålen. Detta gör att det är möjligt att aggre-
gera resultaten från hela hälsoportföljen och dess-
utom göra en uppskattning av vad det svenska stödet 
har lett till. Det svenska bidraget har beräknats som 
den andel av programmens resultat som motsvarar 
Sveriges andel av budgeten.

Sida bidrog, genom bilateralt stöd och via globala 
kanaler som International Planned Parenthood Fede-
ration (IPPF), till att cirka 160 000 kvinnor förlöstes 
på institution via 2012. Mer än en miljon kvinnor fick 
tillgång till förebyggande mödrahälsovård. Antalet 
barn som vaccinerade mot mässling uppgick till cirka 
690 000, omkring 150 000 barn vaccinerades full-
ständigt, cirka 100 000 vaccinerades med trippelvac-
cin och cirka 1,3 miljoner barn fick vitamin A till-
skott. Omkring 1,1 miljoner människor fick tillgång 
till preventivmedel och cirka 19 miljoner kondomer 
distribuerades. Genom stöd till FN:s befolkningsfond 
(UNFPA) fick 8 400 kvinnor behandling för obstetrisk 
fistel.

Genom ungdomsmottagningar i Uganda nåddes 
över 280 000 ungdomar, och 31 så kallade ”Youth 
Corners” etablerades på vårdcentraler i nio distrikt 
i centrala Uganda. 8 140 kvinnor har fått behandling 
för att förhindra mor-till-barn-smitta genom Med-
stödet till International HIV/AIDS Alliance. Cirka 
130 000 kvinnor fick tillgång till säker abort genom 
de globala organisationerna Ipas, och IPPF samt 
genom Reproductive Health Services Training and 
Education Program och Bangladesh Association of  
Prevention of  Septic Abortion i Bangladesh.

Institutionsutveckling
Utvecklingssamarbetet inriktas även på att mer lång-
siktigt ge stöd till länder i arbetet med att bygga upp 
nationella hälsosystem. Dessa resultat är dock svåra 

http://www.ippf.org/
http://www.ippf.org/
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att aggregera. Institutionsutveckling är ofta en inte-
grerad del av programstöd men kanaliseras ofta via 
multilaterala organisationer som till exempel Världs-
hälsoorganisationen (WHO), som ger tekniskt och 
normativt stöd till länder.

Insatser för institutionsutveckling redovisas i strate-
girapporterna inom ett antal områden som styrning 
och ledarskap, läkemedel, informationssystem och 
infrastruktur. Två områden kan dock nämnas särskilt, 
sjukvårdspersonal och hälsofinansiering. Dessa är 
områden av central betydelse för stärkande av natio-
nella hälsosystem.

Barnmorskor är den viktigaste personalkategorin 
för att minska mödradödligheten och Sida har under 
en lång följd av år gett stöd som ska leda till fler barn-
morskor. På global nivå bidrog Sida med stöd genom 
UNFPA till utbildning av över 400 barnmorskelärare, 
kapacitetsförstärkning till 175 barnmorskeskolor och 
till att 35 barnmorskeföreningar startade. I Bangla-
desh utbildades 596 barnmorskor och i Somalia eta-
blerades en barnmorskeskola i Mogadishu.

Vidareutbildning av hälsopersonal i förlossnings-
vård var också en del i flera insatser. Genom det 
svenska stödet till UNFPA i Guatemala har till exem-
pel 811 medicinsk utbildad personal fått fördjupade 
kunskaper i mödra- och barnhälsovård, ungdomsgra-
viditeter samt näringslära.

Hälsofinansiering är ett annat viktigt område. 
I Bangladesh har Sverige till exempel bidragit till 
arbetet med att utveckla en nationell strategi för häl-
sofinansiering med målet att ha uppnått full täckning 
av sjukvård i hela landet och reducerat patientavgif-
terna till 2032. Sida gav också regionalt stöd till sex 
länder1 i Afrika via Clinton Health Access Initiative 
med att utveckla strategier för hälsofinansiering, samt 
med att stärka kapaciteten inom hälsofinansierings-
området.

De senaste åren har Sida börjat använda innova-
tiva samarbets- och finansieringsformer som lån och 
garantier inom hälsoområdet. Tillsammans med 
Norge och Gates Foundation har Sida till exempel 
skapat en garanti för beställning och betalning av pre-
ventivmedelstavar. Denna garanti har lett till att pri-
set på p-stavar mer än halverats, på grund av att läke-
medelsbolagen försäkrades en produktionsvolym av 
27 miljoner stavar.

Biståndeffektivitet är också viktigt för finansiering, 
och särskilt relevant inom hälsobiståndet som karak-
teriseras av en stor mängd aktörer, bilaterala givare, 
civilsamhälles-organisationer, privata filantroper och 

1 Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Zambia, Malawi och Etiopien.

globala fonder. Sida arbetar för ökad biståndseffekti-
vitet inom hälsoområdet, både på landnivå och på 
global nivå, bland annat genom stöd till initiativet 
International Health Partnership (IHP+). Sida bidrar 
också till det arbete som sker genom Utrikesdeparte-
mentet.

Påverkansarbete
Påverkansarbete är en del av många insatser, framför 
allt inom kontroversiella områden och motvindsfrå-
gor som SRHR. Påverkansarbete sker genom dialog 
i de flesta insatser men också genom stöd till organi-
sationer i civilsamhället.

Sidas stöd via IPPF har till exempel bidragit till 28 
lag- eller policyförändringar som ökat tillgången till 
SRHR, och till 9 lag- eller policyförändringar som 
gäller nationella budgetallokeringar för SRH. Stöd 
till International Baby Food Action Network har 
bidragit till att WHO antog en resolution om amning. 
I Uganda har Sidas stöd bidragit till en ökad förstå-
else och insikt om rätten till hälsa och SRHR genom 
6 260 informations-möten där över 580 000 personer 
nåddes av information. I Sydafrika har dialog skett 
med parlamentariker för att uppmärksamma vilka 
rättigheter människor som drabbats av könsbaserat 
våld har. Påverkansarbetet i Guatemala har bland 
annat resulterat i aktiviteter för uppföljning av natio-
nell lagstiftning kring reproduktiv hälsa samt aktivt 
deltagande av civilsamhällesorganisationer som får 
svenskt stöd i regeringens initiativ för dialog om köns-
baserat våld.

Sammanfattande slutsatser
Stöd till stärkande av nationella hälsosystem och 
ägarskap inkluderar stärkandet av statliga funktioner 
och institutioner. I samarbetsländer i konflikt/post-
konflikt med mycket svaga institutioner behöver stöd 
till genomförande av hälstjänster ske via icke-statliga 
aktörer som civilsamhällsorganisationer eller FN-sys-
temet. Strategirapporterna visar att även stöd till län-
der med relativt utbyggda nationella institutioner som 
till exempel Uganda har haft svårigheter med genom-
förandet på grund av korruption och svag kapacitet. 
Detta visar på vikten av stöd till institutionsuppbygg-
nad och reformer av statsförvaltningen. Detta är sig 
ett svårt område och därför måste är kontextanpass-
ning och maktanalys viktigt.

Fragmentering av projekt, avsaknad av samarbete 
mellan aktörer och begränsat ägarskap för att möta 
utmaningarna hos nationella myndigheter är hinder 
för att minska barn- och mödradödligheten. Andra 
avgörande hinder för att uppnå goda resultat i hälso-
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stödet är svag projektstyrning och resultatrapporte-
ring, avsaknad av samordning samt brister i statsför-
valtningarnas kontrollsystem.

Erfarenheterna från arbetet med hiv/aids är att 
om man vill ändra samhällsattityder och beteenden 
är det avgörande att ge stöd till lokala aktörer i civil-
samhället. Förändringar i lagstiftning är viktigt men 
inte tillräckligt i sig. Erfarenheterna visar att påver-
kansarbete i kombination med stöd till hälsotjänster 
ger bäst resultat. Att integrera ett jämställdhetsper-
spektiv i stöden genom att rikta sig mot flickor och 
kvinnor ger flera positiva effekter såsom minskad 
barna- och mödradödlighet, minskad befolkningstill-
växt och bättre produktivitet.

Långsiktighet och förutsägbarhet i biståndet är 
avgörande för att uppnå resultat. De områden som 
kan rapportera de bästa resultaten är områden som 
Sverige prioriterat och drivit under många år, till 
exempel SRHR-frågor som tillgång till preventivme-
del, utbildning av barnmorskor och säkra aborter. 
Här utvecklas också synergier mellan olika typer av 
insatser. Till exempel finns det ett klart samband mel-
lan kvinnors möjligheter att bestämma över sina egna 
kroppar, tillgången till preventivmedel och minskad 
mödradödlighet. Störst effekt uppnås genom att både 
rikta sig mot sammanboende kvinnor och mot unga.

Sverige spelar en viktig global och regional roll 
i arbetet för SRHR samt homosexuellas, bisexuellas, 
transsexuellas och queerpersoners lika rättigheter i en 
tid med ett ökat motstånd både på nationell nivå och 
internationellt. Utlandsmyndigheterna har varit 
aktiva med att driva särskilt SRHR genom dialogar-
betet. Sidas stöd kanaliseras genom organisationer 
i civilsamhället, FN-organen och mellanstatliga orga-
nisationer på regional och global nivå. Särskilt det 
regionala samarbetet i Afrika har varit framgångsrikt 
genom att det skapat förutsättningar för länderna att 
utbyta erfarenheter och hitta lösningar på gemen-
samma problem. Regionala forum är mer öppna för 
att diskutera känsliga frågor och utarbeta normativa 
ramverk för arbetet i enskilda länder.

Stöd till grundläggande hälsotjänster i länder där 
de inhemska resurserna inte räcker till kommer att 
vara relevant under lång tid framöver. Nya former av 
nationell hälsofinansiering och innovativa finansie-
ringsfomer genom lån och garantier visar på goda 
resultat och på potentialen att frigöra privat kapital 
och mobilisera nya aktörer. Samarbetet ökar även 
synergierna mellan den globala nivån och den natio-
nella och leder till ökad kostnadseffektivitet som 
exemplet med p-stavar visar.

Valet av kanaler på landnivå handlar både om att 
öka biståndseffektiviteten, det nationella ägarskapet 
och utveckla de nationella hälsosystemen. Hänsyn 
måste också tas till ländernas olika utvecklingsnivå 
och behov av direkta hälsotjänstinsatser. Sida bör inte 
heller bortse från behovet av att stärka nationell kapa-
citet och ansvarstagande för hälsovården i valet av 
kanal eftersom bärkraftiga resultat förutsätter funge-
rande hälso- och sjukvårdssystem. Den sammanlagda 
erfarenheten visar att partnerskap med nationella 
myndigheter, civila samhället, multilaterala organisa-
tioner och privata aktörer både på global och natio-
nell nivå samt ökat deltagande och involvering av fat-
tiga människor är viktiga framgångsfaktorer.

Stödet genom olika biståndskanaler och mellan 
olika inriktningar har förstärkt varandra. Att skapa 
synergier mellan påverkansarbete, kunskaps- och 
metodutveckling och bistånd för ökad hälsoservice är 
en framgångsfaktor.

Den fördjupade redovisningen av hälsostödet visar 
på viktiga faktorer för att hindra respektive uppnå 
resultat.

Utifrån detta drar Sida följande slutsatser.
 ■ Analysera nationella hinder och förändrade villkor 

grundligt för att säkerställa bättre resultatuppfyl-
lelse.

 ■ Viktigt attt utarbeta strategier för hur synergier 
mellan påverkansarbetet och hälsotjänster, och 
mellan olika nivåer och aktörer i samarbetet, kan 
förstärkas.

 ■ Utveckla användningen av innovativa samarbets- 
och finansieringsformer inom hälsoområdet.

 ■ Säkerställa långsiktighet och ansvarstagande i stö-
den till institutionsuppbyggnad och reformer av 
statsförvaltningen.

 ■ Utveckla ett tydligare fattigdomsfokus för hälsostö-
den och säkerställ fattiga människors delaktighet 
i genomförandet.

4.6  Analys och slutsatser av 
kostnadseffektivitet

Sida ansvarar för att hantera bidrag eller annan 
finansiering till stöd för insatser som kostnads-
effektivt bidrar till att uppfylla målen för det 
internationella utvecklingssamarbetet inklusive 
det humanitära biståndet och reformsamarbetet 
i Östeuropa. Sida arbetar idag med kostnadsef-
fektivitet i utvecklingssamarbetet på olika nivåer, 
direkt och indirekt kopplat till hanteringen av 
insatserna.
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Utgångspunkten för analysen av Sidas arbete med 
kostnadseffektivitet i insatshanteringen bygger på nio 
slumpmässigt utvalda insatsexempel, se avsnitt 5.3. 
Det slumpmässiga urvalet gjordes utifrån insatser som 
utvärderats externt. På detta sätt kan Sida redovisa 
exempel där de egna bedömningarna kompletteras 
med ett mer omfattande och oberoende underlag. 
Insatsernas kostnadseffektivitet har bedömts enligt en 
tregradig skala. Av de nio insatsexemplen bedöms en 
ha hög kostnadseffektivitet, sju ha medelgod kost-
nadseffektivitet och en ha låg kostnadseffektivitet.

Sidas bedömning baseras på de definitioner av 
kostnadseffektivitet och måluppfyllelse som Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utvecklings 
biståndskommitté (OECD/DAC) fastställt. Kostnads-
effektivitet är ett mått på hur resurser (kapital, sak-
kunskap, tid etcetera) omvandlats till resultat. Mål-
uppfyllelse avser i vilken omfattning 
utvecklings-insatsens förväntade resultat har uppnåtts 
eller förväntas uppnås. Med resultat menas företrä-
desvis effekter på kort- och medellång sikt. Sida bedö-
mer kvaliteten och kvantiteten på resultaten i förhål-
lande till de resurser som använts. 
Kostnadseffektivitet är ett relativt mått som säger 
någonting först vid en jämförelse antingen över tid 
eller mellan olika insatser.

Besluten om de flesta av insatserna är fattade då 
Sidas bedömning av kostnadseffektivitet inför beslut 
utgick ifrån manualen ”Så arbetar Sida”. Sidas nuva-
rande process och systemet Tool for Results manage-
ment and Appraisal of  Contributions (TRAC) tar sin 
utgångspunkt i OECD/DAC:s definitioner. Det nuva-
rande systemstödet skapar bättre förutsättningar än 
tidigare för Sida att inför insatsbeslut göra en så kall-
lad ex ante-bedömning:

 ■ Bedöma effektivitet och produktivitet hos samar-
betspartnern och i utvecklingsinsatsen

 ■ Analysera kostnadernas rimlighet och relevans 
i budgeten

 ■ Bedöma samarbetspartnerns förmåga att göra kon-
tinuerliga uppföljningar av utvecklingsinsatsen.

Det saknas dock en integrerad del i systemet för upp-
följningen av kostnadseffektiviteten under och efter 
genomförandefasen (en ex post-bedömning).

I insatsexemplen förekommer att Sida tolkar 
enkom god måluppfyllelse som en grund för slutsatser 
om hög kostnadseffektivitet. Måluppfyllelse är en för-
utsättning för kostnadseffektivitet men är inte tillräck-
ligt i sig. Ett annat argument för kostnadseffektivitet 
som återkommer i flera insatsexempel är hur väl 
insatsen håller sig till budget och plan. Att hålla sig 

inom budget är inte kostnadseffektivt i sig, såvida 
detta inte definieras inför projektstart. Som framgår 
av insatsexemplen är det inte tydligt hur kostnadsef-
fektivitetsbedömningen motiveras.

Genomgången visar att utvärderingarna ger 
begränsad vägledning om graden av kostnadseffekti-
vitet. Begreppet har inte hanterats på ett enhetligt sätt 
och det ekonomiska utfallet har inte kopplats samman 
med måluppfyllelsen.

Insatsexemplen visar på svagheter i Sidas metoder 
för att jämföra och motivera alternativ för att leverera 
det som efterfrågas.

Analysen av de nio exemplen visar på behov av att 
förbättra Sidas arbete med kostnadseffektivitet. Sida 
drar följande slutsatser:

 ■ Kriterier för att tydligare definiera kostnadseffekti-
vitet i insatsbesluten och uppföljningen behöver 
utvecklas.

 ■ En enhetligare användning och tillämpning av 
kostnadseffektivitetsbegreppet behövs i utvärde-
ringar.

4.7  Överblick av förvaltningskostnader 
fördelat mellan huvudprocesser

Sida redovisar alla förvaltningskostnader för 
utvecklingssamarbetet, totalt och fördelat per 
strategistyrd verksamhet. Redovisningen och 
analysen av Sidas förvaltningskostnader1 byg-
ger på den tidredovisning som Sida införde 
under 2013.2 I tidredovisningen fördelar Sidas 
medarbetare sin arbetstid på de arbetspro-
cesser som fastställdes av generaldirektören 
i mars 2012.

Sidas arbetsprocesser och tidsredovisning
Sidas processer och verksamhet definieras grovt 
antingen som handläggning (huvudprocesser) eller 
förvaltning (lednings-, styrnings-, och stödjande pro-
cesser). I huvudprocesserna utförs myndighetens upp-
gifter i enlighet med förordningen (2010:1080) med 
instruktion för Sida, medan lednings- styrnings-, och 
stödjande processer skapar förutsättningar och stöd 
för huvudprocesserna.

Sida använder tidsredovisningen för att fördela för-
valtningskostnaderna på Sidas processer, den strategi-
styrda verksamheten och totalt för utvecklingssamar-
betet i enlighet med Regleringsbrevet3. Timmarna 

1 Förvaltningskostnader definieras som verksamhetskostnader enligt resultat-
räkningen.

2 Tidredovisningen omfattar Sidaanställd personal i Sverige, utlandsstationerad 
personal samt nationella programhandläggare, controllers och programad-
ministratörer som arbetar med bistånd, samt övrig lokalanställd personal på 
utlandsmyndigheterna som arbetar med att utföra Sidas verksamhet.

3 1 580 timmar motsvarar en heltidstjänst.
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som redovisas var inte kopplade till individuella löner 
2013. I stället fördelas utfallet av förvaltningsanslaget 
för en process i proportion till hur många timmar 
som rapporterats på processen relativt totalt antal 
rapporterade timmar. Förvaltningskostnader per stra-
tegi och strategistyrd verksamhet tar dock hänsyn till 
att kostnadssituationen på olika organisatoriska enhe-
ter respektive utlandsmyndigheter skiljer sig. Det 
betyder att strategiarbete i en mer kostsam enhet 
innebär en högre förvaltningskostnad. Förvaltnings-
kostnader för ledning- styrning och stödjande proces-
ser har fördelats proportionellt på respektive huvud-
process utifrån antalet redovisade timmar kopplade 
till processen. Den nya tidredovisningen innebär att 
Sida inte längre behöver göra någon tidsstudie för att 
uppskatta resursåtgången för året. Det förändrade 
tillvägagångssättet får också till följd att det inte är 
lämpligt att jämföra tidigare års förvaltningskostnader 
med 2013. Av den anledningen redovisas inte förvalt-
ningskostnader per prestationstyp i treårsserier på 
anslagspost eller strateginivå. Däremot har det varit 
möjligt att uppskatta den genomsnittliga förvaltnings-
kostnaden per insats på en Sida övergripande nivå 
mellan 2011 och 2013. Eftersom införandet av tidre-
dovisning skett etappvis, med utlandsmyndigheterna 
först i oktober, har Sida viktat de redovisade tim-
marna. Anställda på utlandsmyndigheter har bland 
annat tilldelats större vikter för att deras rapporterade 
timmar ska kunna representera även den del av året 
som inte ingått i tidredovisningen. Ambitionen är att 
rapporterade timmar ska vara så representativa för 
verksamheten som möjligt. De siffror som tidsredovis-
ningen genererat och som används som underlag för 
fördelningen av förvaltningskostnaderna bör ses som 
rimliga uppskattningar snarare än exakta mått.

Fördelningen av förvaltningskostnaderna
Totala förvaltningskostnader för 2013 uppgår till 
1 070 miljoner kronor vilket är en ökning med 8,75 
procent jämfört med föregående år. Kostnader redo-
visade under förvaltningsanslaget ökade med knappt 
5,8 procent1. Ökningen beror framför allt på övriga 
driftskostnader2 och på kostnader för personal3. 
Under 2013 ökade Sidas årsarbetskrafter med 3, 
2 procent jämfört med 20124.

Tabell 6: Förvaltningskostnader processer illustre-
rar uppdelningen och hur förvaltningskostnaderna 

1 Totalt utfall på förvaltingsanslaget under 2012 uppgick till 926 miljoner kronor 
och 2013 till 980 miljoner koronor.

2 Ökade med 31 miljoner kronor det vill säga 8,4 procent från 2012.
3 Kostnader för personal ökade med 51 miljoner, det vill säga 9,5 procent 

från 2012.
4 Från 562 årsarbetskrafter 2012 till 580 årsarbetskrafter 2013.

fördelas mellan Sidas övergripande processer, det vill 
säga huvudprocesser, lednings-styrnings- och stöd-
jande processer. 2013 gick 58 procent av förvaltnings-
kostnaderna till Sidas huvudprocesser. Under perio-
den 2011–2013 har arbetet inom huvudprocesserna, 
det vill säga med Sidas operativa verksamhet, gradvis 
ökat vilket är i linje med Sidas målsättning. Personal-
statistiken förstärker denna bild; den kategori som 
betecknas som operativ personal har ökat med 9 pro-
cent under 2013. Personalstatistiken visar vidare att 
närmare 80 procent av personalen på utlandsmyndig-
heterna ingår i kategorin Operativ, medan resten räk-
nas till Ledning och, endast ett litet antal, till Stöd. 
I Sverige ser fördelningen annorlunda ut, knappt 56 
procent av personalen har operativa funktioner, när-
mare 10 procent ledningsfunktioner och cirka 33 pro-
cent innehar en stödfunktion. Stödfunktionerna finns 
därmed framför allt i Sverige.

Stödjande processer
Tabell 6 visar att arbetet med stödjande processer har 
minskat betydligt mellan åren 2011 och 2013 och att 
arbetet med ledning och styrning i stället ökat. För-
ändringen är till stor del en effekt av att Sida ändrat 
klassificeringen av processer. Ett antal processer som 
Sida tidigare år klassat som stödprocesser har under 
2013 definierats som styrprocesser. En annan delför-
klaring är att Sida redovisat viss traditionell stödverk-
samhet på huvudprocesserna under 2013, exempelvis 
juridisk rådgivning inom insatshanteringen vilket 
Sida bedömer är en mer rättvisande beskrivning av 
 arbetet.

Personalstatistiken underbygger slutsatsen eftersom 
personalkategorierna Stöd och Ledning endast har 
förändrats marginellt under året.

Lednings- och styrningsprocesser
Inom lednings- och styrningsprocesserna har mest 
resurser gått till kompetensutveckling under 2013, vil-
ket inkluderar både att anordna kompetensutveckling 
och vara mottagare av detsamma. Därefter följer 
arbete med kompetensförsörjning samt utveckling 
och förvaltning av processer. Inom de stödjande pro-
cesserna var det hanteringen av allmänna handlingar 
som tog mest tid för Sidas personal, följt av att han-
tera in -och utbetalningar.

Huvudprocesser
I tabell 7 framkommer att inom Sidas huvudproces-
ser kostar processen Bereda, genomföra och följa upp strate-
gier, där dialogarbetet och insatshanteringen ingår, 
938 miljoner kronor och upptar drygt 88 procent av 
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de totala kostnaderna, efter att overheadkostnader 
fördelats. Andelsmässigt ger det en minskning jämfört 
med 2012. Däremot har den faktiska kostnaden för 
processen ökat med 5, 6 procent.
Kostnaden för övriga huvudprocesser upptar knappt 
13 procent av förvaltningsanslaget. Delprocessen 
Hantera kunskapsspridning, inom vilken handläggare 
som arbetar med övergripande tematiska frågor och 
fokalpunkter redovisar, har ökat betydligt mellan 
2012 och 2013. Med viss reservation för de olika mät-
metoderna så reflekterar resultatet verkets ambitions-
höjning att satsa mer på tematiska nätverk med kun-
skapshöjande aktiviteter1.

1 Personalstatistiken visar även att antal årsarbetskrafter inom de tematiska 
verksamheterna ökat under 2013.

Nedbrytning av huvudprocesser
I en nedbrytning av arbetsfördelningen av huvud-
processerna mellan Sida Sverige och utlandsmyndig-
heterna framkommer att Sverigebaserade personalen 
lägger 58 procent av tiden på insatshantering, mot-
svarande siffra för UM är 70 procent. Av denna andel 
visar det sig att tidsåtgången för att Planera beredning 
samt Bereda och avtala2 är jämt fördelat mellan UM och 
Sverigebaserade personalen med cirka 30 procent av 
tidsåtgången. För arbete med att Följa upp och resultat-
styra3 lägger däremot UM närmare 40 procent av sin 
tid och Sverigebaserade personalen 25 procent. Båda 
grupper lägger endast 3 procent av tiden på att 
avsluta insatser.

2 Motsvarar Sidas prestation Besluta och avtala insatser
3 Motsvarar Sidas prestation Arbeta med aktiva insatser

Tabell 6: Förvaltningskostnad per process, mnkr och andel

  2011 2012 2013

Process
Förvaltnings-

kostnad Andel
Förvaltnings-

kostnad Andel
Förvaltnings-

kostnad Andel

Huvudprocesser 532 54% 544 55% 626 58%

Lednings-, styrnings- och stödjande 
 processer

451 46% 440 45% 445 42%

Lednings- och styrningsprocesser 177 18% 226 23% 346 32%

Stödjande processer 274 28% 213 22% 99 9%

Totalt 983 100% 984 100% 1 070 100%

Tabell 7: Förvaltningskostnad per huvudprocess, mnkr

  2011 2012 2013

Huvudprocess
Förvaltnings-

kostnad1 %
Förvaltnings-

kostnad1 %
Förvaltnings-

kostnad1 Andel

Bereda, genomföra och följa upp strate-
gier

– – 885 90% 938 88%

Bistå regeringen med expertstöd – – 16 2% 12 1%

Hantera kunskapsspridning – – 26 3% 95 9%

Sammanställa och rapportera statistik 
till regeringen och OECD/DAC

– – 14 1% 9 1%

Tillgängliggöra information om svenskt 
bistånd

– – 5 1% 5 0%

Anordna utbildning och kompetensut-
veckling för utvecklingssamarbetets 
aktörer2

– – 29 3% 3 0%

Administrera bidragshantering som 
 Regeringskansliet beslutar om

– – 10 1% 8 1%

Totalt – – 984 100% 1 070 100%

1 Förvaltningskostnad inklusive lednings-, styrnings och stödjande processer samt övrigt arbete på utlansmyndighet och verksamhetsgemensamma kostnader
2 Tid som 2012 i tidsstudien fördelades på processen Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklingssamarbetets aktörer har under 2013 fördelats på 

processen för strategigenomförandet vilket förklarar minskningen.
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teringssystem, som togs i bruk 2012, i ett första skede 
fokuserade på besluts- och planeringsprocessen varför 
denna del av processen inledningsvis tagit mer resur-
ser i anspråk, som ett led i att öka kvalitén på bered-
ningar. Avsaknaden av långsiktiga resultatstrategier 
har lett till att medellivslängden på insatserna mins-
kat, eftersom Sida inte kunnat besluta om längre avtal 
i enlighet med villkoren i regleringsbrevet. Utfas-
ningen av verksamheten i Sydafrika, Namibia, 
 Botswana och Burkina Faso har också bidragit till 
kortare avtal. Medelvolymen per insats, det vill säga 
storleken på utbetalningarna, sjönk under året jäm-
fört med föregående år. En förklaring till den utveck-
lingen är att stora planerade insatsutbetalningar till 
staten i Rwanda och Uganda inte kunnat genomföras 
till följd av en orolig politisk utveckling som medfört 
restriktioner. Inom anslagsposten Afrika utbetalas 
17 kronor i bistånd för varje 1 krona av förvaltnings-
anslaget.

Asien4

Asien är Sidas andra största strategistyrda verksamhet 
avseende förvaltningskostnader och tredje största sett 
till utbetalda biståndsmedel. Under 2013 har Sida 
betalat ut 1 554 miljoner kronor till Asien. Utbetalda 
medel har därmed ökat med 13,2 procent mellan 
åren 2011 och 2013. Förvaltningskostnaderna för året 
uppgick till 100 miljoner kronor.

Precis som i Afrika befinner sig flertalet strategier 
i Asien i en övergångsperiod där de antingen inväntar 
nya resultatstrategier, inväntar förlängning eller 
annars är på väg att fasas ut under 2013. I bland 
annat Bangladesh och Kambodja har strategierna 
förlängts från 2013 till 2014 men detta har endast 
möjliggjort beslut om kortare nya insatser och/eller 
förlängning av pågående insatser. Endast Myanmar 
har under 2013 fått en ny resultatstrategi. Verksam-
heten har planerats väl och under 2013 har det inte 
funnits behov av att besluta om många nya insatser. 
Utbetalningar 2013 har i hög grad gällt långvariga 
insatser med hög avtalsvolym som Sida beslutat och 
avtalat om tidigare år. Det har inneburit ett högt 
anslagspostutnyttjande men också fått till följd att 
antalet beslutade insatser, antalet aktiva insatser samt 
insatsernas medellängd minskat under 2013, trots att 
utbetalningen ökat. Inom anslagsposten finns även 
fyra länder där biståndet fasas ut: Indien, Kina, Indo-
nesien och Vietnam. Utfasningen påverkar utfallet 
eftersom antalet avslutade insatser ökar samtidigt som 
färre nya tillkommer och avtalslängderna minskar, 

4 Anslagspost 7 1:1.6

Resultaten ger underlag för Sida att analysera 
arbetsfördelningen mellan huvudkontor och utlands-
myndigheter för att överväga en än tydligare fokuse-
ring av resurserna på utlandsmyndigheterna mot 
analys, dialog och resultatuppföljning.

4.8  Redovisning av prestationer och 
förvaltningskostnader

I årsredovisningen ska en resultatredovisning 
presenteras av hur verksamhetens prestationer 
har utvecklats med avseende på volym och kost-
nader1. Sida ska redovisa förvaltningskostnader 
för utvecklingssamarbetet totalt samt per strate-
gistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redo-
visa myndighetens slutsatser utifrån resultatet2.

Afrika3

Anslagsposten för Afrika är Sidas största strategi-
styrda verksamhet, både räknat i förvaltningskostna-
der och utbetalda medel. Under 2013 har Sida beta-
lat ut 5 121 miljoner kronor. Utbetalda biståndsmedel 
till Afrika sjönk med närmare 5,5 procent mellan 
2012 och 2013. Detta förklaras dock av att regeringen 
inför år 2013 beslutade att forskningsinsatser som 
tidigare redovisats på anslagspost Afrika från och med 
2013 skulle redovisas på anslagsposten Forsknings-
samarbete. Utbetalningsvolymen för dessa forsknings-
insatser var 2013 cirka 305 miljoner kronor eller 5,5 
procent av 2012 års totala utbetalningar på anslags-
post 9 Afrika vilket förklarar minskningen från 2012 
till 2013. Under året utgjorde utbetalade biståndsme-
del till Afrika cirka 30 procent av Sidas totala utbe-
talda biståndsmedel. Förvaltningskostnaderna var 
305 miljoner kronor 2013. En stor del av personalen 
som arbetar direkt med att genomföra strategierna 
för Afrika är sedan 2011 stationerade utomlands. 
De får dock stöd från personal i Stockholm. Några av 
utlandsmyndigheterna får också stöd från biträdande 
bilaterala experter (BBE) som inte finansieras av Sidas 
förvaltningsanslag.

Regeringen har beslutat om nya långsiktiga resul-
tatstrategier för Tanzania, Zambia och Somalia, men 
ett flertal av de övriga strategierna inom anslagspos-
ten Afrika befinner sig i slutskedet. Det har inneburit 
att Sida kunnat fatta färre beslut om nya samtidigt 
som antalet avslutade insatser har ökat. Kostnaden 
(tidsåtgången) för arbetet med nya beslut har samti-
digt ökat. En förklaring till att kostnaden av prestatio-
nen beslutade insatser ökat är att Sidas nya insatshan-

1 FÅB 3 kap 1 §
2 Regleringsbrev 2013
3 Anslagspost 7 1:1.9
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Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet3

Under 2013 har Sida betalat ut 1 073 miljoner kro-
nor till anslagsposten för Reformsamarbete i Östeu-
ropa. Förvaltningskostnaderna var 75 miljoner kro-
nor 2013.

Reformsamarbetet i Östeuropa innefattar nio sepa-
rata strategier4. Utfallet för anslagsposten präglas av 
att strategierna under 2013 var i slutskedet. Med 
undantag för Bosnien-Hercegovina, Moldavien och 
Vitryssland, löpte strategierna till och med sista 
december 2013. Detta har dels medfört att antalet 
aktiva insatser minskat under 2013 i jämförelse med 
de två föregående åren, dels att insatsernas medel-
längd minskat trots att målet har varit att öka avtals-
längden.

Reformsamarbetet sker med länder där landalloke-
ringarna är förhållandevis små, vilket ger sämre för-
utsättningar för att uppnå skalfördelar i insatshante-
ringen. Samarbetsformen utgörs till stor del av 
projektstöd med inriktning på institutionella reformer 
i enlighet med strategiernas mål. Civila samhällsorga-
nisationer är den största genomförandekanalen med 
42 procent av totala utbetalningar 2013 följt av multi-
laterala organisationer med 32 procent. Den relativt 
låga medelvolymen på 3,3 miljoner kronor per insats 
förklaras av att portföljen domineras av reformstöd 
för EU-närmandet vilket innebär en arbetsintensiv 
insatshantering.

Tidsåtgången för att besluta nya insatser har ökat 
som en följd av ökade fokuseringen på beredningar 
inom insatshanteringssystemet. Inom anslagsposten 
utbetalas 14 kronor i bistånd för varje 1 krona av 
förvaltningsanslaget.

Humanitära insatser och konflikthantering5 och 
globala insatser för mänsklig säkerhet6

Sida har betalat ut 2 804,7 miljoner kronor inom 
anslagsposten för humanitära insatser och konflikt-
hantering (HUM) under 2013. Motsvarande siffror 
för 2012 och 2011 är 2 815,9 respektive 3 060,8 mil-
joner kronor. Utbetalda medel har därmed minskat 
med 8,4 procent 2011–2013 och trenden från tidigare 
års markanta ökningar har avtagit. För att hantera 
den ändå fortsatt höga biståndsvolymen har personal-
styrkan förstärkts ytterligare under 2013. Förvalt-
ningskostnaderna har under 2013 uppgått till 37 mil-
joner kronor. Den låga andelen förvaltningskostnader 

3 Anslagspost 7 2:1.6.1
4 Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, Serbien, Tur-

kiet, Ukraina och Vitryssland.
5 Anslagspost 7 1:1.1
6 Anslagspost 7 1:1.26

vilket är helt i linje med utfasningsförfarandet. I likhet 
med anslagsposten Afrika har kostnaden för besluten 
per enskild insats ökat vilket härleds till ambitions-
ökningen inom Sidas nya insatshanteringssystem för 
beredningar. Inom anslagsposten Asien utbetalas  
16 kronor i bistånd för varje 1 krona av förvaltnings-
anslaget, vilket är i paritet med anslagsposten Afrika.

Latinamerika1, Mellanöstern och Nordafrika2

Under 2013 har Sida betalat ut 557 miljoner kronor 
inom anslagsposten för Latinamerika. I motsats till de 
övriga geografiska anslagsposterna har utbetalning-
arna för Latinamerika bara ökat marginellt under tre-
årsperioden.

För anslagsposten Mellanöstern och Nordafrika 
har Sida betalat ut 789 miljoner kronor under 2013. 
Från 2011 har därmed utbetalda medel ökat markant 
och uppgår till 44,3 procent av anslaget.

Förvaltningskostnaderna för Latinamerika under 
2013 uppgick till 40 miljoner kronor motsvarande 
siffror för Mellanöstern och Nordafrika var 53 miljo-
ner kronor 2013.

Insatsavtalens utbetalningsvolym och medellängd 
för anslagsposten Mellanöstern och Nordafrika har 
minskat under året men är större än 2011. Inom stra-
tegierna är medellängden för avtalen och genomsnitt-
liga utfall större i Västbanken och Gaza jämfört med 
Irak och Regionalt Mellanöstern och Nordafrika men 
de tre tenderar att närma sig samma nivåer. Inom 
anslagsposten för Latinamerika har insatsavtalens 
utbetalningsvolym ökat under åren 2011-2013vilket 
är i linje med Sidas interna mål och kan relateras till 
att den största genomförandekanalen är multilaterala 
organisationer. Däremot har insatsavtalens medel-
längd minskat. Sida kan konstatera att förutsätt-
ningen för långa avtal inom anslagsposten Latiname-
rika försämrats jämfört med föregående år på grund 
av att flera strategier befinner i en övergångsperiod.

Förutsättningen för långa avtal begränsas ytterli-
gare av regleringsbrevets villkor för framtida åtagan-
den inom strategier som är på väg att löpa ut. 
Utvecklingen av antalet beslutade insatser mellan 
2012 och 2013 visar att tidsåtgången har ökat mer än 
antalen för båda anslagsposterna. Även här förklaras 
ökningen av fokuseringen vid beredningar inom 
insatshanteringssystemet. Inom anslagsposten Latin-
amerika utbetalas 14 kronor och för Mellanöstern 
eller Nordafrika 15 kronor i bistånd för varje 1 krona 
av förvaltningsanslaget.

1 Anslagspost 7 1:1.7
2 Anslagspost 7 1:1.17
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är möjlig eftersom biståndet i huvudsak hanteras som 
stora och snabba insatser vid humanitära katastrofer. 
HUM var den näst största anslagsposten 2013, efter 
Afrika.

Aktiva insatser har minskat kraftigt under treårspe-
rioden samtidigt som insatsavtalens utbetalningsvo-
lym har ökat markant. Utvecklingen är i linje med 
Sidas interna mål. En bidragande orsak är att Sida 
ger större stöd på organisationsnivå snarare än land-
nivå. Insatsavtalens medellängd har endast ökat mar-
ginellt under perioden och det finns ett behov av att 
kunna teckna fleråriga avtal inom anslagsposten.’

Under 2013 har Sida betalat ut 200 miljoner kro-
nor inom anslagsposten för Globala insatser för 
mänsklig säkerhet. Anslagsposten är ny sedan 1 janu-
ari 20131 och karakteriseras av att insatserna blandar 
långsiktiga globala stöd och metodutveckling med 
kortare och mer flexibla insatser på landnivå. Förvalt-
ningskostnaderna var 3,4 miljoner kronor.

Inom anslagsposten för HUM utbetalas 76 kronor 
och för globala insatser för mänsklig säkerhet 58 
kronor i bistånd för varje 1 krona av förvaltningsan-
slaget.

Forskningssamarbete2

Under 2013 har Sida betalat ut 842 miljoner kronor 
inom anslagsposten för Forskningssamarbete. Den 
totala förvaltningskostnaden på 40 miljoner har legat 
på en relativt konstant nivå under perioden 2011–
2013. Ingen större förändring har heller skett vad gäl-
ler antalet beslutade nya insatser och aktiva insatser. 
Däremot har det skett en minskning av insatsavtalens 
medellängd under perioden, trots att det finns en 
ambition att gå mot längre avtal. Anledningen till 
detta är att för strategin för Sidas forskningssamar-
bete har bemyndiganderamen för 2013 inneburit en 
begränsning för hur långa avtal som har kunnat teck-
nas. Vidare har villkoret om att Sida ska undvika att 
teckna stora och långa avtal i slutet av en strategipe-
riod medfört att nya avtal har fått göras kortare än 
planerat eftersom strategin för forskningssamarbete 
gäller fram till 2014. Inom anslagsposten utbetalas 21 
kronor i bistånd för varje 1 krona av förvaltningsan-
slaget.

1 Anslagsposten motsvarar verksamhetsområdet fred och säkerhet från strate-
gin Globala ämnesstrategiska insatser och insatser som tidigare finansierats 
genom det så kallade konfliktvillkoret inom det humanitära anslaget

2 Anslagspost 7 1:1.32

Information och kommunikationsverksamhet3

Under 2013 har Sida betalat ut 91,746 miljoner kro-
nor inom anslagsposten för Information och kommu-
nikation. Förvaltningskostnaderna uppgick till 25 mil-
joner kronor.

Verksamheten har utvecklats enligt plan under 
2013. De variationerna som syns i statistiken framför 
allt mellan 2012 och 2013, är inte kopplade till för-
ändringar i själva verksamheten utan beror på att 
strategin löper till och med 2014 och regeringen avser 
att fatta beslut om en ny strategi för informations- 
och kommunikationsverksamhet. Sida har därför valt 
att teckna kortare insatsavtal med lägre medelvolym. 
Inom anslagsposten utbetalas 4 kronor i bistånd för 
varje 1 krona av förvaltningsanslaget.

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering4

Under 2013 har Sida betalat ut 765 miljoner kronor 
inom anslagsposten Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering. Förvaltningskostna-
derna var 19 miljoner kronor 2013.

Anslagsposten innefattar tre separata strategier 
med något olika förutsättningar för val av stödformer 
vilket påverkar antalet insatser och avtalslängder. 
Exempelvis har strategin för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 
begränsningar i antal insatser eftersom stödet endast 
utgår till de svenska riksdagspartiernas organisationer 
samtidigt som volymen varit relativt konstant. Inom 
genomförandet av strategin för särskilda satsningar 
för demokratisering och yttrandefrihet har utlysnings-
förandet inom vilken myndigheten tagit emot och 
granskat ett stort antal ansökningar, lett till ett stort 
antal insatser som varit volymmässigt varit små. 
Genom förfarandet har nya, relativt svaga samarbets-
parter identifierats och därmed blir avtalen kortare 
i inledningsskedet av ett samarbete. Strategin för glo-
bala ämnesstrategiska insatser karakteriseras av 
volymmässigt stor insatser med långa avtal. Samar-
betsformer är främst projektstöd, 39 procent, i övrigt 
lika fördelat mellan organisationsstöd, basbudgetstöd 
till multilaterala organisationer samt stöd till speciella 
program. Genomförandekanal är främst civilsam-
hällsorganisationer, 53 procent, och multilaterala 
institutioner, 33 procent. Det är en rimlig fördelning, 
enligt Sidas bedömning, givet de tre strategiernas 
olika utformning. Inom anslagsposten utbetalas 

3 Anslagspost 7 1:1.2
4 Anslagspost 7 1:1:13
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41 kronor i bistånd för varje 1 krona av förvaltnings-
anslaget.

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling1

Under 2013 har Sida betalat ut 696 miljoner kronor 
inom anslagsposten Globala insatser för ekonomiskt 
hållbar utveckling. Förvaltningskostnaderna var 48 
miljoner kronor 2013.

Förändringar i beslutade och aktiva insatser 2011–
2013 förklaras främst av volymökningen inom 
biståndsanslaget. Inom anslagsposten genomförs två 
strategier med olika förutsättningar för volym, antal 
insatser samt administrativ hantering. Inom strategin 
för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser finns 
möjligheterna till större volymer och längre insatser 
medan det behövs mer resurskrävande insatser inom 
strategin för kapacitetsutveckling och samverkan för 
att uppnå strategimålen. Inom strategin för globala 
ämnesstrategiska utvecklingsinsatser ökade utfallet 
per förvaltningskostnadskrona från 32 kronor 2012 
till 49 kronor 2013. Förändringen följer tidigare stra-
tegiska val att koncentrera portföljen till strategiska 
långsiktiga samarbetsparter, vilket gett större möjlig-
heter till volymökning per insats. Inom strategin för 
kapacitetsutveckling och samverkan ökade utfallet 
från 8 kronor 2011 till 10 kronor 2013. Även där har 
effektivisering skett men typen av stöd är mer resurs-
krävande.

Inom strategin för globala ämnesstrategiska utveck-
lingsinsatser genomfördes taktiska förändringar mot 
större volymer och längre avtalslängd före 2011 som 
under perioden 2011–2013 har förvaltats. Trenden 
under treårsperioden visar på en marginell minskning 
i dessa sedan tidigare ökande volymer. För genomför-
ande av strategins mål om normativt påverkansarbete 
har stöd även utgått till mindre och katalytiska insatser 
vilket minskar insatsernas medelvolym. Inom strategin 
för kapacitetsutveckling och samverkan, näringslivs-
samverkan, Business for Development (B4D) och 
Information Communication Technologies for Deve-
lopment (ICT4D) har Sida under 2011–2013 även 
verkat för längre och större avtal, där medelvolymen 
ökar från 2011 till 2013. En del i strategin är så kall-
lade Challenge funds, Innovations Against Poverty 
(IAP) där ett utlysningsförfarande används. Varje 
bidrag inom IAP matchas med minst 50 procent från 
näringslivet, vilket innebär att varje bidrag från Sida 
kompletteras med minst samma volym från den mot-
tagande aktören. I praktiken betyder det att insatsen 
är större än bara Sidas bidrag. Att använda utlysning-

1 Anslagspost 7 1:1.16

förfarandet får till följd att insatserna volymmässigt 
blir mindre. Inom anslagsposten utbetalas 15 kronor 
i bistånd för varje 1 krona av förvaltningsanslaget.

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling2

Under 2013 har Sida betalat ut 587 miljoner kronor 
inom anslagsposten för Globala insatser för miljö- 
och klimatmässigt hållbar utveckling. Förvaltnings-
kostnaderna var 21 miljoner kronor under 2013.

Sammantaget visar anslagspostens nyckeltal en 
administrativ effektivitetsökning med längre avtal, 
medelvolym och högre utfall per förvaltningskost-
nadskrona. Förvaltningskostnaden har minskat något 
samtidigt som anslagsposten ökat med 26 procent. 
I likhet med anslagsposten för Ekonomiskt hållbar 
utveckling, innefattar även denna två separata 
strategier där Sida valt att ge stöd till längre och 
större insatser, vilket medfört att insatsernas 
medellängd och medelvolym ökat. Insatserna inom 
strategin för finansiering av utvecklingslån och 
garantier avseende miljöåtgärder har naturligt en 
längre avtalsperiod då de bidrar till långsiktiga 
investeringsperioder som sträcker sig över flera år 
genom så kallade miljölån med avtalsperioder på upp 
till 20 år.

Inom strategin för ämnesstrategiska utvecklingsin-
satser minskade Sida antalet insatser även före 2011 
till förmån för strategiska partnerskap vilket innebar 
färre insatser med ökad längd och volym. För att 
uppnå strategins mål har Sida även gett stöd till min-
dre och katalytiska insatser för global normativ påver-
kan inom miljö och klimat. Detta begränsar ökningen 
av insatsernas medelvolym och därmed Sidas möjlig-
het att följa ambitionen om volymmässigt stora insat-
ser. Inom anslagsposten utbetalas 28 kronor i bistånd 
för varje 1 krona av förvaltningsanslaget.

Globala insatser för socialt hållbar utveckling3

Under 2013 har Sida betalat ut 835 miljoner kronor 
inom anslagsposten för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling. Förvaltningskostnaderna var 14 
miljoner kronor under 2013.

Både anslaget och förvaltningen ökade under 2013 
vilket relateras till en särskild satsning på vatten och 
sanitet på 400 miljoner kronor. Utifrån strategiska val 
är den dominerande samarbetsformen inom anslaget 
stöd till speciella program och främsta genomföran-
dekanal är multilaterala organisationer. Inom strate-

2 Anslagspost 7 1:1.14
3 Anslagspost 7 1.1.15
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gin för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 
påverkas avtalens medellängd av partnerorganisatio-
nernas strategiska planering då kärnstöd ofta ges, 
exempelvis följer Sidas stöd Världshälsoorganisatio-
nen WHO:s tvååriga planeringscykel. Ökat antal 
beslut och aktiva insatser relateras till ökade volymer. 
Volymen i anslaget har under treårsperioden fluktue-
rat med 30,8 procentig minskning 2012 och med 95, 
7 procentig ökning 2013. Fluktuationen är ett resultat 
av att nuvarande anslag tidigare ingick som del av ett 
större anslag för strategin för ämnesstrategiska 
utvecklingsinsatser. Det skapade flexibilitet mellan 
olika tematiska ämnen vilket påverkar medelvolymen 
när fördelning görs i enlighet med anslagsposter eta-
blerade för 2013. Exempelvis förklaras en stor del av 
skillnaden mellan 2011 och 2012 av ett större strate-
giskt utbildningsstöd som genomfördes under 2011. 
Inom anslagsposten utbetalas 60 kronor i bistånd för 
varje 1 krona av förvaltningsanslaget.

Kapacitetsutveckling och utbyten1

Under 2013 har Sida betalat ut 420 miljoner kronor 
inom anslagsposten för Kapacitetsutveckling och 
utbyten. Förvaltningskostnaderna var 62 miljoner 
kronor under 2013. Strategin kännetecknas av ett 
stort antal förhållandevis resurskrävande insatser som 
omfattar relativt små belopp.

Anslagspostens verksamhetsområden utgörs av 
Resursbasutveckling, Internationella kapacitetsut-
vecklingsprogram (ITP), samt verksamhet vid Sida 
Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Verksamheten 
har utvecklats enligt plan under 2013. De stora varia-
tionerna som syns i statistiken, framför allt mellan 
2012 och 2013, är inte kopplade till faktiska föränd-
ringar inom verksamheten utan är en redovisnings-
teknisk konsekvens av Sidas nya insatshanteringssys-
tem där hanteringen av insatser har förändrats för 
strategin för kapacitetsutveckling och utbyten vilket 
ger utslag i data. Det nya arbetssättet innebär en ny 
definition av insatser vilka numera bryts ned i mindre 
biståndsdelar. Detta har fått till effekt att antalet 
beslutade insatser och antalet aktiva insatser tillsynes 
har ökat kraftigt under åren 2012–2013. Samma för-
klaring gäller även för minskningarna i insatsavtalens 
medellängd respektive avtalens medelvolym. Verk-
samheten har emellertid inte ändrats, utan har varit 
densamma under perioden 2011–2013. Inom 
anslagsposten utbetalas 7 kronor i bistånd för varje 
1 krona av förvaltningsanslaget.

1 Anslagspost 7 1.1.28

Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället2

Under 2013 har Sida betalat ut 1 522 miljoner kro-
nor till stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället. Anslagsposterna omfattar stöd genom 
svenska organisationer i det civila samhället till civil-
samhällesaktörer i utvecklingsländer samt till länder 
som stöds genom reformsamarbetet i Östeuropa För-
valtningskostnaderna var 11 miljoner kronor under 
året, vilket innebär att anslagsposterna hör till de 
största volymmässigt men till de minsta när det gäller 
förvaltningskostnad.

Insatsavtalens medellängd har legat konstant under 
de senaste åren, vilket är naturligt eftersom ramsyste-
met normalt omfattar treåriga avtal med ettåriga för-
längningar. För att ytterligare minska administrations-
kostnaderna planerar Sida att öka avtalslängderna till 
fem år i nya avtal från och med 2014. Antalet beslu-
tade insatser ökade betydligt under 2013, medan 
avtalsvolymen minskade något. Från 2014 slås 
anslagsposterna ihop vilket gör att insatserna kan 
samberedas och antalet insatser kommer då att 
minska. Förvaltningskostnaden för genomförandet av 
strategin är låg jämfört med andra strategier. Inom 
anslagsposten utbetalas 133 kronor i bistånd för varje 
1 krona av förvaltningsanslaget.

Samarbete inom miljöområdet och samarbete inom 
demokrati och mänskliga rättigheter3

Under 2013 har Sida betalat ut 63 miljoner kronor 
inom anslagsposten och förvaltningskostnaderna var 
6 miljoner kronor under året. Insatsernas medellängd 
har ökat enligt plan. Den relativt låga medelvolymen 
(2,4 miljoner kronor per insats) beror på ansträng-
ningarna att avsluta tidigare insatser och iaktta försik-
tighet med åtaganden inför en kommande strategi. 
Tidsåtgången för att besluta nya insatser har ökat. 
Introduktionen och fokuseringen inom det nya insats-
hanteringssystemet har varit tidskrävande och förkla-
rar en del av den relativa ökningen i tidsåtgång för 
planering och beslut av nya insatser. Genomförande-
kanalen är främst civila samhället organisationer med 
89 procent av totala utbetalningar 2013. Hela port-
följen består av samarbetsformen projektstöd som är 
väl anpassad till civila samhällets genomförandekapa-
citet och behov. Inom anslagsposten utbetalas 10 kro-
nor i bistånd för varje 1 krona av förvaltning sanslaget.

2 Avser anslagsposterna 7 2.1.6.2 samt 7.1:1.5
3 Anslagspost 5 1:11.1.2, här ingår Ryssland



35Sidas årsredovisning 2013

Prestationer – utarbeta resultatförslag
Under 2013 har regeringen antagit nya strategier för 
Myanmar, Somalia, Sudan och Sydsudan, Tanza-
nia och Zambia vilka Sida utarbetat resultatförslag 
för. Sida har även utarbetat resultatförslag till nya 
strategier för Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska 
republiken Kongo (DRK), Kambodja, Moçambique, 
Rwanda och Uganda.

Ungefär 6 procent av tiden som Sidas medarbetare 
arbetade inom huvudprocesserna lades på detta 
arbete under 2013.

Analys och slutsatser av förvaltningskostnader
Under 2013 har Sida i genomsnitt betalt ut 21 
kronor i bistånd för varje krona till förvaltning1. 
En ökad andel av biståndet inriktas mot basstöd 
vilket är kostnadseffektivt för givaren men får 
konsekvenser för möjligheten för Sida att direkt 
följa upp resultaten. Sidas ambition att minska 
antalet insatser har fortsatt få genomslag i verk-
samheten samtidigt som målsättningen att öka 
avtalslängderna står tillbaka. De genomsnittliga 
avtalstiderna under 2013 har blivit kortare till följd 
av osäkerheten kring styrning i nya strategier.

Större anslag kräver nytänkande
Sidas totala användning av biståndsmedel har ökat 
årligen under treårsperioden. Mellan åren 2011–
2013 ökade utfallet med 9,59 procent vilket är en fak-
tisk ökning med 1 570 miljoner kronor2. Sidas förvalt-
ningsanslag som andel av biståndsanslaget har 
emellertid samtidigt sjunkit under flera år3. För att 
Sida ska kunna hantera den ökande biståndsvolymen 
ska Sida, enligt verksamhetsplanen, sträva mot färre 
och volymmässigt större insatser när det är möjligt, som 
ett led i att minska beredningskostnaderna och verka 
för ett mer kostnadseffektivt bistånd.

Samarbetsformen basstöd ökar
Samarbetsform beskriver fokus för- och utformning 
av samverkan mellan Sida och samarbetspartnern. 
Det klargör även graden av styrning och graden av 
användning av samarbetspartens system och struktu-
rer. De samarbetsformer Sida arbetar med kategori-
seras grovt som Basstöd eller Projektstöd. Budgetstöd och 
expertstöd förekommer också men i mindre omfattning.

1 Avser biståndsverksamhet, reformsamarbete i Östeuropa och reformsama-
bete inom Östersjöregionen.

2 Mellan 2012 och 2013 ökade utbildningsvolymen med närmare 2 procent 
vilket motsvarar 338,9 miljoner kronor.

3 Beräknat i Sidas Budget underlag 2015–2017.

Basstöd4 innebär i korthet att givaren avstår exklu-
siv kontroll över sina medel genom att dela ansvaret 
med andra intressenter5. Tillvägagångsättet underlät-
tar harmonisering med andra givare vilket är en 
grundprincip inom biståndseffektivitetsagendan6 och 
är därmed den form som Sida eftersträvar att 
använda, givet att förutsättningar finns7. Genom att 
samarbetspartnern får stort utrymme att planera och 
genomföra insatser blir samarbetsformen ofta mindre 
resurskrävande för givaren och stärker samarbetspart-
nerns ägarskap.

Samarbetsformen projektstöd är mer styrt av giva-
ren. Samarbetsformen karakteriseras av fördefinie-
rade, aktiviteter och förväntade effekter vilket givaren 
kommit överens om med samarbetspartnern. Inom 
projektstödet förekommer bland annat nya och tidi-
gare oprövade partners samt volymmässigt små insat-
ser vilket ställer högre krav på beredningsprocessen. 
Projektstödet är därför generellt en mer resurskrä-
vande typ av samarbetsform.

Tabell 8 visar på en svag ökande trend till basstö-
dets förmån på Sida mellan åren 2011–2013. Under 
2013 användes basstöd för 56 procent av utbetalning-
arna. Stödformen tar andelar av framför allt projekt-
stödet som successivt minskar. Resultatet är i linje 
med Sidas ambition om att efterstäva basstöd som 
samarbetsform där förutsättningar finns.

Tabell 8: Utfall per samarbetsform, Sida totalt

Samarbetsform1 2011 2012 2013

Budgetstöd 6 % 5 % 5 %

Basstöd 50 % 55 % 56 %

Projektstöd 41 % 37 % 37 %

Expertstöd 3 % 3 % 3 %

Totalt 100 % 100 % 100 %

1 Följande samarbetsformer används också i mindre omfattning: 
”Stipendier och kostnader för studenter i givarlandet”, ”Administrativa kost-
nader ej inkluderade i någon annan kategori” och ”Övriga kostnader i givar-
landet”

Val av samarbetsform påverkar kostnader
I en granskning av val av samarbetsform inom 
anslagsposterna framkommer däremot att Sidas 
användande av projektstöd ökar i anslagsposter med 

4 Kategorin omfattar både grundläggande bidrag och poolade bidrag med en 
särskild öronmärkning.

5 Andra givare, icke-statliga organisationer, multilaterala institutioner, offent-
lig-privata partnerskap.

6 Harmonisering är en av de 5 punkerna från den s.k Paris agendan för bi-
ståndseffektivitet.

7 I Sidas insathanteringsregel § 2.5 står att en programansats (dvs basstöd) ska 
eftersträvas.
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Insatsvolymerna ökar generellt
Effekten av strategiska val av samarbetsformer och 
genomförandekanaler har inneburit att insatsvoly-
merna ökat under treårsperioden med 10 procent2. 
Ökningen gäller framför allt anslagsposterna inom de 
tematiska och globala kategorierna. Exempelvis 
använder de tre anslagsposter3 med högst genomsnitt-
lig volym per insats alla främst samarbetsformen 
bidrag till specifika program och fonder vilket är ett 
form av basstöd. Pengarna kanaliseras då via multila-
terala organisationer eller via internationella organi-
sationer i civila samhället till insatserna.

Ambition om färre insatser börjar få utslag men 
beredningskostnaderna ökar
Inom insatshanteringen visar tabellen att prestationen 
antal beslutade och avtalade insatser ökade något 
mellan 2011 och 2012 men minskade igen under 
2013. Minskningen jämfört med 2012 uppgår till 13 
procent. Antalet aktiva insatser ökade marginellt mel-
lan 2012 och 2013 men befinner sig på en lägre nivå 
än 2011. Sammantaget indikerar utvecklingen att 
Sidas ambition om färre insatser får genomslag i verk-
samheten.

Tidsredovisningen visar på en succesiv ökning av 
tidsåtgång, och därmed kostnader, för prestationen 
beslutade och avtalade insatser4 under treårsperioden. 
I och med det är prestationstypen nästan lika resurs-
krävande som arbetet med aktiva insatser5. Att det tar 
mer tid beror på att Sida i enlighet med förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll höjt kra-
ven på bedömningar i samband med beredning av 
biståndsinsatser. Därtill har Sida satt extra fokus på 
identifieringsfasen i insatsberednings-arbetet som ett 
led i att ytterligare stärka val av aktörer, metoder, 
finansiering och samarbetsformer. De utökade kraven 
har lett till kvalitetsförbättringar men också längre 
handläggningstider.

Kortsiktighet i styrning ger kortare avtal
Den genomsnittliga längden på insatser med utfall 
under 2013 var 3 år och 3 månader6. Trenden visar 
på att avtalslängderna blivit 10 procent kortare mel-

2 Det skedde en relativt liten minskning i volymer mellan 2012 och 2013 på 1,4 
procent.

3 Anslagsposten HUM, Särskilda insatser för Mänsklig säkerhet och Globala 
insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

4 Prestationen Beslutade och avtalade insatser mäts i tidredovisningen mot 
Sidas process Bereda och avtala insatser.

5 Prestationen aktiva insatser mäts i tidredovisningen mot Sidas process Upp-
följning och resultatstyrning.

6 Avser insatser inom biståndsverksamheten, för Reformsamarbete inom 
Östersjöregionen har genomsnittsinsatsen ökat i längd under perioden.

geografisk inriktning1 som till stor del styrs av bilate-
rala strategier. Utvecklingen är bland annat ett resul-
tat av en ökad vaksamhet för korruptionsrisker vilket 
har lett in stödet till projektstöd, ofta till civila organi-
sationer, och bort från programstöd, ofta till offentliga 
institutioner. Därtill anges i strategierna att Sida ska 
arbeta mer med innovativa samarbetsformer, till 
exempel lån och garantier, vilket också fått genomslag 
i under 2013.

Inom de globala anslagsposterna är trenden den 
motsatta; basstödet ökar på bekostnad av det dyrare 
projektstödet. Inom de tematiska anslagsposterna, 
vars anslag markant har ökat under treårsperioden, 
har Sidas val av stödformer varit relativt konstant. 
Basstödet är den klart vanligaste och mest omfattande 
stödformen, ett resultat av de ökande anslagen som 
innebär att Sida strategiskt väljer samarbetsformer 
och aktörer som har kapacitet att hantera större utbe-
talningar. Sidas riktning mot ökat användande av bas-
stöd och programstöd innebär emellertid även att det 
blir svårare att direkt följa det svenska bidraget efter-
som pengarna förlorar sin identitet.

När man beräknar antalet biståndskronor per för-
valtningskrona visar de globala anslagsposterna det 
högsta medelvärdet 58 kronor per 1 krona förvalt-
ning. Därefter följer de tematiska anslagsposterna 
med ett medelvärde om 35 kronor bistånd per för-
valtningskrona och sist de geografiska med ett medel-
värde på 14 kronor per förvaltningskrona. Förkla-
ringen till kostnadsdifferensen ligger till stor del i valet 
av samarbetsform vilket diskuterats ovan. De stora 
variationerna i förvaltningskostnaderna beror också 
på att de geografiska anslagsposterna har kostnader 
för utlandsmyndigheternas verksamhet, exempelvis 
utlandstillägg för utsänd personal, olika säkerhetssitu-
ationer och dylikt. Det är på landnivå som svenska 
insatser direkt kan nå människor som lever i nöd och 
förtryck. På plats kan Sida stärka effekterna av insat-
serna genom att verka för ansvarsutkrävande och 
stärkande av icke-statliga aktörer i den politiska dialo-
gen. En fortsatt stark fältnärvaro är därmed nödvän-
dig för att Sida effektivt ska kunna genomföra strate-
gierna.

Utöver de generella tendenserna är det viktigt att 
notera att förutsättningarna och arbetet med insats-
hanteringsprocessen ser olika ut i de skilda delarna av 
Sidas strategistyrda verksamhet. Strategiernas inrikt-
ning har en avgörande roll för vilka genomförande-
kanaler och samarbetsformer som lämpar sig bäst.

1 Basstöd är dock fortfarande den vanligaste formen inom de geografiska 
anslagsposterna.
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lan 2011–2013. En förklaring är att många av Sidas 
strategier befinner sig i ett övergångsskede samt att 
flera bilaterala strategier fasats ut under 2013. Det 
har påverkat prestationerna både avseende volym, 
antal och längd. Väntan på nya strategier innebär att 
Sida avvaktat med att ingå nya insatser med långa 
avtal för att undvika en situation där förändringar 
i styrning även ändrar insatsernas riktning. Med de 
nya resultatstrategierna på plats, som kommer att 
gälla i fem till sju år förväntas avtalslängderna bli 
längre.
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Tabell 9:  Internationellt utvecklingssamarbete, utfall, förvaltningskostnad, antal insatser och medel avtalslängd,  
mnkr, antal och månader

  Utfall Förvaltningskostnad2, 3, 4

Antal beslutade och avtalade 
insatser Antal aktiva insatser5 Antal avslutade insatser Medel avtalslängd6

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Humanitära insatser och konflikthantering 3 061 2 816 2 805 - - 37 115 49 37 157 99 68 154 161 60 34 34 34

Informations- och kommunikationsverksamhet 96 96 92 - - 25 40 27 37 51 56 59 15 17 21 31 29 26

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 373 1 551 1 522 - - 11 17 15 20 35 40 44 17 5 9 36 36 35

Asien 1 373 1 520 1 554 - - 100 104 154 61 246 283 259 96 89 90 43 36 34

Latinamerika 541 511 557 - - 40 34 22 31 97 80 82 64 39 38 44 46 40

Afrika 4 759 5 418 5 121 - - 305 167 209 192 557 530 530 195 172 231 46 43 38

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 456 599 765 - - 19 47 70 62 110 115 132 9 22 69 40 40 39

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 463 508 587 - - 21 14 13 8 42 45 38 1 4 27 45 48 65

Globala insatser för socialt  hållbar utveckling 616 426 835 - - 14 3 12 18 23 22 29 0 0 18 48 41 40

Globala insatser för ekonomisk hållbarhet 369 565 696 - - 48 49 79 64 76 123 133 1 9 38 43 35 39

Mellanöstern och Nordafrika 553 756 798 - - 53 60 48 59 113 109 123 29 39 37 41 39 35

Globala insatser för mänsklig säkerhet 120 118 200 - - 3 8 6 13 13 13 23 0 0 7 38 40 38

Kapacitetsutveckling och utbyten 311 398 420 - - 62 25 94 70 50 93 173 0 1 50 68 52 36

Forskningssamarbete 872 1 047 842 - - 40 23 20 25 88 74 77 21 17 35 54 52 49

Totalt Biståndsverksamhet 14 963 16 328 16 794 - - 777 706 818 697 1658 1682 1770 602 575 730 44 41 39

Reformsamarbete i Östeuropa 1 157 1 155 1 073 - - 75 136 122 146 321 293 321 117 123 143 43 41 37

Totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 157 1 155 1 073 - - 75 136 122 146 321 293 321 117 123 143 43 41 37

Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 
( Östersjöregionen)

34 34 28 - - 6 8 6 8 24 21 23 10 9 8 28 33 32

Samarbete inom miljöområdet (Östersjöregionen) 35 35 35 - - - 1 1 0 5 3 4 2 3 1 92 53 89

Totalt Reformsamarbete inom Östersjöregionen 69 69 63 - - 6 9 7 8 29 24 27 12 12 9 60 43 60

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida 16 188 17 552 17 930 858 851 947 851 2008 1999 2118 731 710 882 147 125 136

Totalt Övrigt1 186 48 14 - - 212 38 42 5 121 50 1 218 160 52 - - -

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida inkl. övrigt 16 374 17 600 17 944 983 984 1 070 889 989 856 2129 2049 2119 949 870 934 - - -

1  Övriga inkluderar utfall på inaktuella avräkningkonton och är en del av utfallet för bland annat strategierna Kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (79 miljo-
ner kronor 2011 och 38 miljoner kronor 2012), Makedonien 2010-2012 (19 miljoner kronor 2011 och 14 miljoner kronor 2012), Utfasningsstrategi Laos 2008-2011 (12 
miljoner kronor 2011 och en miljon kronor 2912)

2 Jämförbara förvaltningskostnader saknas för tidigare år
3 Övrigt inkluderar framförallt arbete inom andra huvudprocesser och strategiarbete som inte kan kopplas till insatshanteringen
4 Förvaltningskostnad exklusive östersjöenheten 2011 och 2012
5 Insatser med utfall
6 Medel avtalslängd för respektive totalpost är medelvärde av anslagsposterna
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Tabell 9:  Internationellt utvecklingssamarbete, utfall, förvaltningskostnad, antal insatser och medel avtalslängd,  
mnkr, antal och månader

  Utfall Förvaltningskostnad2, 3, 4

Antal beslutade och avtalade 
insatser Antal aktiva insatser5 Antal avslutade insatser Medel avtalslängd6

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Humanitära insatser och konflikthantering 3 061 2 816 2 805 - - 37 115 49 37 157 99 68 154 161 60 34 34 34

Informations- och kommunikationsverksamhet 96 96 92 - - 25 40 27 37 51 56 59 15 17 21 31 29 26

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 373 1 551 1 522 - - 11 17 15 20 35 40 44 17 5 9 36 36 35

Asien 1 373 1 520 1 554 - - 100 104 154 61 246 283 259 96 89 90 43 36 34

Latinamerika 541 511 557 - - 40 34 22 31 97 80 82 64 39 38 44 46 40

Afrika 4 759 5 418 5 121 - - 305 167 209 192 557 530 530 195 172 231 46 43 38

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 456 599 765 - - 19 47 70 62 110 115 132 9 22 69 40 40 39

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 463 508 587 - - 21 14 13 8 42 45 38 1 4 27 45 48 65

Globala insatser för socialt  hållbar utveckling 616 426 835 - - 14 3 12 18 23 22 29 0 0 18 48 41 40

Globala insatser för ekonomisk hållbarhet 369 565 696 - - 48 49 79 64 76 123 133 1 9 38 43 35 39

Mellanöstern och Nordafrika 553 756 798 - - 53 60 48 59 113 109 123 29 39 37 41 39 35

Globala insatser för mänsklig säkerhet 120 118 200 - - 3 8 6 13 13 13 23 0 0 7 38 40 38

Kapacitetsutveckling och utbyten 311 398 420 - - 62 25 94 70 50 93 173 0 1 50 68 52 36

Forskningssamarbete 872 1 047 842 - - 40 23 20 25 88 74 77 21 17 35 54 52 49

Totalt Biståndsverksamhet 14 963 16 328 16 794 - - 777 706 818 697 1658 1682 1770 602 575 730 44 41 39

Reformsamarbete i Östeuropa 1 157 1 155 1 073 - - 75 136 122 146 321 293 321 117 123 143 43 41 37

Totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 157 1 155 1 073 - - 75 136 122 146 321 293 321 117 123 143 43 41 37

Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 
( Östersjöregionen)

34 34 28 - - 6 8 6 8 24 21 23 10 9 8 28 33 32

Samarbete inom miljöområdet (Östersjöregionen) 35 35 35 - - - 1 1 0 5 3 4 2 3 1 92 53 89

Totalt Reformsamarbete inom Östersjöregionen 69 69 63 - - 6 9 7 8 29 24 27 12 12 9 60 43 60

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida 16 188 17 552 17 930 858 851 947 851 2008 1999 2118 731 710 882 147 125 136

Totalt Övrigt1 186 48 14 - - 212 38 42 5 121 50 1 218 160 52 - - -

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida inkl. övrigt 16 374 17 600 17 944 983 984 1 070 889 989 856 2129 2049 2119 949 870 934 - - -
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Tabell 10:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader 2013, mnkr1

Bistånds-verksamhet Reformsamarbete i Östeuropa Reformsamarbete i Östersjöregionen

Intäkter av anslag 953 93 7

Övriga intäkter 14 1 0

Kostnader 969 94 7

1 Enligt förordning (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag tredje kapitlet ska myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader. Myndig-
heten redovisar utifrån anslagsposter som grupperats enligt Biståndsverksamhet, Reformsamarbete i Östeuropa och Reformsamarbete i Östersjöregionen. Fördelning 
av förvaltningskostnader för övriga huvudprocesser och strategiarbete (212 miljoner kronor) har fördelats ut proportionellt på Sidas verksamhet. På grund införandet 
av tidredovisning 2013 anges inte fördelning av verksamhets intäkter och kostnader för 2011 och 2012.

Tabell 11:  Utfall per förvaltningskrona, kr, samt medelutfall per aktiv insats, mnkr

 
Utfall per förvalt-

ningskrona2, 3 Medelutfall per aktiv insats4

  2013 2011 2012 2013

Humanitära insatser och konflikthantering 76,1 19,5 28,4 41,2

Informations- och kommunikationsverksamhet 3,7 1,9 1,7 1,6

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 132,9 39,2 38,8 34,6

Asien 15,6 5,6 5,4 6,0

Latinamerika 13,9 5,6 6,4 6,8

Afrika 16,8 8,5 10,2 9,7

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering 

40,6 4,1 5,2 5,8

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar 
utveckling 

28,3 11,0 11,3 15,5

Globala insatser för socialt  hållbar utveckling 59,9 26,8 19,4 28,8

Globala insatser för ekonomisk hållbarhet 14,6 4,8 4,6 5,2

Mellanöstern och Nordafrika 15,1 4,9 6,9 6,5

Globala insatser för mänsklig säkerhet 57,6 9,2 9,0 8,7

Kapacitetsutveckling och utbyten 6,8 6,2 4,3 2,4

Forskningssamarbete 21,2 9,9 14,1 10,9

Totalt Biståndsverksamhet 21,6 9,0 9,7 9,5

Reformsamarbete i Östeuropa 14,3 3,6 3,9 3,3

Totalt Reformsamarbete i Östeuropa 14,3 3,6 3,9 3,3

Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 
(Östersjöregionen)

4,6 1,4 1,6 1,2

Samarbete inom miljöområdet (Östersjöregionen) - 7,0 11,7 8,7

Totalt Reformsamarbete inom Östersjöregionen - 2,4 2,9 2,3

Totalt Övrigt1 - 1,5 1,0 13,8

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida - 7,7 8,6 8,5

1 Övriga inkluderar utfall på inaktuella avräkningkonton och är en del av utfallet för bland annat strategierna Kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013  
(79 miljoner kronor 2011 och 38 miljoner kronor 2012), Makedonien 2010-2012 (19 miljoner kronor 2011 och 14 miljoner kronor 2012), Utfasningsstrategi Laos  
2008–2011 (12 miljoner kronor 2011 och en miljon kronor 2912)

2 Jämförbara förvaltningskostnader saknas för tidigare år
3 Övrigt inkluderar framförallt arbete inom andra huvudprocesser och strategiarbete som inte kan kopplas till insatshanteringen
4 Insatser med utfall
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Tabell 12:  Prestationer och förvaltningskostnader för huvudprocess bereda, genomföra och följa upp 
strategier, tkr

  2011 2012 2013

Tid per delprocess för huvudprocess bereda, genomföra och 
följa upp samarbetsstrategier1

 

Utarbeta resultatförslag - - 6%

Utarbeta resultatmatriser - - 0%

Hantera biståndsinsatser - - 63%

Besluta och avtala insatser 21% 27% 29%

Arbeta med aktiva insatser 30% 30% 31%

Avsluta insatser 7% 7% 3%

Genomföra halvtidsöversyner av strategier - - 0%

Övrigt bereda, genomföra och följa upp samarbetsstrategier - - 19%

Tid övriga huvudprocesser - - 12%

Prestationer2  

Antal beslutade och avtalade insatser 889 989 856

Antal aktiva insatser 2129 2049 2119

Antal avslutade insatser 949 870 934

Förvaltningskostnader  

Kostnad per beslutad och avtalad insats 227 267 368

Kostnad per aktiv insats 139 142 156

Kostnad per avslutad insats 68 76 30

1 Baseras på tidstudier 2011 och 2012 samt tidredovisning 2013
2 Antal insatser inkluderar även insatser i Ryssland



Foto: Abu Baker Muwonge
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5. Utvecklingssamarbetet
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Sidas utvecklingssamarbete styrs av strategier som 
regeringen beslutar om. I strategierna specificeras 
vilka mål som ska gälla för samarbetet. År 2013 utför-
des arbetet i enlighet med 52 strategier, varav 43 geo-
grafiska och 9 tematiska.

De geografiska strategierna omfattar länder eller 
regioner i Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordaf-
rika, Latinamerika och Europa medan de tematiska 
strategierna är inriktade på ämnes-områden, till 
exempel humanitärt bistånd.

Strategirapporteringen för Ryssland redovisas 
i kapitel 6 ”Myndighetens övriga verksamhet”, efter-
som den strategin finansieras via utgiftsområde 5, 
internationell samverkan i statsbudgeten, och inte via 
utgiftsområde 7, internationellt bistånd, som de 
övriga geografiska strategierna. Sida redovisar här 
utvalda resultat av arbetet med att genomföra strate-
gierna. Redovisningen bygger på strategirapporter 
som återfinns i sin helhet på Openad.se

Sida redovisar också nio slumpmässigt utvalda 
exempel på insatser. Syftet är att ge en mer fördjupad 
bild av måluppfyllelsen.

Alla insatsexemplen baseras på externa utvärde-
ringar. Exemplen är även utgångspunkten för den 
redovisning av kostnadseffektivitet som görs i kapi-
tel 4.6.

Utvecklingssamarbetet omfattar även verksamhet 
som ska understödja och komplettera det strategi-
styrda arbetet. Här ingår till exempel Sidas arbete för 
att motverka oegentligheter och korruption liksom 
arbetet med att skapa utrymme för innovation och 
flexibilitet i det svenska utvecklingssamarbetet. Dessa 
verksamheter återges i separata delkapitel.

5.1 geografiska strategier
Utvecklingssamarbetet med länder eller regioner 
har styrts av 43 geografiska strategier under 2013.
De geografiska strategierna är fördelade på Afrika 
(16 stycken), Asien (8 stycken), Mellanöstern och 
Nordafrika (2), Latinamerika (3) och Europa (10). Det 
finns också regionala strategier för Afrika (1), Asien 
(1) respektive Mellanöstern och Nordafrika (1) samt 
en strategi för regionalt arbete med hiv och aids och 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt för 
hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om 
Sahara (1).

Under 2013 har regeringen antagit nya strategier 
för Myanmar, Somalia, Sudan och Sydsudan, Tanza-
nia och Zambia. Sida har även utarbetat förslag till 
nya strategier för Afghanistan, Bangladesh, Demo-
kratiska republiken Kongo (DRK), Kambodja, 
Moçambique, Rwanda och Uganda samt för län-
derna som ingår i reformsamarbetet med Östeuropa, 
det vill säga Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bos-
nien- Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, 
Serbien, Ukraina och Vitryssland och i regionala 
insatser även Makedonien och Montenegro. 
De resurser som Sida lagt ner på att bereda strategi-
erna återspeglas inte ännu i konkreta resultat.

Utvecklingssamarbetet med Botswana, Indien, 
Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och Vietnam 
avslutades 2013. Med dessa länder har Sida haft ett 
så kallat selektivt samarbete under de senaste åren vil-
ket innebär att insatserna i stor utsträckning handlat 
om att bidra till relationer och samarbeten som ska 
kunna fortsätta även efter att biståndet upphört. 
En utvärdering av sådan aktörssamverkan har visat 
att samarbetsformen har lett till positiva resultat i de 
sju länderna men att det tar lång tid att bygga håll-
bara relationer.

5. UTVECKLINGSSAMARBETET

Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målen för 
reform-samarbetet i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar 
utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.
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5.1.1 Afrika
I Afrika fi nns strategier för långsiktigt utveck-
lingssamarbete med Etiopien, Kenya, Mali, 
Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och 
Zambia. Bland länder som är eller har varit 
i konfl ikt samarbetar Sida med Demokratiska 
republiken Kongo (DRK), Liberia, Somalia, 
Sudan och Sydsudan. I Afrika fi nns även två regi-
onala strategier, en för Afrika söder om Sahara 
och en strategi för regionalt arbete med hiv/aids 
och frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa 
i Afrika söder om Sahara. Utvecklingssamar-
betet med Botswana, Namibia och Sydafrika 
avslutas i och med 2013. I Zimbabwe ger Sverige 
framför allt stöd till insatser för ökad demokrati 
och mänskliga rättigheter.

botswana
Strategi för selektivt
samarbete med Botswana 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 41 mnkr Årligt strategi-
belopp

40 mnkr

antal aktiva 
insatser

28 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

30 månader medel insats-
storlek

1 mnkr

största genom-
förandekanal

Offentliga 
institutioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Marknads-
utveckling

Utfall per för-
valtningskrona

31 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
22%

   Humanitärt bistånd, 5%

   Hållbar samhällsbyggnad, 7%

   Hälsa, 17%

   Marknadsutveckling, 25%

   Miljö, 20%

   Utbildning, 4%

   Övrigt, 0%

Övergripande strategimål: att vidareutveckla en 
långsiktig bilateral relation som bygger på ömsesidiga 
intressen. Samarbetet ska medverka till att stärka, 
bredda och fördjupa relationerna mellan länderna. 
Målet för Sveriges selektiva samarbete med Botswana 

är stärkt socialt och miljömässigt hållbar ekonomisk 
tillväxt och minskad fattigdom.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas bedömning är att insatserna bidrar till att vida-
reutveckla en långsiktig bilateral relation som bygger 
på ömsesidiga intressen. I enlighet med målet för 
aktörssamverkan, bedömer Sida att insatserna lett till 
goda relationer som har en potential att bestå många 
år framöver. Sida bedömer också att ägarskapet är 
starkt hos såväl de svenska som de botswanska par-
terna. Detta bedöms till stor del ha att göra med kost-
nadsdelningen, ett av de viktigaste kriterierna för 
aktörssamverkan.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatsportföljen genomförs väl och 
att genomförandet överlag går enligt plan och gene-
rellt sett påvisar en hög grad av måluppfyllelse. 
Aktörssamverkan är den dominerande samarbetsfor-
men inom insatsportföljen. Under 2013 fokuserar 
Sida på att följa upp och avsluta insatser. De pågå-
ende insatser som återstår ska avslutas under andra 
halvan av 2013. Merparten av de pågående insat-
serna är inom ramen för aktörssamverkan.

Utfasningen av insatsportföljen genomförs enligt 
Sidas bedömning i princip enligt plan. Vissa parter 
har indikerat fortsatt samverkan, men Sida bedömer 
att det är svårt att i nuläget redovisa en generell bild 
av hållbarheten i de skapade relationerna.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Ekonomisk tillväxt
Sektormål
Att stärka kapaciteten att öka handel och att öka eko-
nomisk mångfald.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ I samarbete med svenska Skatteverket har Bot-

swana Unifi ed Revenue Services (BURS) skapat en 
helt ny avdelning som ska öka skatteinkomsterna 
från medelstora företag och minska skattegapet 
i Botswana.

 ■ Ett nätverk med kvinnliga företagare som legat 
i träda under det senaste året, Women in Business 
Association (WIBA), har nu vuxit med tre medlem-
mar per vecka. WIBA har också tagit fram strate-
giska planer och lobbat mot den botswanska reger-
ingen för ökat kvinnligt deltagande i näringslivet 
tillsammans med Botswanas motsvarighet till 
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Svenskt Näringsliv, Business Association of  
Employers (BOCCIM).

Sektor 2: Miljö och klimat
Sektormål
Förbättra kapaciteten att hantera och bekämpa miljö- 
och klimatförändringar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Framväxten av ett nationellt centrum som genom 

forskning och utveckling utvecklar miljövänlig tek-
nik i Botswana. Ett nav för rådgivning kring natio-
nella och lokala frågeställningar om energieffektivi-
tet och koldioxidutsläpp är i etableringsstadiet, 
vilket bedöms bidra till miljömässigt hållbar till-
växt. Svensk spetskompetens på området mark-
nadsförs via samarbetet med Krinova Science Park 
och Lunds Universitet.

 ■ Ökad medvetenhet och kunskap om katastrof-
beredskap på lokal nivå i 31 distrikt i Botswana. 
Det kan handla om naturkatastrofer som över-
svämningar, men även andra katastrofer som till 
exempel bränder i höga byggnader.

Sektor 3: Demokrati och mänskliga rättigheter
Sektormål
Stärka demokratiska institutioner samt organisationer 
representerade av det civila samhället.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Samarbetet mellan svenska Lantmäteriet och 

bostadsdepartementet i Botswana har bidragit till 
tydligare äganderätt till mark och fastigheter. Idag 
är en femtedel av allt land registrerat vilket även 
stärker kvinnornas ägande och stöttar marginalise-
rade grupper i rättighetsperspektiv kring markfrå-
gor. Det innebär att marken kan belånas, till exem-
pel för investeringar för att etablera en egen 
företagsverksamhet. Insatsen bidrar också till att 
det blir färre konfl ikter kring markägande.

 ■ En IT-baserad plattform kallad Botswana Speaks 
har utvecklats för att öka dialogen mellan politiker 
och medborgare ute på landsbygden i Botswana.

Demokratiska republiken kongo
Strategi för utvecklingssamarbetet med 
Demokratiska republiken Kongo 2009–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 301 mnkr Årligt strategi-
belopp

275 mnkr

antal aktiva 
insatser

21 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

46 månader medel insats-
storlek

14 mnkr

största genom-
förandekanal

Multilate-
rala organi-
sationer

största samar-
betsform

Bidrag till 
program och 
fonder genom 
internationella 
organisationer

största huvud-
sektor

DEMO/MR 
och jäm-
ställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

21 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
41%

   Hälsa, 37%

   Jord och skogsbruk, 6%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
15%

   Övrigt, 1%

Övergripande strategimål: Att stärka förutsätt-
ningarna för hållbar fred och förbättrade levnadsför-
hållanden för fattiga människor i DRK.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att strategimålen inte uppnås. De fort-
satta utmaningarna i DRK, bland annat bristen på 
nödvändiga reformer, gör att möjligheterna att nå 
strategimålen är relativt små.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida har svårt att visa på tydliga effekter på sektor-
målsnivå, men majoriteten av insatserna genomförs 
enligt plan och på programnivå uppnås många för-
väntade resultat. Den osäkra situationen i vissa delar 
av DRK har dock påverkat genomförandet av insat-
serna, särskilt inom demokrati, mänskliga rättigheter 
och hälsa.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fred, försoning och demokratisk 
samhällsstyrning
Sektormål

 ■ Förbättrad säkerhet och trygghet med särskilt fokus 
på kvinnor och barn;
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 ■ Ökat inflytande för kvinnor i demokratiska 
processer samt institutioner;

 ■ Stärkt kapacitet för ansvarsutkrävande inom offent-
lig förvaltning och det civila samhället.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Sydkivu har sedan i juni 2013 fyra kvinnliga lokala 

ministrar (av totalt tio) och två kvinnor (av tre) 
i exekutivsekretariatet. Sida bedömer att kvinnors 
deltagande och röst har blivit starkare på gräsrots-
nivå genom forum där kvinnor och lokala ledare 
kan mötas och dela erfarenheter och information. 
Detta har i sin tur lett till att kvinnor deltar mer 
aktivt i det lokala demokrati- och fredsarbetet.

 ■ FN-radion Radio Okapi har utvecklat ett nätverk 
med 40 lokala radiostationer i DRK för att balan-
sera nyhets- och informationsfl ödet från det statliga 
Radio Télévision Nationale Congolaise (RTCN), 
som anses stå närmare regeringen och dess intres-
sen. Radio Okapi och dess nätverksstationer har 
stor räckvidd. Det är bara Radio France Interna-
tionale som har fl er lyssnare, enligt en färsk rap-
port.

Sektor 2: Fattigdomsorienterad ekonomisk 
utveckling med inriktning på jord och skogsbruk
Sektormål
Ökade inkomster och förbättrad livsmedelstrygghet 
för fattiga kvinnor och män.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ökad kapacitet hos de institut som erbjuder mikro-

fi nansiering (Mhar lett till ett breddat utbud av 
produkter och service. Den ekonomiska aktiviteten 
har också ökat i form av fl er projekt och att fl er 
människor bland annat får tillgång till mikrokredi-
ter etcetera.

 ■ Hundratals hushåll har diversifi erat och förbättrat 
sin produktion, både kvantitet och kvalitet, genom 
tillgång till redskap, utsäde och utbildning.

Sektor 3: Hälsa, med fokus på att förebygga, 
hantera och bekämpa sexuellt våld samt att främja 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR)
Sektormål

 ■ Ökad kapacitet för att förebygga, bekämpa och 
hantera konsekvenserna av sexuellt våld;

 ■ Förbättrad hälsa för fattiga människor med särskilt 
fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till 
 ■ Andelen förlossningar som sker med hjälp av utbil-

dad personal fortsätter att öka från 41 procent 
(2010) till 63 procent under 2012 i de två hälso-
zonerna i Katangaprovinsen.

 ■ 222 917 fall av allvarlig akut näringsbrist har 
behandlats. Över 80 procent av de behandlade fal-
len har blivit botade vilket nästan motsvarar det 
mål som FN:s barnfond Unicef  hade för 2012, 
89 procent.

 ■ Sverige har också bidragit till två nationella kam-
panjer där 15 miljoner barn och 27 miljoner vuxna 
har vaccinerats mot polio. Inga fall av polio bland 
barn upptäcktes under 2012.

etiopien
Landstrategi Etiopien 2003–2007

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 72 mnkr Årligt strategi-
belopp

75 mnkr

antal aktiva 
insatser

17 strategiperiod 2003–2014

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

4 mnkr

största genom-
förandekanal

Organisatio-
ner i civila 
samhället

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR 
och jäm-
ställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

6 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 60%

   Forskning, 7%

   Jord och skogsbruk, 10%

   Marknadsutveckling, 15%

   Miljö, 6%

   Övrigt, 2%

Övergripande strategimål: Att bidra till att 
minska fattigdomen i landet, genom att medverka till 
att de hinder som skapar eller befäster fattigdom 
undanröjs.
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Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ 4 150 aktörer fått ökad kunskap om orsaker och 

negativa följder, både hälsomässigt och socialt, av 
skadliga sedvänjor, särskilt kvinnlig könsstympning 
vilket har lett till att fler flickor skyddas från stymp-
ning. Dessa aktörer har nått ut till över 70 000 
människor i de mest marginaliserade regionerna 
som motsätter sig bruket av skadliga sedvänjor. 
Förövare har också rapporterats till sociala domsto-
lar och polis som bidragit till att fler dömts. Kvinn-
lig könsstympning har helt förbjudits i tre sub-
distrikt i Afar-regionen.

 ■ Kvinnors egenmakt och kapacitet att ta ledarskap 
och delta i beslutsfattande processer och arbeta 
utanför hemmet har ökat. Detta illustreras bland 
annat av att 32 kvinnor i tre geografiska zoner 
i Southern Nationalities and Nations Peoples 
Region, har fått ledarskapspositioner i toppen av 
15 organisationer i olika byar och lokala spar/låne-
kassor. I 1 120 hushåll har kvinnor fått möjlighet 
att delta i arbete utanför hemmet, samtidigt som 
män i större utsträckning tar ansvar för hushållsar-
bete och barn.

 ■ Andelen flickor som är redo för avancerade natur-
vetenskapliga kurser har ökat till 54 procent mot 
46 procent pojkar, som en följd av matematik och 
naturkunskapsklubbar.

Sektor 2: Ekonomisk tillväxt
Sektormål
Att främja ökad sysselsättning och inkomstmöjlighe-
ter för kvinnor och män genom utveckling och diver-
sifiering av den privata sektorn.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Drygt 260 studenter har tagit sin kandidatexamen 

i landadministration från ett utgångläge där det 
inte fanns någon sådan utbildning i Etiopien för 6 
år sedan. Efterfrågan för denna yrkesgrupp har 
ökat kraftigt sedan den första kullen studenter utex-
aminerades 2011.

 ■ Den privata sektorn med sina branschvisa sam-
manslutningar har regelbundna strukturerade och 
välinformerade möten med regeringen, framför allt 
med industridepartementet, vilket resulterat i olika 
handlingsplaner.

 ■ Inom ett pilotprojekt har drygt 600 personer funnit 
en tryggad försörjning genom hållbart brukande 
och användning av allmän mark som samfällt för-
valtas av byn, och cirka 2 300 män och kvinnor har 
skapat nya jobb genom bevattningsjordbruk samt 
lokala marknader för avsaluprodukterna.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålet kommer att uppnås delvis. Huvudorsa-
ken är framför allt att sektormålet för demokratise-
ring och mänskliga rättigheter påverkas av den etio-
piska lagstiftningens begränsningar för mötesfrihet, 
media samt civila samhällets rörelsefrihet genom en 
begränsning av extern finansiering till demokrati och 
MR-insatser. Kreativitet hos partnerna och en flexibi-
litet i tematiken har dock bidragit positivt till resulta-
ten. Sektormålet för ekonomisk tillväxt bedöms dock 
uppnås. Att sprida interventionerna mellan olika 
nivåer inom privatsektorutveckling har gynnat resul-
taten. Andra faktorer som bidragit till att strategimå-
len till stora delar uppnåtts är samarbeten med multi-
laterala organisationer och andra givare för att öka 
effekterna av Sveriges stöd, samt identifiering av 
synergier mellan sektorer och partner.

Den nuvarande strategin blev tidigt under året för-
längd till och med 2014. Tidigare osäkerhet och tids-
ramen påverkar förutsägbarheten med det svenska 
stödet samt möjligheten att ingå längre avtal. Det har 
också medfört förseningar i beredningar och utbetal-
ningar.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Den samlade bedömningen är att portföljen kommer 
att genomföras som planerat. En del av de tidigare 
oklarheterna i den andra fasen av programmet för 
civilsamhällesorganisationer (CSO fas II) är lösta och 
flera nya avtal har skrivits under. Inriktningen i det 
nya programmet innebär ett starkare fokus på kvin-
nor och flickor, rättigheter för ungdomar, kvinnors 
ekonomiska egenmakt och att motverka könsrelate-
rat våld.

En stor utmaning har varit fortsättningen på demo-
kratiseringsprogrammet (DIP), där den etiopiska 
regeringen ställt sig tveksam till en ny fas av givarge-
mensamt förvaltningsprogram för nationella demo-
kratiska institutioner. Sverige har tillsammans med 
Norge dock beslutat om ett fortsatt överbryggande 
stöd genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP). I allt 
övrigt går genomförandet enligt plan.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Mänskliga rättigheter, demokrati och 
jämställdhet
Sektormål
En fortsatt demokratisk utveckling med full respekt 
för mänskliga rättigheter är en central värdering för 
svenskt utvecklingssamarbete.
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 ■ Modeller för kvinnors egenmakt har utvecklats 
genom att 2 253 kvinnor startat egna företag.

kenya
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Kenya 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 407 mnkr Årligt strategi-
belopp

400 mnkr

antal aktiva 
 insatser

33 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

12 mnkr

största genom-
förandekanal

 Multilate-
rala organi-
sationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR 
och jäm-
ställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

11 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 35%

   Humanitärt bistånd, 11%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
23%

   Jord och skogsbruk, 19%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
7%

   Marknadsutveckling, 4%

   Miljö, 1%

Övergripande strategimål: Ett Kenya där alla 
fattiga människor har förutsättningar att förbättra 
sina livsvillkor och där deras mänskliga rättigheter 
blir infriade.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen är delvis uppfyllda.

I sektorn demokrati och mänskliga rättigheter är 
resultaten och utvecklingen skiftande. Det är oroande 
att se att det demokratiska utrymmet krymper sedan 
regeringsskiftet i mars 2013, liksom att respekten för 
mänskliga rättigheter minskar.

Det svenska stödet till reformer inom rättsväsendet 
har lett till viktiga framsteg, särskilt när det gäller för-
bättrad tillgång till rättsliga prövningar och till infor-
mation om hur man kan få hjälp i rättsprocesser.

Stödet till programmet för sociala skyddsnät med 
bidrag till de fattigaste och mest utsatta barnfamil-
jerna fortsätter att utökas vilket har en direkt och vik-
tig inverkan på livssituationen för de familjer som 
omfattas av programmet.

Sidas stöd till i de nationella valen i mars bidrog till 
att dessa i stort sett gick fredligt till och till att valdel-
tagandet ökade.

Stödet till offentlig fi nansiell styrning (OFS), resul-
terade i en ny nationell strategi för reformer inom 
detta område för 2013–2018. Stödet till reformer 
inom polisen har bidragit till att tre viktiga oberoende 
polisinstitutioner har etablerats, i enlighet med nya 
grundlagen från 2010.

I naturresurssektorn bidrar programstödet till att 
småskaliga jordbrukares produktivitet ökar och att 
livsmedelsförsörjningen och tillgången till fi nansiella 
tjänster förbättras. Fler kenyaner, framför allt på 
landsbygden, får också tillgång till rent vatten genom 
det pågående svenska stödet till vattensektorn. Lan-
dreformer är ett politiskt känsligt område och det 
fi nns tydliga tecken på att den nya regeringens refor-
måtaganden minskar successivt, vilket bromsar arbe-
tet i sektorn.

Det svenska stödet till urban utveckling och för-
bättringar av levnadsvillkoren i städernas slumområ-
den har bidragit till att viktiga resultat uppnåtts 
beträffande stadsplanering och målsättningen att fat-
tiga medborgare ska bli mer delaktiga i planerings-
processerna. Resultaten bidrar effektivt till att upp-
fylla sektormålet.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Portföljen genomförs i huvudsak enligt årsplan. Alla 
tre huvudsektorerna påverkas av den kenyanska 
regeringens oförmåga och/eller ovilja att driva refor-
merna framåt och regeringens fortsatta reformåta-
gande är oklart.

I naturresurssektorn fortsätter sektorprogrammet 
för jordbruk att visa goda framsteg. Det är huvudsak-
ligen landfrågan som påverkas negativt av regering-
ens fortsatt osäkra åtagande för reformer, men även 
andra svenska samarbetsområden, såsom vattenstö-
det, drabbas av svaga eller tveksamma reformåta-
ganden.

Inom området urban utveckling fortskrider dock 
arbetet bra trots vissa oklarheter kring roller och 
ansvarsfördelning inom den nya regeringsstrukturen.

Inom demokrati och mänskliga rättigheter går 
polisreformerna långsamt och även på detta område 
fi nns det frågetecken kring regeringens fortsatta åta-
gande att genomföra reformer.
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nats fram till 2012 och lagrats i elektroniskt format 
genom Sveriges bidrag. Ett nationellt system för att 
registrera markskiften har utvecklats och inklude-
rats i den nya lagstiftningen som trädde 
i kraft 2012.

Sektor 3: Urban utveckling
Sektormål:
Förbättrad urban planering där även fattiga invånare 
själva deltar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Äganderätt för bostäder i städerna har initierats 

samt socioekonomiska kartläggningar, fysiska pla-
ner och uppgraderingsplaner. Lagfarter har också 
utfärdats, vilket lett till att fattiga människor kan bo 
kvar i sina bostäder och inte riskerar att bli vräkta.

 ■ En systematisk process har utvecklats för att för-
bättra levnadsförhållandena i slummen i 15 kom-
muner, utifrån invånarnas egna prioriteringar och 
planer.

 ■ Alla aktiviteter för att uppgradera slumområdena 
i Kenya bygger på handlingsplaner som utformats 
utifrån ett mänskligt rättighetsperspektiv.

 ■ Modeller för resursfördelning som gagnar fattiga 
i städerna har utvecklats, vilket ger fattiga och 
missgynnade grupper tillgång till grundläggande 
sociala tjänster såsom vatten och sanitet

liberia
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Liberia 2008–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 208 mnkr Årligt strategi-
belopp

300 mnkr

antal aktiva 
 insatser

26 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

44 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största genom-
förandekanal

Offentliga 
institutioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/
MRoch jäm-
ställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

18 kr

Samtidigt har stödet till offentlig finansiell styrning 
visat framsteg med en ny nationell reformstrategi som 
beslutades i början av 2013. Sverige har bidragit med 
finansiellt stöd och dialog kring utformningen 
av denna.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter
Sektormål:
En mer effektiv och rättssäker stat som respekterar 
och främjar mänskliga rättigheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Socialstödsprogrammet till särskilt utsatta barn 

”Orphans and Vulnerable Children Cash Trans-
fer” har utökats till 47 län, vilket betyder att pro-
grammet nu omfattar, 145 417 hushåll och 
508 954 barn vars försörjare får ett litet kontantbi-
drag varje månad. Det är en ökning med 13 562 
hushåll och 47 462 barn från december 2011 till 
augusti 2013.

 ■ Lokala system för skydd av barn har utformats, 
bland annat fyra kriskommittéer, 27 lokala barn-
skyddskommittéer och 38 skolföreningar som arbe-
tar med barns rättigheter, vilket innebär att utsatta 
barns rättigheter uppmärksammas och skyddas 
i större utsträckning än tidigare.

 ■ Valdeltagandet blev betydligt högre i mars 2013 
jämfört med förra valen. 14,3 miljoner röstberät-
tiga registrerades, jämfört med målet på 15 miljo-
ner. Vid folkomröstningen 2010 var totalt 12 miljo-
ner röstberättigade registrerade. Bland de 
registrerade röstberättigade uppnåddes även en 
jämställd könsfördelning.

Sektor 2: Naturresurser
Sektormål:
Förbättrad styrning av nyttjandet av naturresurser 
med fokus på hållbar tillväxt som är till gagn för fat-
tiga människor.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Kenyas parlament har antagit tre viktiga nya lagar 

för nyttjandet av naturresurser med fokus på håll-
bar tillväxt som är till gagn för fattiga människor:
• landlagen
• bestämmelser gällande Nationella landkommissi-

onen (NLC)
• landregistreringslagen

 ■ Ett landregistreringscenter har inrättats på depar-
tement, med kapacitet att skanna minst 800 000 
sidor per månad. Minst 5 miljoner sidor har skan-
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av bristande kapacitet hos vägentreprenörer. Nu är 
problemen i stort sett lösta.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ Stärkta, effektivare, demokratiskt styrda och mer 
transparenta institutioner inom statsförvaltningen, 
inklusive polisen.

 ■ Stärkt decentraliseringsprocess, inklusive ökat 
lokalt deltagande och infl ytande i politiska 
 processer.

 ■ Ökat kvinnligt deltagande i politiska processer och 
strukturer. Genomförd process för ägande- och 
nyttjanderätt.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett datorbaserat integrerat system för offentlig 

fi nansiell styrning, har installerats på ytterligare 
10 myndigheter, vilket innebär att 19 av totalt 
35 departement och statliga verk är inkopplade. 
Lönerna till statsanställda betalas ut genom syste-
met sedan juli 2013. Detta har bidragit till att 
effektivisera, skapa starkare kontroll och öka trans-
parensen inom statens budgetprocess och inom 
betalnings- och redovisningssystemen.

 ■ Samarbetsprojektet mellan svensk och liberiansk 
nationell polis som är inriktat på kriminalteknik 
har bidragit till en stärkt och mer effektiv kriminal-
teknisk enhet på Liberia National Police (LNP). 
Konkreta resultat innefattar bland annat bättre 
rutiner för inhämtning, säkring och hantering av 
bevis i brottsutredningar, bättre strukturer för rap-
portering och högre rapporteringskvalitet

Sektor 2: Lantbruksutveckling och näringsliv, 
inklusive regional och internationell handel
Sektormål

 ■ Ökade produktiva och inkomstbringande 
sysselsättningsnivåer för fattiga kvinnor och män, 
främst inom lantbruket.

 ■ Ökade förutsättningar för kvinnligt företagande 
och deltagande inom näringslivet.

 ■ Ökad näringslivsverksamhet och handel, genom ett 
förbättrat affärs- och investeringsklimat.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Liberia har avancerat till plats 35, från förra årets 

71, av 183 länder vad gäller möjligheten att starta 
eget företag (”Business Start-Up Indicator”). 

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 34%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
29%

   Jord och skogsbruk, 11%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
4%

   Marknadsutveckling, 8%

  Utbildning, 14%

  Övrigt, 0%

Övergripande strategimål: Att stärka freden, 
respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt 
samhällsstyre och ett effektivt genomförande av Libe-
rias fattigdomsstrategi.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att strategimålen kommer att uppnås 
delvis. Stärkandet och demokratisering av förvalt-
ningen går framåt, men långsammare än förväntat.
Trots kvinnors aktiva politiska deltagande fram till, 
och under, det senaste valet, blev valresultatet 2011 
ett bakslag. Antalet kvinnor som valdes in i parlamen-
tet sjönk från 18 till 13 procent. Samtidigt har reger-
ingen det senaste året utnämnt kvinnor på fl era 
minister- och viceministerposter.

Målen inom sektorn för lantbruksutveckling och 
näringsliv, inklusive regional och internationell handel 
förväntas uppfyllas delvis under strategiperioden. 
Jordbrukssektorn präglas fortfarande av låg produkti-
vitet och outvecklade marknader, även om nya initia-
tiv tillkommit som på ett innovativt sätt bidrar till att 
målen kan uppfyllas. Investeringsklimatet har utveck-
lats positivt.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs inte enligt plan på grund 
av förseningar. Resultat som bidrar till måluppfyllelse 
av strategimålen uppnås inom framför allt offentlig 
fi nansiell styrning, affärsklimat, infrastruktur samt 
landrättigheter.

Insatserna inom rättsstats- och säkerhetssektorn 
har levererat delvis tillfredsställande resultat och har 
bidragit till ökad kapacitet inom sektorn, särskilt 
inom polisen.

Under perioden har två större insatser påbörjats 
inom strategiområdet lantbruksutveckling och 
näringsliv, inklusive regional och internationell han-
del. Därmed ligger nu insatsportföljen väl i linje med 
strategin. Stödet till förbättring av landsbygdsvägar 
har tidigare haft problem med förseningar på grund 



50

5. Utvecklingssamarbetet

Sidas årsredovisning 2013

I arbetet med en ny policy för små och medelstora 
företag har kvinnor engagerats särskilt mycket.

 ■ Inom ramen för det svenska stödet till vägsektorn 
har totalt 637 532 arbetsdagar skapats som en följd 
av upprustningen av 43 632 kilometer matarvägar. 
Detta har bland resulterat i fl er varutransporter 
och att människor i större utsträckning använder 
vägarna.

 ■ Sveriges stöd till Liberias landkommission har 
resulterat i att ett antal landpolicyer formulerats 
och antagits, framför allt kring landrättigheter. Poli-
cyerna ger, människor den formella äganderätten 
över den mark som de traditionellt alltid haft 
rätt till.

mali
Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Mali 2004–2006

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 174 mnkr Årligt strategi-
belopp

174 mnkr

antal aktiva 
 insatser

21 strategiperiod 2004–2014

medel avtals-
längd

45 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största genom-
förandekanal

Multilate-
rala organi-
sationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR 
och jäm-
ställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

27 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 51%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
17%

   Jord och skogsbruk, 14%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
3%

   Miljö, 15%

  Övrigt, 0%

Övergripande strategimål: Att bidra till att 
skapa förutsättningar för fattiga människor att för-
bättra sina levnadsvillkor.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Den säkerhetspolitiska krisen med utländsk militär 
intervention i början av 2013 har påverkat utveck-
lingen i Mali på en rad områden. Händelseutveck-
lingen har sammantaget haft en negativ inverkan på 
fattigdomsbekämpningen, speciellt i norra Mali. 
Dessa omständigheter har lett till en lägre måluppfyl-
lelse av strategin som helhet.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Ovannämnda omständigheter har lett till att det blivit 
svårare att genomföra biståndsinsatserna och till 
påföljande eftersläpningar i resultatinformation och 
rapportering om insatserna.

I och med avbrottet i det bilaterala utvecklingssam-
arbetet med Malis regering och dess myndigheter, har 
insatsportföljen delvis lagts om. Tyngdpunkten ligger 
nu på insatser inom naturbrukssektorn. Sedan beslu-
tet kom om att återuppta biståndet, har det varit en 
utmaning att förlänga avtalen och göra de delvis nya 
beredningar som har krävts i och med att Sida infört 
nya bedömningsområden i hanteringen av insatser.

Insatser inom statistikområdet som tidigare har 
varit avbrutna har kunnat återupptas men vissa pla-
nerade aktiviteter har fått skjutas på framtiden.

Insatsportföljen inom naturbrukssektorerna har 
delvis lagts om för att möta de uppkomna behoven 
och de nya förutsättningarna. Det handlar främst om 
stöd till återuppbyggande och motståndskraft, projekt 
som genomförs av nationella och internationella 
organisationer i civilsamhället och multilate-
rala organ.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fattigdomsinriktad och hållbar tillväxt
Sektormål
Att främja en stabil makroekonomisk utveckling, och 
en ökad, miljömässigt hållbar tillväxt, som möjliggör 
genomförande av Malis strategi för fattigdomsbe-
kämpning (PRSP), och innebär en välfärdsförbättring 
för de allra fattigaste, framförallt fattiga kvinnor och 
fl ickor på landsbygden.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Det generella budgetstödet avbröts samtidigt med det 
övriga utvecklingssamarbetet med Malis regering och 
dess myndigheter den 4 april 2012. Även de komplet-
terande insatserna inom statistikområdet har varit 
suspenderade under större delen av rapporterings-
perioden.
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 ■ Resultaten är begränsade inom denna sektor men 
ett resultat av Sveriges tidigare bidrag är att Malis 
statistikmyndighet (INSTAT), fortsatt arbetet med 
det andra årets genomförande av en hushållsun-
dersökning om levnadsförhållandena. Arbetet med 
att bearbeta data för det första året av undersök-
ningen har också fortsatt.

Sektor 2: Demokratisk samhällsstyrning och social 
utveckling
Sektormål
Bidra till att stödja en demokratisk samhällsstyrning 
och social utveckling som omfattar hela den maliska 
befolkningen, oavsett kön, ålder, etnicitet eller funk-
tionshinder. Särskild uppmärksamhet ska ges fl ickors 
och kvinnors makt, säkerhet och möjligheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Stöd i samband med presidentvalet 2013:

 ■ Valet organiserades och genomfördes på ett demo-
kratiskt, rättvist och trovärdigt sätt bland annat 
genom svenskt stöd till den grundläggande logisti-
ken, röstlängder, röstkort samt medborgarupplys-
ning i valprocessen. Valdeltagandet blev rekord-
högt, 46 procent av väljarna röstade i den andra 
omgången av presidentvalet.

 ■ FN:s fl yktingkommissarie (UNHCR) har underlät-
tat för fl yktingar att rösta genom en dialog mellan 
Mali och de närliggande länder som härbärgerar 
fl yktingar gällande valprocessen och registreringen 
av röster.

Stöd till barns rättigheter:
 ■ Fler nyfödda registreras, andelen födslar som 

registreras ökade från 72 procent år 2011 till 
75 procent år 2012 (att jämföras med 48 pro-
cent 2006).

Sektor 3: Hållbar utveckling av 
naturbrukssektorerna
Sektormål
Bidra till att höja fattiga människors, särskilt kvinnors 
och fl ickors, inkomster och säkerhet genom att stödja 
en miljömässigt hållbar ökad produktivitet inom 
naturbrukssektorerna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Att drygt 6 300 mycket fattiga hushåll är bättre 

 rustade att stå emot framtida kriser.
 ■ Stödet till FN:s barnfonds (Unicef) vatten- och 

sanitetsprogram har genom förebyggande insatser 
bidragit till minskad sjukdom och dödlighet på 

grund av diarrésjukdomar. Stödet har också bidra-
git till att antalet fall med Guinea-mask minskat 
från 186 fall 2009 till 4 fall under 2013 samt till att 
begränsa koleraepidemier.

 ■ Sverige har bidragit till att 57 400 personer på 
landsbygden fått tillgång till rent vatten. Därutöver 
har 370 000 personer tillfälligt erhållit rent vatten 
genom rening av hushållsvatten och förbättrad 
hygien, 10 vårdcentraler fått tillgång till vatten och 
sanitet och 23 230 hushåll har fått hygienutrust-
ning (såsom tvål, vattenkanna och handduk) och 
mer kunskap om hygien.

moçambique
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Moçambique 2008–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 762 mnkr Årligt strategi-
belopp

685 mnkr

antal aktiva 
insatser

29 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

56 medel insats-
storlek

26 mnkr

största genom-
förandekanal

Offentliga 
institutioner

största samar-
betsform

Generellt 
budgetstöd

största huvud-
sektor

Budgetstöd 
för fattig-
domsbe-
kämpning

Utfall per för-
valtningskrona

 28 kr

andel per huvudsektor

   Budgetstöd för fattigd.be
kämpn., 44%

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 23%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
30%

   Jord och skogsbruk, 2%

   Övrigt, 1%

Övergripande strategimål: Att med utgångs-
punkt i rättighetsperspektivet och fattiga människors 
perspektiv på utveckling minska den absoluta fattig-
domen, med särskilt fokus på kvinnor och barn, 
genom att främja en demokratisk samhällsutveckling 
och en snabb, hållbar och bred ekonomisk tillväxt.
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Det svenska målet grundar sig på det övergripande 
målet för PARPA II som är: att minska den absoluta 
fattigdomen samt främja en snabb, hållbar och bred 
ekonomisk tillväxt.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas övergripande bedömning är att strategimålen 
delvis förväntas uppnås vid strategiperiodens slut.

Fattigdomsminskning genom budgetstöd: Moçam-
bique har en snabb ekonomisk tillväxt, om än från en 
låg nivå. Tillväxtens effekter på fattigdomen är en 
viktig dialogfråga. Den absoluta konsumtionsfattigdo-
men hade inte minskat vid den senaste mätningen 
2009 och nya data förväntas 2015. Det finns positiva 
resultat inom några av de områden som omfattas av 
millenniemålen, som hälsa och utbildning, medan 
utvecklingen går långsammare inom vatten och sani-
tet. De delar av Moçambiques fattigdomsstrategi 
(PARPA II), som berör god demokratisk samhällsstyr-
ning påvisar svagare resultat och enligt givargruppen 
för budgetstödet var resultaten för 2012 inte tillfreds-
ställande. Denna långsamma utveckling återspeglas 
även till viss del i graden av förväntad uppfyllelse av 
sektormålet för strategiperioden. Inom stödet till eko-
nomisk utveckling gör Sida bedömningen att målupp-
fyllelse inom energisektorn kommer att nås, liksom 
inom jordbrukssektorn efter ett ökat fokus på mar-
krättigheter.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas bedömning är att insatsportföljen genomförs 
enligt plan och att resultaten av insatserna i stor 
utsträckning bidrar till sektormålen. Flera relevanta 
resultat i förhållande till sektormålen uppnås delvis 
tack vare några tillägg till insatsportföljen i form av 
insatser för sociala skyddsnät och katastrofberedskap.

Huvuddelen av stödet till det civila samhället kana-
liseras via fyra organisationer, som förmedlar det 
vidare till sina samarbetsparter, vilket starkt bidragit 
både till en ökning och till en breddning av samarbe-
tet med det civila samhället. Infrastrukturinsatser krä-
ver lång planeringshorisont, både för Sida och för 
den implementerande partnern. De konkreta resulta-
ten inom energiområdet som uppnåtts speglar därför 
främst insatser som beslutats under en tidigare strate-
giperiod.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fattigdomsminskning genom budgetstöd
Sektormål
Ett effektivt genomförande av Moçambiques fattig-
domsstrategi, PARPA II, i syfte att minska fattigdo-
men, stärka demokratisering, stimulera en snabb, 
hållbar och bred tillväxt i ekonomin samt att uppnå 
millenniemålen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Stöd till bättre hälsa för barn och mödrar:

• Barnadödligheten har minskat från 219 till 97 
per 1000 födda under perioden 1997–2011, 
medan spädbarnsdödligheten minskat från 162 
till 64 per 1000 födda barn under åren 1990–
2010.

• Andelen förlossningar på institution har ökat 
från 55 procent till 63 under perioden 2008–
2012.

• Antalet utbildad hälsovårdspersonal per 100 000 
invånare nådde år 2012 det utsatta målet om 68 
stycken.

• Andelen hiv-positiva mödrar som under de 
senaste 12 månaderna fått bromsmediciner för 
att förhindra att viruset överförs till barnet nådde 
84 procent.

• Regeringens mål för andel barn under ett år som 
är fullt vaccinerade (79 procent år 2012) upp-
nåddes, liksom täckningsgraden för familjeplane-
ring (24 procent).

 ■ Stöd till större sociala skyddsnät:
• Anslaget till sociala skyddsnät i statsbudgeten har 

ökat de senaste åren. År 2008 låg budgeten på 
cirka 77,5 miljoner kronor, år 2012 på cirka 307 
miljoner kronor och 2013 på cirka 359 miljoner 
kronor.

• 78 350 individer får förmåner inom det sociala 
skyddsnätet under 2013 och ytterligare 10 395 
hushåll får stödkuponger à cirka 212 kronor. 
Totalt ingår nu 370 000 individer som förmåns-
tagare.

 ■ Stöd till ökad resursmobilisering, förbättrade sys-
tem för offentlig finansiell styrning och makroeko-
nomisk stabilitet:
• Moçambiques skatteinkomster ökat från 14 pro-

cent till 24 procent av BNP under perioden 
2006–2012 och därmed minskat biståndsberoen-
det från 45 procent av statsbudgeten till 28 pro-
cent under samma period.
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Sektor 2: Demokratisk samhällsstyrning
Sektormål

 ■ Förbättrad effektivitet och finansiell kontroll samt 
minskad korruption inom den offentliga sektorn.

 ■ Ökat medborgerligt deltagande i demokratiska 
processer och förbättrad insyn i offentliga institu-
tioner med ökat ansvarsutkrävande som följd.

 ■ Ökad respekt för och efterlevnad av de mänskliga 
rättigheterna med ett särskilt fokus på skydd för de 
mest utsatta grupperna i samhället, särskilt kvin-
nor, barn och befolkningen på landsbygden.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Över 40 procent av statsbudgeten har reviderats av 

Riksrevisionen, med 450 revisioner för olika delar 
av stadsbudgeten under 2012, vilket är enligt plan.

 ■ Internrevisionen Inspecçao Geral das Finanças 
(IGF) har genomfört fler revisioner, en ökning från 
213 år 2011 till 236 år 2012. IGF följer även upp 
tidigare års rekommendationer till olika myndighe-
ter. Det ger en viktig signal om att det de facto 
pågår en process för att stärka de finansiella syste-
men. För 2011 utfärdades 2 504 rekommendatio-
ner, varav knappt hälften följdes upp under 2012, 
och drygt 20 procent hade åtgärdats mellan 2011 
och 2012.

 ■ Befintlig lagstiftning för oljeindustrin har reviderats 
så att Moçambique kan förvalta utvinningen av 
sina naturresurser på ett bättre sätt.

 ■ 858 av de sämst ställda medborgarna har fått rätts-
lig hjälp utan kostnad.

 ■ Aktivister och offer för könsrelaterat våld har utbil-
dat medborgare för att bidra till beteendeföränd-
ringar samtidigt som utsatta fått tillgång till psyko-
socialt stöd.

Sektor 3: Ekonomisk utveckling
Sektormål

 ■ Ökade hushållsinkomster och förbättrad livsmed-
elsförsörjning för småbrukare och lantarbetare, 
framför allt kvinnor, genom ett effektivt och håll-
bart nyttjande av naturresurser.

 ■ Ökat utbud av hållbar energi.
 ■ Förbättrat näringslivsklimat och ökade möjligheter 

att delta i internationell handel i Niassa-provinsen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Markrättigheter på bynivå har stärkts, vilket lett till 

att antalet markkonflikter minskat. Det har i sin tur 
bidragit till fler lokala investeringar liksom ett mer 
effektivt och hållbart nyttjande av mark. I Nam-

pula har byinvånare stoppat illegal avverkning 
av skog.

 ■ Svenskt stöd har använts för att bygga ut elnätet så 
att andelen av befolkningen med direkt tillgång till 
el från det nationella nätet ökat till 23 procent år 
2012 (21 procent år 2011) enligt Electricidade de 
Moçambique (EDM), vilket motsvarar cirka 
480 000 personer1. Utvecklingen har även varit 
lönsam för näringslivet.

Sektor 4: Forskningssamarbete
Sektormål
Stärkt inhemsk forskningskapacitet

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Fyra nya lokala utbildningsprogram inom livsmed-

elsförädling, förädling och hantering av skogsmate-
rial, kemi samt geologi påbörjades under år 2013 
i samarbete med svenska universitet. Antalet stude-
rande inom pågående masters- och PhD-program 
har ökat med cirka 80 studenter sedan föregående 
år till cirka 180 (varav cirka 60 kvinnor).

 ■ I samarbete med Sveriges innovationsmyndighet 
VINNOVA har ministeriet för vetenskap och tek-
nik intensifierat satsningarna på nätverk och sam-
arbeten som kan bidra till utveckling inom olika 
branscher. 60 personer (varav 15 kvinnor) har iden-
tifierats och utbildats för utveckling av innovations-
kluster i olika provinser i landet.

namibia
Strategi för selektivt samarbete med 
Namibia 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 23 mnkr Årligt strategi-
belopp

20 mnkr

antal aktiva 
insatser

22 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

25 månader medel insats-
storlek

1 mnkr

största genom-
förandekanal

Civila sam-
hällets or-
ganisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Marknads-
utveckling

Utfall per för-
valtningskrona

16 kr

1 2 procent av en befolkning på 24 miljoner. Dessa personer har därmed till-
gång till el i sina hem.
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andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 35%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
18%

   Hälsa, 4%

   Jord och skogsbruk, 0%

   Marknadsutveckling, 39%

  Miljö, 3%

  Utbildning, 1%

Övergripande strategimål: Att vidareutveckla en 
långsiktig bilateral relation som bygger på ömsesidiga 
intressen. Samarbetet ska medverka till att stärka, 
bredda och fördjupa samarbetet mellan länderna. 
Målet för Sveriges selektiva samarbete med Namibia 
är stärkt socialt och miljömässigt hållbar ekonomisk 
tillväxt och minskad fattigdom.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att strategimålen delvis uppfylls. Pro-
cessmålet för aktörssamverkan är sedan tidigare upp-
fyllt, vilket framgår av att merparten av den årliga lan-
dallokeringen är inriktad på aktörssamverkan. Sida 
bedömer att långsiktiga relationer skapats utifrån 
ömsesidiga intressen, delat ägarskap och kostnadsdel-
ning efter en viss tröghet vid strategiperiodens början.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs enligt plan. Sidas bedöm-
ning är att projektportföljen på ett relevant sätt bidrar 
till strategins tre sektormål samt till processmålet för 
aktörssamverkan.

Drygt hälften av årsbudgeten går till sektorn eko-
nomisk tillväxt, som är den största sektorn volymmäs-
sigt. Bristen på svensk närvaro har utgjort ett hinder. 
Oaktat detta har ett par intressanta plattformar ska-
pats för små och medelstora företag vid 
strategiperiodens slut.

I sektorn demokrati och mänskliga rättigheter har 
aktörssamverkan som biståndsform ökat sin andel 
under strategiperioden och utgör nu drygt 80 procent 
av sektorns volym.

Sida har identifi erat risker i samband med utfas-
ningen och vidtagit åtgärder för en ansvarsfull utfas-
ning. De risker som identifi erats är, utöver förseningar 
av insatser och därmed svårigheter i att uppnå för-
väntat resultat, även svaga incitament att rapportera 
i tid och en ökad risk för korruption. Åtgärder som 
hittills vidtagits är en tätare uppföljning av insatser, 
även på plats.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Ekonomisk tillväxt
Sektormål
Stärkt kapacitet att öka handel och till ökad ekono-
misk diversifi ering.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Personal och kommittéer vid 17 naturreservat har 

genomgått grundläggande utbildning i företagseko-
nomi inklusive budgetering, ekonomisk planering, 
uppföljning och redovisning samtidigt som den 
skandinaviska reseoperatören tillsammans med 
Världsnaturfonden (WWF) i Namibia utvecklar 
miljöfonder som turisterna bidrar till för att till 
exempel fi nansiera användningen av solceller 
i reservaten.

 ■ Kluster inom gruv- och mineralsektorn är etable-
rade i södra Afrika (Botswana, Namibia och Sydaf-
rika) och förväntas arbeta vidare exempelvis inom 
”Bergmaterial och bergkrossammansättning”, 
”Gruvmiljö och ren teknik” samt ”Småskalig gruv-
drift i kopparbälten”. I samarbetsländerna medver-
kar cirka 50 företag och organisationer.

Sektor 2: Miljö och klimat
Sektormål
Stärkt kapacitet att hantera och motverka miljö- och 
klimatförändringar

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Kunskapen om förutsättningarna för biogaspro-

duktion i Namibia har ökat – ett fl ertal fallstudier 
har genomförts genom olika insatser hos såväl 
svenska som namibiska aktörer för att se potentia-
len för användning av biogas i Namibia.

 ■ Ett pilotprojekt för att reducera vattenförluster på 
lokal nivå har utvecklats av de lokala och de natio-
nella vattenmyndigheterna. Detta är resultatet av 
ett program med kurser som inbegriper hantering 
av vattenfrågor över landsgränser och byggande av 
dammar.

Sektor 3: Demokrati och Mänskliga Rättigheter
Sektormål
Ett stärkt civilsamhälle inom områdena demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Legal Assistance Center (LAC) har gett råd och 

rättshjälp till målsäganden inom fl ertalet sektorer. 
Bland annat företrädde LAC tjänstemännens fack-
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förbund för rätten att tillhöra ett fackförbund för 
poliser. LAC vann vidare rättegångarna i de 22 fall 
där personer blivit utsatta för tortyr eller våld 
i polisarrest samt verkade för hiv-positivas rättighe-
ter att inte diskrimineras i arbetsrelaterade ärenden 
på grund av sin sjukdom.

 ■ Ökad kunskap om valprocessen och dess betydelse 
för ett demokratiskt samhälle genom utbildning för 
att säkra medborgarnas inflytande och insyn 
i processen. 235 personer (138 kvinnor, 97 män) 
från 12 regioner i Namibia har deltagit i en 
endagsutbildning.

 ■ Påbyggnadsutbildning (Post Graduate Course on 
Spinal Cord Injuries) vid University of  Namibia 
(UNAM) School of  Medicine samt renovering och 
iordningsställande av en rehabiliteringsavdelning 
för ryggmärgsskadade patienter på Windhoek Cen-
tral Sjukhus.

regionalt afrika
Samarbetsstrategi för det regionala 
utvecklingssamarbetet med Afrika söder 
om Sahara 2010–2015

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 475 mnkr Årligt strategi-
belopp

520 mnkr

antal aktiva 
insatser

71 strategiperiod 2010–2015

medel avtals-
längd

47 månader medel insats-
storlek

7 mnkr

största genom-
förandekanal

Civila sam-
hällets or-
ganisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Marknads-
utveckling

Utfall per för-
valtningskrona

11 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 20%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
10%

   Jord och skogsbruk, 2%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
24%

   Marknadsutveckling, 24%

  Miljö, 20%

  Övrigt, 0%

Övergripande strategimål: Det övergripande 
målet för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 
med Afrika söder om Sahara för perioden 2010–2015 
är ökad förmåga och politiskt samförstånd hos 
berörda länder och mellanstatliga gemenskaper 
i Afrika att hantera gränsöverskridande utmaningar 
vad gäller stabilitet, handel och ekonomisk integra-
tion samt hållbar utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
En framgångsfaktor för svenskt stöd har varit att 
bygga på politisk vilja till regional integration där den 
funnits, genom att fokusera på subregioner där det 
funnits drivkraft att arbeta inom ett visst tematiskt 
område.

Sida konstaterar vidare att samtliga sektorer bidrar 
till att uppfylla det övergripande strategimålet. 
Svenskt stöd har till exempel lett till ökad effektivitet 
i genomförandet av Afrikanska unionens (AU) freds- 
och säkerhetsarkitektur (APSA) där AU:s fredsbeva-
rande styrkor i Somalia är ett exempel. Andra exem-
pel fi nns inom området gränsöverskridande 
vattenresurser och handelsfrämjande. Sidas bedöm-
ning är att svenskt stöd på ett avgörande sätt bidragit 
till dessa mål, även om Afrika fortfarande har en bra 
bit kvar för att nå de mål man satt upp för sitt konti-
nentala och regionala samarbete.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida konstaterade i halvtidsöversynen att insatsport-
följen väl speglar strategins intentioner.

Kombinationen av stöd direkt till Afrikanska unio-
nens kommission (AUC) och Regionala ekonomiska 
gemenskaper (REC) och till samverkande organisatio-
ner som stöder AUC/REC strategiska planer, anses 
vara ett effektivt sätt att möjliggöra för konkreta resul-
tat på kort till medellång sikt, samtidigt som man byg-
ger långsiktiga resultat genom institutionell utveckling 
av AUC/REC. Stödet till regionala samverkande 
organisationer med en mer fokuserad agenda och ett 
genomförandemandat nära kopplat till REC:s strate-
giska planer har visat sig vara ett effektivt sätt att nå 
konkreta resultat på fältet på medellång sikt.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fred och säkerhet
Sektormål
Ökat regionalt samarbete för att förebygga, lösa och 
hantera effekterna av väpnade konfl ikter
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Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Förutsägbar finansiering av personal i nyckelposi-

tioner i till AUC:s fred och säkerhetsavdelning. 
Sverige har garanterat finansieringen av 80 procent 
av personalen på Afrikanska Unionens freds- och 
säkerhetsavdelning som arbetar med att genomföra 
AU:s freds- och säkerhetsarkitektur, det vill säg 
förebygga, hantera och lösa konflikter i Afrika

 ■ Ett fredligt val har genomförts i Kenya med svenskt 
stöd till regionala valinsatser.

Sektor 2: Ekonomisk integration, handel, industri 
och finansiella system
Sektormål
Ökat regionalt samarbete för att främja regional och 
internationell handel samt ekonomisk integration

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Med stöd från Internationella tullorganisationen 

(WCO) har det första regionala pilotprogrammet 
för Godkänd Ekonomisk Aktör (AEO) i Afrika 
framgångsrikt lanserats av Östafrikanska gemen-
skapen (EAC). AEO är ett certifieringsprogram för 
ekonomiska aktörer som har visat sig vara pålitliga 
och därför beviljas förmånlig administrativ 
behandling vid import och export. Under den för-
sta perioden på fyra månader har cirka 600 försän-
delser skickats genom det regionala AEO-program-
met. Aktörer från de fem länderna rapporterar att 
de har sparat cirka 2 700–5 500 kronor per försän-
delse. Väntetiden vid Dar es-Salaams hamn för en 
AEO-operatör från Rwanda har minskat från 
2 dagar till 20 minuter. För en ugandisk operatör 
har tiden vid Malabas gräns (mellan Uganda och 
Kenya) minskat från 21 timmar till 1 timme och 54 
minuter.

 ■ Ekologiskt jordbruk har vuxit med 15–30 procent 
i Östafrika.

Sektor 3: Miljö och Klimat
Sektormål
Ökat regionalt samarbete för att främja miljömässigt 
hållbart nyttjande av naturresurser samt begränsning 
av, respektive anpassning till, klimatförändringarna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Fem länder har enats om ett avtal gällande harmo-

niserad regional standard för kommunala och 
industriella utsläpp i Victoriasjön.

 ■ 79 av 81 industrier har övergått till renare produk-
tionsteknologier. I genomsnitt har dessa industrier 

minskat resursanvändandet med 30–35 procent 
och utsläppen i Viktoriasjön med 60 procent.

Sektor 4: Särskild satsning på 
korruptionsbekämpning som en del av demokratisk 
utveckling
Sektormål
Minskad förekomst av korruption

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Utbildningar för olika personalkategorier inom 

riksrevisionerna från olika afrikanska länder har 
genomförts, och ett antal manualer och riktlinjer 
har tagits fram.

 ■ Sverige har medverkat till nya riktlinjer för offentlig 
finansiell styrning, för revision av statsbudgeten och 
för hur riksrevisioner bör rapportera till motsvarig-
heten till finansutskottet (Public Accounts Commit-
tees). En manual för finansiell revision och effektivi-
tetsrevision har också uppdaterats för att säkerställa 
att olika medlemsländer gör på samma sätt. Nya 
internationella standards för revision av statens 
finanser, International Standards of  Supreme Audit 
Institutions (ISSAIS) har också införlivats, liksom 
riktlinjer för informationsteknologi och revision av 
råvaruutvinning (extractive industries).

Sektor 5: Institutionell utveckling
Sektormål
Regionala organisationers institutionella kapacitet 
förbättrad för att leverera effektivt på sina mandat 
och för att samordna och säkerställa genomförandet 
av den afrikanska politiska dagordningen

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Sida har gett stöd till en resultatstyrd förvaltning 

med interna kontrollsystem inom Afrikanska Unio-
nens Kapacitetsprogram, vilket stärker ekonomisk 
förvaltning, intern kontroll och internrevision

 ■ En utbildning i standarder och metoder för Afri-
kanska Unionens valobservatörer har genomförts, 
liksom en utbildning för 50 valobservatörer från 
Southern Africa Development Community 
(SADC) regionen.
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regionalt hiv/aids
Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
för hbtpersoners mänskliga rättigheter i Afrika 
söder om Sahara

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 328 mnkr Årligt strategi-
belopp

350 mnkr

antal aktiva 
insatser

30 strategiperiod 2012–2014

medel avtals-
längd

49 månader medel insats-
storlek

11 mnkr

största genom-
förandekanal

Multilaterala 
organisatio-
ner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Hälsa Utfall per för-
valtningskrona

18 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 0%

   Forskning, 1%

   Hälsa, 99%

Övergripande strategimål:
 ■ Minskat antal nya hiv-infektioner.
 ■ Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och fl ickor 

som drabbas av hiv och aids.
 ■ Ökad respekt för och åtnjutande av hbt-personers 

mänskliga rättigheter.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sannolikheten för att strategins tre delmål uppfylls 
vid strategiperiodens slut varierar. Måluppfyllelse 
inom delmålområde hbt-frågor är osäker. Hbt-frå-
gorna har uppmärksammats mera i regionen, men 
detta har snarare lett till negativa reaktioner. Det är 
tydligt att den regionala ansatsen har ett mervärde då 
frågan är politiskt känslig i många länder och efter-
som aktörer på nationell nivå vare sig har kapacitet 
eller plattformar att driva frågorna.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Avtal har ingåtts för majoriteten av de insatser som 
bidrar till strategiresultaten inom de tre delmålområ-
dena. Viktiga resultat har börjat uppnås, men en hel 
del av insatserna är ännu nya (avtal ingicks 2012 och 
2013), vilket medför att resultat ännu inte kunnat rap-
porteras från alla samarbetspartnerna.

Redovisning av resultat
Delmålområde 1: Minskat antal nya hivinfektioner
Delmål
Minskat antal nya hiv-infektioner

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Antalet nya hiv-infektioner hos barn har minskat 

med 38 procent 2009–2012.
 ■ 7 000 ungdomar har nåtts av olika insatser som är 

inriktade på att öka deras kunskap och påverka 
deras beteende genom sociala medier och mobilte-
lefoni.

 ■ 320 sexarbetare fi ck kondomer, glidmedel och 
informations- och utbildningsmaterial under en 
traditionell ceremoni i Zambia. Glidmedel inklude-
rades också i paketet för hiv-förebyggande riktat till 
män som har sex med män och sexarbetare i Bot-
swana.

 ■ Minimistandards för tillhandahållande av hiv-före-
byggande service och behandling av hiv och andra 
sexuellt överförbara sjukdomar i fängelser godkän-
des av hälsoministrarna i Southern Africa Develop-
ment Community’s (SADC) i november 2012.

 ■ Drygt 73,4 miljoner kondomer har sålts och 59,4 
miljoner kondomer för män har distribuerats. 
Dessutom har över 1,2 miljoner kondomer för 
kvinnor distribuerats i fyra programländer. Detta 
har bidragit till mer än en miljon friska levnadsår 
i Botswana, Lesotho, Sydafrika och Swaziland.

Delmålområde 2: Förbättrade levnadsvillkor för 
kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids
Delmål
Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och fl ickor som 
drabbas av hiv och aids

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Sida har bidragit till ett hälsoförebyggande pro-

gram på 209 arbetsplatser inom 106 företag som 
omfattat sammanlagt 23 173 personer. Totalt utbil-
dades 8 600 anställda inom hiv och 506 utbildades 
till «Peer Educators» under året. En «peer educa-
tor» inbegriper en roll där andra sedan utbildas av 
jämlikar..
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 ■ 1 490 363 barn (849 826 fl ickor; 640 537 pojkar) 
i 13 länder har fått psykosocialt stöd under 2012

 ■ 156 406 människor (79 937 kvinnor; 76 469 män) 
har fått ökad tillgång till grundläggande service 
inriktad på hiv och social trygghet, såsom tjänster 
för pengaöverföring, bidrag för att bygga upp små-
skalig verksamhet, utbildningsstöd till föräldralösa 
och utsatta barn och ungdomar, samt tjänster för 
information om hiv och behandling.

Delmålområde 3: Ökad respekt för och åtnjutande 
av hbtpersoners mänskliga rättigheter
Delmål
Ökad respekt för och åtnjutande av hbt-personers 
mänskliga rättigheter

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Utbildning och attitydförändrande övningar för 52 

parlamentsledamöter, 102 religiösa ledare, 124 tra-
ditionella ledare och 8 medieexperter.

 ■ Interaktiva radioprogram som behandlar nyckel-
frågor för homosexuella, bisexuella och transsexu-
ella (hbt-personer) sänds på fyra radiostationer 
i Malawi och i Angola.

 ■ Utbildning av hbt-aktivister i påverkansarbete och 
att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter.

rwanda
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet
med Rwanda 2010–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 153 mnkr Årligt strate-
gibelopp

180 mnkr

antal aktiva 
insatser

28 strategiperiod 2010–2014

medel avtals-
längd

21 månader medel insats-
storlek

5 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största sam-
arbetsform

Basstöd till 
multilaterala 
institutioner

största hu-
vudsektor

Övrigt Utfall per för-
valtnings-
krona

14 kr

Andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
18%

   Forskning, 0%

   Jord och skogsbruk, 1%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
20%

   Marknadsutveckling , 2%

   Miljö, 11%

   Utbildning, 2%

   Övrigt, 46%

Övergripande strategimål: Minskad fattigdom 
och stärkta förutsättningar för hållbar fred och förso-
ning samt ökad respekt för de mänskliga rättighe-
terna.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen uppnås delvis. Trenderna för vissa av 
målen är positiva, medan liten, ingen eller till och 
med negativ utveckling kan noteras för andra mål. 
Utvecklingstrenden är svagt positiv för målen om 
ökad insyn i offentliga institutioner samt ökat ansvars-
utkrävande. En ny offentlighetslagstiftning och nya 
liberalare medialagar har antagits under 2012–2013. 
Förändringarna har ökat möjligheterna till ansvarsut-
krävande men media, civilsamhället och den politiska 
oppositionen är annars svagt utvecklade. Sida bedö-
mer att insynen i offentliga institutioner och ansvars-
utkrävandet har ökat under strategiperioden.

Rättssäkerheten har stärkts under de senaste åren. 
Samtidigt fortsätter Rwanda att kritiseras för brott 
mot de mänskliga rättigheterna. Respekten för och 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna ökar på 
vissa områden, medan den minskar på andra. Säker-
hetssituationen har förbättrats successivt under strate-
giperioden.

Rwandas omfattande markreform har nu avslutats, 
bland annat med hjälp av svenskt stöd. Det fi nns ris-
ker för att reformen på sikt undermineras av att infor-
mella system för hur man säljer, köper och ärver 
mark fortfarande lever kvar vid sidan av de formella 
systemen. Den långsiktiga trenden på området är 
svagt positiv.

Levnadsvillkoren för fattiga människor på lands-
bygden har dock förbättrats under strategiperioden.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Trots att insatserna för det mesta levererar resultat 
enligt plan bidrar de i begränsad utsträckning till stra-
tegimålen. Inom området marknadsutveckling har 
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inga utbetalningar gjorts sedan 2012 års strategirap-
port. Inom området miljö- och naturresurser har de 
varit betydligt lägre än planerat. Anledningen är att 
de svenska insatserna inom dessa områden avbröts 
i juni 2012, som en konsekvens av Rwandas inbland-
ning i konfl ikten i östra Demokratiska republiken 
Kongo (DRK). Trots att Sida omprogrammerat 
fi nansiering från den rwandiska staten till FN (genom 
One UN) och det civila samhället har insatsportföljen 
sålunda inte kunnat genomföras enligt plan.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ ökad insyn i offentliga institutioner samt ökat 
ansvarsutkrävande

 ■ stärkt rättssäkerhet i samhället samt ökad respekt 
för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna-
varaktig fred och förbättrad säkerhet.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Fredsorganisationen Interpeace har etablerat ett 

nätverk av fredsorganisationer i Rwanda, Burundi 
och östra DRK. Dessa ska under de närmsta tre 
åren arbeta tillsammans för fred i regionen.

 ■ Den rwandiska fredsorganisationen Institute for 
Research and Dialogue on Peace har genom svensk 
fi nansiering gjort det möjligt för över 10 000 
människor, de fl esta ungdomar, att genom sånger, 
dikter, debatter, diskussioner och fi lm offentligt 
framföra sin syn på känsliga frågor som våld mot 
kvinnor, engelskan som offentligt språk i Rwanda, 
valfrågor och överbefolkning.

Sektor 2: Miljö och naturresurser
Sektormål

 ■ effektivare och mer hållbart utnyttjande av natur-
resurser

 ■ stärkta landrättigheter för fattiga

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Utbildning till medarbetare, mätutrustning och 

stödpersoner för miljöplanering på distriktsnivå 
med svensk fi nansiering.

 ■ Sida har gett stöd till terassering av 618 hektar 
mark och till att skydda 1 340 hektar av sjöstränder 
och fl odbankar.

Sektor 3: Marknadsutveckling
Sektormål
Förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor på 
landsbygden.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Avgiften för import från Tanzania har sänkts från 

500 till 150 dollar, vilket innebär en stor kostnads-
besparing för rwandiska importörer.

 ■ Kenya, Rwanda och Uganda har kommit överens 
om ett gemensamt turistvisum.

somalia
Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete 
med Somalia 2009–2013
(ersatt med en resultatstrategi 2013)

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 226 mnkr Årligt strate-
gibelopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

20 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

30 månader medel insats-
storlek

11 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största sam-
arbetsform

Bidrag till pro-
gram och fon-
der genom 
internationella 
organisationer

största hu-
vudsektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtnings-
krona

37 kr

Andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
51%

   Forskning, 2 %

   Humanitärt bistånd, 4 %

   Hälsa, 24 %

   Konflikt, fred och säker
het, 19 %

Övergripande strategimål: Att främja varaktig 
försoning, stabilitet och återupprättandet av ett effek-
tivt samhällsstyre.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Fram till att regeringen i juni 2013 fattade beslut om 
en femårig resultatstrategi styrdes utvecklingssamar-
betet av förhållningssätt för utvecklingssamarbete 
med Somalia. Förhållningssättet har till stor del 
genomförts enligt plan. Utvecklingen gentemot för-
hållningssättets målsättningar har under det senaste 
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året i stort varit positiv, men med vissa bakslag inom 
förhållningssättets två huvudsakliga områden:

 ■ Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott 
samhällsstyre

 ■ Investera i människor genom förbättrade sociala 
tjänster.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas bedömning är att svenska insatser varit viktiga 
och relevanta och att de har bidragit till att sektormå-
len, där sådana förekommer, i stort sett uppfyllts. 
På programnivå uppnås målen i princip men avvikel-
ser förekommer framförallt på grund av den bristfäl-
liga säkerhetssituationen. Perioden har präglats av en 
förvärrad säkerhetssituation jämfört med 2012.

Inom det första området – fördjupa fred, förbättra 
säkerhet och etablera gott samhällsstyre – visar resul-
tatuppföljningen att svenska insatser i stort sett upp-
nått förväntade resultat, trots svåra förhållanden. 
Inom det andra området – investera i människor 
genom förbättrade sociala tjänster – har förväntade 
resultat i stort sett uppfyllts.

Den svenska regeringen beslutade om en ny fem-
årig resultatstrategi för Somalia i juni 2013 med tre 
resultatområden:

 ■ Mänsklig säkerhet och försörjning
 ■ Hälsa och jämställdhet
 ■ Demokrati och mänskliga rättigheter.

Sida har påbörjat omställningen till den nya resul-
tatstrategin och redan inlett en insats för att utnyttja 
kompetensen hos de somalier som flytt till Sverige 
bättre i återuppbyggnaden av somaliska institutioner. 
Försörjning är ett nytt område för svenskt utvecklings-
samarbete med Somalia, och under hösten har grun-
den lagts för ett större initiativ i samarbete med FN 
och Världsbanken inom ramen för genomförandet av 
Somalia Compact.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fördjupa fred, förbättra säkerhet och 
etablera gott samhällsstyre
Sektormål
Stöd ska ges för fred, försoning och stabilisering 
i Somalia, med utgångspunkt i de överenskommelser 
som ingåtts, och kan komma att ingås, inom ramen 
för Djibouti-processen, som ska integrera alla soma-
liska aktörer i en politisk process. Förhållningssättet 
innehåller inga definierade mål för området och det 
har under rapporteringsperioden inte funnits några 
nationella sektormål. Resultatuppföljningen visar 

dock att insatserna levererar i enlighet med intentio-
nerna i förhållningssättet.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Trovärdiga lokalval genomfördes i Somaliland den 

28 november 2012. Valet resulterade i att 18 
distrikt fick över 330 demokratiskt valda rådsmed-
lemmar (varav 10 kvinnor). Valdeltagandet var 
högt och resultatet accepterades av en stor del av 
befolkningen, trots vissa protester. Antalet kvinnliga 
kandidater ökade betydligt från tidigare val till sex 
procent (140 av 2 368 kandidater).

 ■ Säkerhetskommittéer har bildats i tre städer i Punt-
land för att främja dialog mellan polis och medbor-
gare. Dessa kommittéer spelar nu en viktig roll när 
polisen hanterar säkerhetsfrågor.

Sektor 2: Investera i människor genom förbättrade 
sociala tjänster, med särskild tonvikt på hälsa
Sektormål

 ■ Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, 
inklusive ökat antal födslar som bistås av utbildad 
personal och ökat antal barn som får nödvändiga 
vaccinationer.

 ■ Färre kvinnor utsätts för könsrelaterat våld och fler 
lokalsamhällen tar avstånd från kvinnlig köns-
stympning.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Totalt 1 186 672 barn vaccinerades mot mässling, 

574 834 mot polio, 574 834 mot difteri och 37 004 
barn fick stelkrampsvaccin. Därtill fick 432 368 
barn vitamin A-tillskott.

 ■ 1 696 kvinnor fick mödravård och 930 kunde föda 
med stöd av utbildad vårdpersonal.

 ■ 80 100 människor har nåtts i kampanjer för att 
upphöra med kvinnlig könsstympning. 134 flickor 
kunde räddas från könsstympning och 57 unga 
kvinnor som utsatts fick medicinskt stöd. I Somali-
land deklarerade 28 lokalsamhällen att man över-
gett kvinnlig könsstympning.

sudan/sydsudan
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Sudan (och Sydsudan) 2008–20111

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

1 Ersatt med Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd med Sudan 
2014–2016 samt Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd med 
Sydsudan 2014-2016.
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Utfall 2013 210 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

219 mnkr

antal aktiva 
insatser

10 strategiperiod 2008–20121

medel avtals-
längd

28 månader medel insats-
storlek

21 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga in-
stitutioner

största sam-
arbetsform

Samfinansie-
ring/poolfinan-
siering

största 
 huvudsektor

Hälsa Utfall per för-
valtnings-
krona

75 kr

1 Förlängd till och med 2012, därefter strategilöst tillstånd fram till och med 
november 2013

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
10%

   Hälsa, 46 %

   Konflikt, fred och säker
het, 43 %

   Övrigt, 1 %

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

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Stategin 2008–2011 förlängdes till att gälla under 
2012. Från januari 2013 till och med november 2013 
rådde strategilöst tillstånd för denna strategi som 
sådan. Därför har Sida inte gjort någon sammanfat-
tande bedömning av hur väl målen uppfyllts. 
I november 2013 fattade regeringen beslut om två 
nya resultatstrategier, en för Sudan och en för 
 Sydsudan.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Inga nya insatsbeslut har fattats under 2013.

Insatsportföljen har genomförts i enlighet med stra-
tegin för utvecklingssamarbete i Sudan 2008–2011. 
Utifrån detta är Sidas bedömning att insatsportföljen 
i stort genomförs enligt plan. Den beslutade strategin 
för Sydsudan innebär ett fortsatt fokus på att öka till-
gången till grundläggande hälso- och sjukvård för 
kvinnor och barn. I Sudan ska det svenska stödet 
minska risken för återfall i konfl ikt, särskilt i Darfur. 

I båda de nya strategierna ska Sverige bidra till stärkt 
förmåga hos civilsamhället att verka för respekt för 
mänskliga rättigheter och stärkt demokrati.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fredsbyggande och demokratisering
Sektormål

 ■ ökad demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande 
som stärker respekten för de mänskliga rättighe-
terna och den humanitära rätten, i hela Sudan 
inklusive Darfur

 ■ att valprocesser utformas och genomförs så att de 
respekteras av alla parter och att risker för våld 
eller nya väpnade konfl ikter förebyggs i hela Sudan 
inklusive Darfur

 ■ ökad kapacitet, effektivitet och transparens i södra 
Sudans regering och myndigheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att lokalt ägarskap och infl ytande på bynivå har 

stärkts, vilket bland annat inneburit att åtta ”coun-
ties” (den administrativa nivån under delstatsnivå) 
har utarbetat utvecklingsplaner för sina respektive 
byar genom demokratiskt valda byråd

 ■ att partner har utbildats i projektdesign, övervak-
ning, utvärdering samt utveckling av projektförslag

 ■ att kvinnoministeriet har fått stärkt kapacitet, vilket 
bidragit till att en nationell jämställdhetspolicy 
antagits.

 ■ att en jämställdhetsstudie genomförts för att 
bedöma genomförandet av FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
i Sydsudan

 ■ att fyra kontorsbyggnader på countynivå i Eastern 
Equatoria har byggts, liksom ett fängelse med 
kapacitet för 200 interner och tre vattentäkter för 
boskap för att minska risken för landkonfl ikter

 ■ att den statliga radiokommunikationen i Jonglei 
har utvecklats

 ■ att två polisstationer har byggts på countynivå och 
fem på kommunnivå samt fyrareservoarer som 
rymmer 30 000 kubikmeter vatten styck 
i Lakes State

 ■ att fyra polisstationer har byggts och utrustats 
i Warrap och två vattenreservoarer har byggts

 ■ att 160 mekanismer för konfl iktlösning har utveck-
lats som har kommit 146 513 individer till direkt 
gagn och 2 425 613 individer till indirekt gagn

 ■ att 98 inkomstgenererande aktiviteter har skapats 
i form av mikrokrediter, insatsvaror och tjänster 
inom jordbruk, kommunala projekt för kvinno- och 
ungdomsgrupper samt vaccinering av boskap som 
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ett led i att stärka eftersatta gruppers möjlighet att 
delta i utvecklingsprocesser.

Sektor 2: Påtagliga fredsvinster inom det sociala 
området
Sektormål

 ■ Existerande utvecklingspotential utnyttjas för att 
bryta cirklar av marginalisering och konfl ikt

 ■ De fattigas perspektiv och behov integreras
 ■ Förbättrad harmonisering och vidareutvecklat sam-

arbete mellan multilaterala, bilaterala och enskilda 
organisationer samt de statliga sektorprogrammen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att 65 152 kvinnor fått tillgång till preventiv möd-

ravård, 17 412 kvinnor har förlöst på en hälsoin-
rättning, 1 873 har fått tillgång till preventivmedel 
samt att 52 176 barn har fått fullständig vaccina-
tion mot några av de viktigaste sjukdomarna.

sydafrika
Strategi för Sveriges samlade samarbete med 
Sydafrika 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 77 mnkr Årligt 
strategibelopp

90 mnkr

antal aktiva 
insatser

55 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

16 månader medel insats-
storlek

1 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största sam-
arbetsform

Organisations-
stöd

största 
 huvudsektor

Hälsa Utfall per för-
valtnings-
krona

37 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
15%

   Forskning, 0 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 7%

   Hälsa, 55%

   Jord och skogsbruk, 0 %

   Konflikt, fred och säker
het, 3 %

   Marknadsutveckling, 18 %

   Miljö, 1 %

   Utbildning, 1 %

Övergripande strategimål: Att ytterligare stärka, 
bredda och fördjupa samarbetet på alla plan. Målet 
för Sveriges selektiva samarbete med Sydafrika är, 
med utgångspunkt i Sveriges politik för global utveck-
ling och målet för svenskt utvecklingssamarbete, att 
genom ekonomisk tillväxt bidra till att skapa förutsätt-
ningar för fattiga människor att förbättra sina lev-
nadsvillkor.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att man uppnått viss måluppfyllelse. 
Vid en genomlysning av samtliga aktörssamverkans-
insatser och det riktade samarbetet inom hiv/aids, 
bedömer Sida att det samlade utvecklingssamarbetet 
i Sydafrika har bidragit till att bredda kontakty-
torna mellan Sverige och Sydafrika samt bidragit 
till måluppfyllelse avseende det övergripande målet 
i  strategin.

Det riktade stödet till hiv/aids bedöms vara fram-
gångsrikt. En utvärdering av Sveriges samlade stöd 
inom området hiv/aids i Sydafrika för perioden 
2003–2013 har gjorts under 2013. Studien påvisar att 
det svenska stödet har varit katalytiskt och starkt 
bidragit till en positiv utveckling inom sektorn med 
bättre koordinering mellan givare och den sydafrikan-
ska staten. Sveriges bidrag fi ck, trots relativt begrän-
sade fi nansiella medel, en avgörande effekt för att 
sätta igång vissa betydelsefulla förändringsprocesser.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatsportföljen för Sydafrika i för-
hållande till strategimålen för samarbetsområdena 
handel och ekonomiskt samarbete, miljö och klimat, 
demokrati och god samhällsstyrning samt energi sam-
mantaget påvisar en hög måluppfyllelse. Pågående 
samarbeten är i stor utsträckning på väg att leverera 
långsiktiga och förväntade resultat. Antalet nya och 
tidigare oprövade aktörer har ökat samtidigt som 
man under strategiperioden kunnat basera och 
utveckla detta arbete på den starka kontaktbas som 
Sverige etablerat genom sitt mångåriga utvecklings-
samarbete i Sydafrika samt genom närvaron av 
många starka svenska företag och organisationer. Sida 
bedömer att samtliga samarbetsparter genomför en 
ansvarsfull avslutning och utfasning.
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Redovisning av resultat
Sektor 1: Aktörssamverkan och selektivt samarbete
Sektormål
Att genom ekonomisk tillväxt bidra till att skapa för-
utsättningar för fattiga människor att förbättra sina 
levnadsvillkor vilket belyses nedan.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ 80 lokala’monitorer’, utbildade i att ge stöd till 

civilsamhället genom Bench Marks Foundation, 
Stockholms Handelshögskola och Diakonias för-
sorg. Projektet har vidare gett fortlöpande stöd till 
samhällen i den gruvtäta nordvästra provinsen för 
att engagera sig och till arbete med gruvbolag i frå-
gor kring företagens sociala ansvar, Corporate 
Social Responsibility (CSR).

 ■ Sydafrikas Näringsdepartement (DTI) och motsva-
righeten till svenska arbetsmarknadsverket (Seda) 
har ökad institutionell kapacitet för att stötta den 
sydfrikanska exportsektorn genom det samarbete 
som Business Sweden har med Witwatersrand Uni-
versity. Samarbetet med University of  Western 
Cape har gett utbildning i entreprenörskap till 22 
små och medelstora företag.

Sektor 2: HIV och aids
Sektormål
Att stärka och bredda det nationella arbetet med att 
förhindra uppkomsten och spridningen av HIV/aids.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Omkring 22 000 individer har genom 71 informa-

tionsevenemang i en ”Brothers for Life-kampanj” 
nåtts av jämställdhetsinformation. Vidare har, 
1 581 män och kvinnor utbildats i jämställdhet. 
Utbildningen inkluderade representanter från 
organisationer i det civila samhället och deltagare 
från South African Police Service (SAPS) samt 
olika myndigheter. Nationella och lokala radiopro-
gram har nått ut till 6,2 miljoner lyssnare med 
pratshower om manliga normer, mansrollen och 
vad som formar mäns beteende. Sammantaget har 
cirka 14 600 studerande, fördelade på över 29 sko-
lor, nåtts av information om kvinnors rättigheter, 
jämställdhet och rättvisa. Cirka, 14 300 offer för 
sexuellt våld har erhållit stöd. Omkring 120 000 
ungdomar i Ugu District of  KwaZulu Natal har 
fått utbildning och information om hiv och riskbe-
teenden. AFSA:s (Aids Foundation South Africa) 
insatser har även skapat 7 500 arbetstillfällen för 
arbetslösa utvalda från fattiga hushåll i Kwa-
Zulu Natal.

tanzania
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Tanzania 2006–20101

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 749 mnkr Årligt strate-
gibelopp

760 mnkr

antal aktiva 
insatser

33 strategiperiod 2006–2013

medel avtals-
längd

61 månader medel insats-
storlek

23 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga in-
stitutioner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största 
 huvudsektor

Hållbar sam-
hällsbyggnad

Utfall per för-
valtnings-
krona

17 kr

andel per huvudsektor

   Budgetstöd för fattigd.
bekämpn., 54 %

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 12 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 
19%

   Hälsa, 7%

   Jord och skogsbruk, 0 %

   Marknadsutveckling, 7 %

   Utbildning, 0%

   Övrigt, 1%

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

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen uppfylls delvis, inklusive det övergri-
pande strategimålet då inkomstfattigdomen inte 
minskat utan ligger kvar på en hög nivå trots tillväxt 
om 6–7 procent. Detta för att tillväxten inte har ska-
pat önskvärd sysselsättning eller inkomster för fattiga 
människor. Reformerna fortskrider men alltför lång-
samt. Korruption fortsätter att utgöra ett utvecklings-
hinder. Även den snabba befolkningsökningen är en 
stor utmaning.

Sektormålet för generellt budgetstöd sammanfaller 
med Tanzanias övergripande utvecklingsmål, och är 
endast delvis uppfyllt. Sektormålet för demokratisk 

1 Ersatt med Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 
2013–2019.
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samhällsutveckling och mänskliga rättigheter omfat-
tar såväl statens kapacitet som civila samhället, och 
bedöms som delvis uppfyllt. Sektormålet för mark-
nadsutveckling har inte uppnåtts då investeringskli-
matet är oförändrat. Sektormålet för energi är delvis 
uppfyllt, men utbyggnaden på landsbygden har inte 
skett i den relativt höga takt som förutsetts 
i Tanzanias egen planering. Sektormålet för utbild-
ning är delvis uppfyllt såtillvida att Tanzania fortsät-
ter att vara framgångsrikt när det gäller inskrivning 
av elever i både primär- och sekundärskolan. Sektor-
målet för hälsa (hiv/aids) har delvis uppnåtts.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen har i stort genomförts som planerat 
under strategiperioden. Genomförandet av 
insatsportföljen har under en stor del av rapporte-
ringsperioden, liksom året innan, påverkats negativt 
av förseningarna i arbetet med att utveckla en ny 
resultatstrategi, vilket inneburit att en strategisk och 
långsiktig planering länge försvårats.

Ett beslut om ett tvåårigt övergångsavtal för gene-
rellt budgetstöd fattades i juni 2013, med en kraftigt 
förstärkt resultatfokus (en tredjedel av maximalt 
belopp år två är knutet till konkreta resultat under 
året innan).

Insatsportföljen för demokratisk samhällsutveckling 
utveckling och mänskliga rättigheter har överlag 
genomförts effektivt och enligt plan för de insatser 
som rör civila samhället.

De flesta av insatserna inom sektorn marknadsut-
veckling genomförs också enligt plan. Portföljen har 
kraftigt förnyats/breddats under året med fokus på 
marknadens aktörer.

Inom energisektorn har förseningarna i genomför-
ande av beslutade insatser varit särskilt uttalade.

Insatserna för utbildning genomförs i stort 
enligt plan.

Insatsportföljen för hälsa (hiv/aids i kontexten av 
SRHR) som består av stöd till fyra enskilda organisa-
tioner har genomförts som planerat.

Året har präglats av ett aktivt arbete för att utveckla 
samarbetet och insatsportföljen i linje med ingångsvär-
dena och därefter den nya resultatstrategin för 2013–
2019. Avsikten är att söka nya och innovativa former 
för samarbete, finansiering och arbetssätt, till exempel 
genom att ytterligare bredda samarbetet till andra 
aktörer och partner än staten, samt att få till stånd ett 
ökat resultatfokus och finansiering som baseras på 
resultat. Flera portföljer som är under utvecklande har 
redan kommit en bra bit på väg, till exempel inom 
energi, jordbruk/marknader och produktiva företag.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Generellt budgetstöd
Sektormål
Den övergripande målsättningen för det generella 
budgetstödet (GBS) är en hållbar minskning av fattig-
domen i Tanzania genom att stödja genomförandet 
av Tanzanias nationella strategi för tillväxt och fattig-
domsminskning. De övergripande målen för Tanza-
nias fattigdomsstrategi är:

 ■ tillväxt för att minska inkomstfattigdom
 ■ förbättrad livskvalitet och välfärd
 ■ god samhällsstyrning och ansvarsutkrävande
 ■ makro och offentlig finansiell styrning (OFS).

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att exportvärdet på jordbruksprodukter har ökat 

från 905 miljoner US dollar 2011 till 1132 miljoner 
US dollar 2012

 ■ att främja jordbruksproduktionen genom säkrare 
landrättigheter och markanvändningsplaner 
i byarna, vilket främjar jordbruksproduktion

 ■ att 59 procent av mindre landsbygdsvägar är 
i acceptabelt skick idag, jämfört med 55 pro-
cent 2005

 ■ att majoriteten av de större vägarna, 86 procent, är 
i gott skick idag, jämfört med 82 procent 2005

 ■ att hanteringstiden i Dar es Salaams hamn har 
minskat från 20 dagar 2005 för en container till 
9 dagar 2013, vilket stimulerar handel

 ■ att antalet mödrar som föder på hälsokliniker 
i storstadsregionerna är runt 90 procent, en ökning 
från 47 procent 2005

 ■ att antalet distrikt där minst 60 procent av förloss-
ningarna sker på hälsokliniker ligger på 55 procent 
2012 jämfört med 51 procent 2005

 ■ att uppnå en stabilitet i makroekonomin i form av 
ekonomisk tillväxt på runt 7 procent och en infla-
tion som är under 10 procent, en nergång från 20 
procent i slutet av 2011

 ■ att statliga upphandlingar följer det regelverk som 
finns och 2012 bedömdes Tanzania ha uppnått en 
överensstämmelse i 74 procent av fallen jämfört 
med 39 procent 2005

 ■ att skatteintäkterna har ökat enligt plan, med en 
prognos av 17,9 procent 2013.

Sektor 2: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet
Sektormål
En effektiv, öppen och ansvarsfull stat, som kan leve-
rera offentliga tjänster till medborgarna, ett civilt 
samhälle som kan granska staten och främja ett poli-



65Sidas årsredovisning 2013

tiskt deltagande, en demokratisk kultur och rättsstats-
principen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att 15 500 personer har fått tillgång till juridisk 

rådgivning och rättshjälp, främst rörande markä-
gande och anställningar

 ■ Att 100 övergrepp mot mänskliga rättigheter har 
rapporterats, sammanställts och följts upp 
varje månad

 ■ att Tanzanias riksrevision har fått större kapacitet 
att genomföra årlig finansiell revision och effektivi-
tetsrevision i enlighet med internationell standard.

Sektor 3: Marknadsutveckling
Sektormål
En stark privat sektor som skapar tillväxt och arbets-
tillfällen åt människor som lever i fattigdom.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att 1,1 miljoner människor (varav 56 procent kvin-

nor) fått tillgång till finansiella tjänster, en ökning 
det senaste året med 166 000 personer

 ■ att kreditvolymen från mikrofinansiärer har ökat 
med cirka 1 900 miljoner kronor, varav cirka 
464 miljoner kronor mellan juli 2012 och juni 2013

 ■ att den regionala integrationen ökat och till mer 
konkurrenskraftig handel för Tanzania bland annat 
genom etablering av effektivare gränsposteringar, 
fyra stycken så kallade One-Stop-Border-Posts

 ■ att viktiga reformer för affärsklimatet genomförts.

Sektor 4: Utbildning
Sektormål
Uppgradera Tanzanias mänskliga resurser genom att 
öka fattiga kvinnors och mäns möjlighet att delta 
i den ekonomiska tillväxten, minska icke-inkomstrela-
terad fattigdom och stärka demokratisk samhällsstyr-
ning genom rätten till utbildning.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att andelen elever som har slutfört grundskolan 

(år 7) har ökat till 72 procent 2012
 ■ att undersöka vad eleverna lär sig i skolan, vilket 

skapat opinion kring bristerna i utbildnings-
systemet.

Sektor 5: Energi
Sektormål
En stat som kan leverera offentliga tjänster till med-
borgarna. Mer specifikt, att andelen av befolkningen 
med tillgång till tillförlitlig och kostnadsmässigt över-

komlig el (från nätet eller off-grid) har ökat från 8,2 
procent 2006 till 15 procent 2011.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att utöka elnätet med 8 000 anslutningar för hus-

håll, privata företag samt lokala institutioner på 
landsbygden sedan 2006. Detta förväntas öka 
i samband med fortsatt genomförande av pågående 
insatser speciellt genom stödet till en fond för 
landsbygdselektrifiering som har uppnått 16 495 
kopplingar fram till september 2013.

 ■ att öka investeringarna i elproduktion från förny-
bara energikällor genom förbättrat regelverk och 
kapacitethöjande insatser till både privata sektorn 
och myndigheter.

Sektor 6: Hälsa (hiv/aids)
Sektormål
Minskade överföringar av HIV/aids genom direkt 
stöd till strategiska organisationer i civilsamhället med 
SRHR och ett rättighetsperspektiv.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att utbilda 23 760 ungdomar vid 182 grundskolor 

och gymnasier i frågor kring SRHR
 ■ att 22 138 män besökte hälsokliniker, själva eller 

tillsammans med sin fru, angående familjeplane-
ring och tillgång till preventivmedel och kvinnors 
besök om familjeplanering ökade från 144 959 år 
2011 till 170 129 år 2012.

Uganda
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Uganda 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 170 mnkr Årligt strate-
gibelopp

270 mnkr

antal aktiva 
insatser

21 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

43 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets
organisationer

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största 
 huvudsektor

Hälsa Utfall per för-
valtnings-
krona

17 kr
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andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
35%

   Hälsa, 46 %

   Marknadsutveckling, 19 %

Övergripande strategimål: En ökad respekt för 
och åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och de 
demokratiska principerna.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Målen förväntas delvis uppnås under strategiperio-
den. En hämmande faktor är förskingringen av 
biståndsmedel som var avsedda för återuppbyggnad 
i norra Uganda, Peace Recovery and Development 
Plan for Northern Uganda (PRDP). Detta ledde att 
Sverige och samtliga budgetstödsgivare höll inne 
utbetalningar. Målen för demokratisk samhällsstyr-
ning, inklusive fred och säkerhet kommer sannolikt 
endast delvis att uppnås. Även målen för förbättrad 
tillgång till hälso- och sjukvård för fattiga människor 
samt minskad spridning av hiv/aids kommer sanno-
likt delvis att uppnås. När det gäller privatsektorut-
veckling, inklusive fi nansiella system och internatio-
nell handel har förutsättningarna för företagande och 
investeringar förbättrats något även om utmaningar 
kvarstår för att underlätta handel över gränserna, 
skydda investerare, samt underlätta för uppstart av 
företag.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Demokratisk samhällsstyrning, inklusive fred och 
säkerhet: Det är Sidas bedömning att insatsportföljen 
i huvudsak genomförs enligt plan.

Hälsa: Den svenska beredningen av sektorbudgets-
tödet till hälsa har inte fullföljts, delvis på grund av 
PRDP-förskingringen, delvis på grund av att budget-
tilldelningen till hälsosektorn minskar och det fi nns 
risk för att ett icke-öronmärkt inte kommer hälsosek-
torn tillgodo. Det är Sidas bedömning att insatsport-
följen delvis genomförs enligt plan då något alternativ 
till sektorbudgetstöd inte utformats ännu.

Privatsektorutveckling, inklusive fi nansiella system 
och internationell handel: Under nuvarande strategi-
period har fokus legat på att ge stöd till större och 
mer långsiktiga insatser. För närvarande saknas initia-

tiv från ugandiskt håll för fi nansiella system. Det är 
Sidas bedömning att insatsportföljen delvis genomförs 
enligt plan.

Främjandet av ökad samverkan med näringslivet 
fortlöper enligt plan.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning inklusive 
fred och säkerhet
Sektormål

 ■ Förbättrad demokratisk samhällsstyrning med ökad 
respekt för och åtnjutande av mänskliga rättigheter 
och rättsstatens principer.

 ■ Fredlig och hållbar lösning av våldsamma och väp-
nade konfl ikter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att tusentals män och kvinnor arbetar med att 

utkräva ansvar från politiska ledare och tjänstemän 
för hur de offentliga medlen används på lokal nivå

 ■ att 120 000 personer i 58 distrikt fått tillgång till 
rättshjälp

 ■ att 14 lagar har stiftats inom olika områden under 
perioden, och att 12 lagförslag har antagits

 ■ att Female Genital Mutilation Act har förenklats 
för att öka människors kunskap om regelverket när 
det gäller könsstympning.

 ■ att antalet ouppklarade ärenden inom det högre 
domstolsväsendet har minskat med 12,3 procent 
och inom distriktsdomstolarna med 6,3 procent

 ■ att 38 domare rekryterats
 ■ att fyra av sju planerade distriktsdomstolar färdig-

ställts i norra Uganda, vilket ökat tillgången på 
rättshjälp i post-konfl iktregionen

 ■ att 597 häkten granskats för att säkerställa att de 
fungerar i enlighet med de mänskliga rättighe-
terna.

Sektor 2: Hälsa
Sektormål
Förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård för fattiga 
människor samt minskad spridning av HIV/AIDS.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att ge information om hälsa och sexuella och 

reproduktiva rättigheter till 580 000 personer, 
varav andelen män ökat jämfört med tidigare år

 ■ att fl er förlossningar nu sker på hälsokliniker
 ■ att noll fall av mödradödlighet har rapporterats 

under året i de sub-distrikt där projektet är verk-
samt.
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Sektor 3: Privatsektorutveckling, inklusive 
finansiella system och internationell handel
Sektormål

 ■ Förbättrat företags- och investeringsklimat
 ■ Ökad handel

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att öka avkastningen för kaffe 116 procent, majs 

62,5 procent och sojabönor med 67 procent
 ■ att 61 580 kvinnor har fått lån för att investera 

i affärsverksamhet som är jordbruksrelaterad och 
som leds av kvinnor; en ökning med 15 procent. 
Tillgängliga medel förvaltas och lånas ut av de 
2 877 spar- och låneföreningar som etablerats

 ■ att utarbeta tre lagförslag för reformering på stan-
dard- och meterologiområdet, samt en översyn av 
den antagna lag som reglerar den nationella stan-
dardiseringsbyrån (National Bureau of  Stan-
dards Act).

Zambia
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Zambia 2008–20111

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 296 mnkr Årligt strate-
gibelopp

350 mnkr

antal aktiva 
insatser

25 strategiperiod 2008–2013

medel avtals-
längd

44 månader medel insats-
storlek

12 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största hu-
vudsektor

Hälsa Utfall per för-
valtnings-
krona

13 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
27%

   Hållbar samhällsbyggnad, 7 %

   Hälsa, 51 %

   Jord och skogsbruk, 14 %

   Marknadsutveckling, 0%

   Övrigt, 1 %

1 Ersatt med Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 
2013–2017

Övergripande strategimål: Ett effektivt genom-
förande av Zambias utvecklingsstrategi (FNDP) för att 
minska fattigdomen, stärka demokratin, stimulera 
bred tillväxt i ekonomin och nå millennieutvecklings-
målen.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen har endast delvis uppfyllts. Måluppfyl-
lelsen har hämmats av att den goda tillväxten inte 
skapat sysselsättning och/eller inkomster för fattiga 
människor, myndigheternas arbete är inte effektivt 
och tillräckligt demokratiskt. Andra faktorer som 
bromsar är brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och 
korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resur-
serna inte räcker till.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Genomförandet av insatsportföljen påverkas av svaga 
system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll 
hos partner inom staten samt av politiska och institu-
tionella förändringar och otydligheter.

Året har präglats av arbetet med att utveckla sam-
arbetet och insatsportföljen i linje med den nya resul-
tatstrategin för 2013–2017. Utgångpunkter för förny-
elsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra 
aktörer och partner än staten, få till stånd ett ökat 
resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbets-
former, fi nansieringsformer och arbetssätt. Sidas 
bedömning är att framsteg gjorts i detta förnyelsear-
bete, vilket bland annat tar sig uttryck i en redan del-
vis förändrad insatsportfölj för jordbruket och för stö-
det till att minska barnadödligheten (millenniemål 4) 
och till att förbättra mödrahälsan (millenniemål 5).

Redovisning av resultat
Sektor 1: Hälsa och Hiv/Aids
Sektormål
Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, 
fl ickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och 
decentraliserat hälsosystem, som utgår ifrån rättig-
hetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrå-
gor, samt minskad spridning av hiv/aids.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att en nationell plan utformats för personalförsörj-

ning och personalutveckling under perioden 2013–
2016 med ambitionen att bristen på utbildad per-
sonal ska vara åtgärdad senast 2020

 ■ att etablera en första regional anläggning for lag-
ring och distribution av läkemedel i Choma i lan-
dets södra del, vilken förväntas bidra till att minska 
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bristen på läkemedel på distriktsnivå och på lokala 
hälsokliniker på landsbygden.

Sektor 2: Jordbruk
Sektormål
Att den fattigdomsinriktade och tillväxtfrämjande 
jordbrukspolitiken i Zambias femte utvecklingsplan, 
Fifth National Development Plan (FNDP), de facto 
genomförs och i ökad utsträckning klimatanpassas, 
vilket i sin tur leder till ökad och hållbar produktion, 
högre produktivitet och stärkt konkurrens inom jord-
bruket. Detta för att trygga tillgången på mat, gene-
rera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fat-
tigdomen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att 80 000 småskaliga lantbrukare fått ökad tillgång 

till tjänster och varor som ökar deras produktion, 
produktivitet och inkomster

 ■ att öppna 700 nya försäljningsställen för insatsva-
ror och marknadsinformation som gynnar 60 000 
småbrukare

 ■ att fl er än 12 000 bönder fått tillgång till privata 
veterinärtjänster

 ■ att fl er än 14 000 småbönder, varav en fjärdedel är 
kvinnor, fått tillgång till lån för investeringar, vilket 
resulterat i att dessa bönder kunde utöka sina 
odlingar från 1,49 till 2,31 hektar

 ■ att småbönders inkomster från jordbruket ökade 
med i genomsnitt 64 procent mellan 2009 
och 2012.

Sektor 3: Energi
Sektormål
Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och 
klimat, särskilt för befolkningen på landsbygden och 
i områden som ligger nära urbana områden, inom 
ramen för en väl reglerad inhemsk och regionalt inte-
grerad marknad.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att 29 skolor, 19 hälsokliniker och 367 personalbo-

städer samt andra offentliga inrättningar fått till-
gång till elektricitet.

Sektor 4: Civila samhället
Sektormål
Ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt sam-
hälle som främjar transparens, ansvarsutkrävande, 
delaktighet och icke-diskriminering.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att ge rättsligt stöd, medling i hemmen samt till att 

företräda fattiga kvinnor och barn i rätten i 792 fall
 ■ att 122 lokala grupper och organisationer gjort sina 

röster hörda genom att kräva olika typer av rättig-
heter

 ■ att hålla staten ansvarig för att skydda barn 
från våld.

Zimbabwe
Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe 2011–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 203 mnkr Årligt strate-
gibelopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

21 strategiperiod 2011–2014

medel avtals-
längd

37 medel insats-
storlek

10 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organiosatio-
ner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största 
 huvudsektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtnings-
krona

13 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
72%

   Hälsa, 19 %

   Konflikt, fred och 
säkerhet, 7 %

   Marknadsutveckling, 2 %

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

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Den övergripande bedömningen är att målen kom-
mer att vara delvis uppnådda vid strategiperio-
dens slut.

Det omfattande svenska valstödet har bidragit till 
att ett antal steg tagits mot måluppfyllelse inom sek-
torn demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet. En ny och bättre konstitution 
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har efter en lugn och fredlig folkomröstning kommit 
på plats. Konstitutionen etablerar ett antal grundläg-
gande rättigheter och potentiellt viktiga institutioner 
såsom nationella kommissioner för mänskliga rättig-
heter, jämställdhet, antikorruption, fred och förso-
ning, men det återstår att se hur effektiva dessa blir.

Det svenska stödet till civilsamhället är begränsat. 
Detta gör det svårt att bedöma graden av bidrag till 
de högt ställda målsättningarna i strategin. Stödet har 
bidragit till pluralism men kan knappast sägas ha ökat 
livskraften i ett politiserat och generellt sett relativt 
svagt civilsamhälle.

Det samlade stödet inom sektorn bidrar positivt till 
måluppfyllelsen om att öka den grundläggande servi-
cen för samhällets utsatta.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Den övergripande bedömningen är att insatsportföl-
jen genomförs i huvudsak enligt plan och att resulta-
ten i viss utsträckning bidrar till målen.

Det samlade valstödet har haft ett flertal kompo-
nenter, och majoriteten av dem har genomförts enligt 
plan. Övriga program inom sektorn fortskrider som 
planerat.

Insatserna för att stärka tillgången på social service 
för utsatta grupper har genomförts med blandade 
resultat.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet
Sektormål

 ■ Uppbyggnad av transparenta demokratiska institu-
tioner, fria, oberoende medier och institutioner 
som verkar för ökad respekt för de mänskliga rät-
tigheterna.

 ■ Ett växande demokratiskt, livskraftigt och pluralis-
tiskt civilt samhälle i vilket människor organiserar 
sig fritt i politisk eller annan verksamhet, inklusive 
verkar för ökad respekt för de mänskliga rättighe-
terna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett antal institutioner har etablerats för att planera, 

styra och samordna den process som ledde fram till 
antagandet av en ny grundlag.

 ■ 44 reklaminslag har sänts i radio om det färdiga 
grundlagsförslaget och uppskattningsvis nått ut till 
en miljon lyssnare.

 ■ 100 000 kopior av grundlagsförslaget har distribue-
rats tillsammans med 73 000 sammanfattningar på 

såväl engelska, Shona, Ndebele och nio andra 
i konstitutionen erkända språk.

 ■ 11 077 personer, jämt fördelat mellan män och 
kvinnor, har fått möjlighet att diskutera väljarnas 
ansvar för röstregistrering och den så kallade Elec-
toral Amendment Bill.

 ■ 30 000 fredsfrämjande observatörer, som placera-
des utanför vallokalerna för att övervaka eventuella 
konflikter, har bidragit till att valen genomförts 
under fredliga former.

Sektor 2: Utsatta gruppers tillgång till 
grundläggande social service
Sektormål

 ■ Ökad tillgång till grundläggande social service för 
utsatta grupper och individer

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ 25 000 utsatta barn har fått gratis rådgivning och 

olika slags stödinsatser relaterat till sexuella över-
grepp, behov av rättshjälp, hiv, hemlöshet och 
funktionshinder.

 ■ 90 procent av barnen i Zimbabwe är vaccinerade.
 ■ Primärvården har fått 6 336 paket med basmedici-

ner.
 ■ 136 manliga ledare från samtliga tio provinser har 

fått utbildning för att öka pojkars och mäns enga-
gemang mot könsrelaterat våld.

 ■ 361 personer som drabbats av könsrelaterat våld 
har fått rättshjälp, varav sex män och 355 kvinnor 
och barn.

5.1.2 Asien
I Asien har Sverige ett långsiktigt utvecklings-
samarbete med Bangladesh, Kambodja och 
Myanmar. Bland länder som är eller har varit 
i konflikt samarbetar Sverige med Afghanistan. 
Det regionala samarbetet med Asien är inriktat 
på miljö och klimat, demokrati och mänskliga 
rättigheter samt hållbar samhällsbyggnad. 
Utvecklingssamarbetet med Indien, Indonesien, 
Kina och Vietnam upphör i och med 2013. De har 
ingått i kategorin selektivt samarbete.

afghanistan
Reviderad strategi för utvecklingssamarbetet 
Afghanistan januari 2012–december 2014

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen
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Utfall 2013 623 mnkr Årligt strategi-
belopp

600 mnkr

antal aktiva 
insatser

27 strategiperiod 2012–2014

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

23 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MRoch 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

17 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
38%

   Forskning, 0 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 9 %

  Marknadsutveckling, 0 %

   Utbildning, 33 %

Övrigt, 20 %

Övergripande strategimål: Att människor 
i Afghanistan som lever i fattigdom, i synnerhet kvin-
nor, barn och ungdomar, åtnjuter förbättrade lev-
nadsförhållanden i ett fredligt, demokratiskt och rätts-
säkert samhälle.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Den sedan fl era år tillbaka gradvis förvärrade säker-
hetssituationen i landet utgör ett allvarligt hinder för 
utveckling. Andra faktorer som spelar in är den 
utbredda korruptionen och den drogrelaterade och 
organiserade kriminaliteten. Medan betydande fram-
steg har skett inom vissa sektorer, bland annat utbild-
ning, har situationen på andra områden, till exempel 
mänskliga rättigheter, snarast försämrats. Sidas 
bedömning är därför att målen endast delvis kommer 
uppnås under strategiperioden.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs i enlighet med strategin 
och verksamhetsplanen och resultaten bidrar i stor 
utsträckning till målen.

Inom utbildningsområdet har insatserna hittills 
främst bidragit till att öka tillgången till primärutbild-
ning, vilket visar sig i att antalet barn i skolan ökat 
markant.

Inom demokrati, mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet uppnås förväntade resultat på insatsnivå, 

men dessa syns ännu inte på samhällsnivå, bland 
annat på grund av de ovan nämnda utmaningarna 
vad gäller säkerhetssituationen och korruption.

Inom vägprogrammet i norra Afghanistan har 
goda resultat uppnåtts. Erfarenheterna av stöd till pri-
vatsektorutveckling är samtidigt blandade. Koncept 
som fungerat i andra länder i regionen har inte kun-
nat överföras direkt till Afghanistan, ambitiösa mål 
har fått skrivas ned väsentligt och avsaknaden av 
fungerande fi nansiella system samt den låga utbild-
ningsnivån har inneburit väsentliga svårigheter.

Sida har analyserat insatsportföljerna under 2013 
ur två perspektiv – jämställdhet och antikorruption. 
Syftet har varit att bedöma styrkor och svagheter, 
kunna ange vad som fungerat bra respektive mindre 
bra i genomförandet samt att förbättra förvaltningen 
av insatsportföljen. Portföljanalysen av fred och säker-
het i slutet av 2012 har integrerats i arbetet.

Det nya IT-baserade systemet för att hantera insat-
serna har gett en bättre kvalitetssäkring samtidigt som 
det medför förskjutningar i genomförandet av portföl-
jen eftersom det tagit längre tid.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet
Sektormål

 ■ Stärkta demokratiska institutioner och system för 
offentlig fi nansiell styrning samt ökad transparens 
i statsförvaltningen.

 ■ Kvinnor och fl ickors möjligheter att komma 
i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter ska ha 
stärkts, liksom deras möjligheter att påverka sam-
hällsutvecklingen.

 ■ Livskraftiga aktörer i det civila samhället samt obe-
roende och fria medier som bidrar till ökat ansvars-
utkrävande och en mer transparent förvaltning.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ stärkt lokal demokrati och ökad jämställdhet i 34 

619 byråd, vilket täcker in 76 procent av byarna på 
landsbygden

 ■ 18 kvinnoskyddscenter för att stärka kvinnors 
skydd mot våld

 ■ 121 kvinnorelaterade rättsfall har lösts
 ■ ett starkare civilsamhället genom stöd via paraply-

organisationen Tawanmandi. Fonden har nått ut 
till 39 320 människor, varav 18 517 kvinnor 
(47 procent), inom områdena mänskliga rättighe-
ter, tillgång till rättvisa, anti-korruption, fredsbyg-
gande och media.
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Sektor 2: Utbildning
Sektormål

 ■ Ökad tillgång till grundskoleutbildning av god 
kvalitet med särskilt fokus på flickors rätt till 
utbildning

 ■ Fler utbildade lärare
 ■ Ökad läs- och skrivkunnighet bland kvinnor 

15–24 år

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ skolundervisning (primär- och sekundärundervis-

ning) för 123 857 elever i 14 provinser, av dessa 
elever var 56 procent fl ickor. Undervisningen 
genomfördes i modellskolor, lokala byskolor, bysko-
lor för nomadernas barn samt i fl ickklasser.

 ■ stipendier för 4 516 kvinnliga lärarstudenter från 
25 provinser för att fi nansiera deras studier

 ■ alfabetiseringskurser för 31 000 kvinnor i åldrarna 
15–45 år

 ■ en översyn av den nationella läroplanen för alfabe-
tisering.

Sektor 3: Stöd till provinserna i norra Afghanistan
Sektormål

 ■ Den lokala förvaltningen på provins- och distrikts-
nivå har stärkt sin kapacitet så att grundläggande 
samhällstjänster kan erbjudas på ett demokratiskt 
och rättssäkert sätt till medborgarna.

 ■ Ett växande privat näringsliv som bidrar till ökad 
försörjning och sysselsättning särskilt för kvinnor 
och ungdomar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ etableringen av 2 049 spar/lån-grupper, varav 

1 065 kvinnogrupper
 ■ 7 625 arbetstillfällen
 ■ 70 kilometer väg har byggts eller reparerats och till 

underhåll av 146 kilometer väg, insatser som ökar 
landsbygdsbefolkningens tillträde till marknader 
och social service.

bangladesh
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Bangladesh 2008–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 239 mnkr Årligt strate-
gibelopp

235 mnkr

antal aktiva 
insatser

24 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

50 månader medel insats-
storlek

10 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisatio-
ner

största sam-
arbetsform

Bidrag till pro-
gram och fonder 
genom interna-
tionella organi-
sationer

största 
 huvudsektor

Hälsa Utfall per för-
valtnings-
krona

17 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
5%

   Forskning, 1 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 
10%

   Hälsa, 52%

  Miljö, 0 %

   Utbildning, 32 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: Det övergripande 
målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Bangla-
desh är att rätten till utbildning, hälsa samt ren och 
hälsosam miljö för kvinnor, män, fl ickor och pojkar 
som lever i fattigdom tillgodoses, vilket ska ske genom 
stöd till landets egen fattigdomsstrategi.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Inom området primärutbildning är de kvantitativa 
målen på väg att uppfyllas, men det fi nns behov av att 
förbättra kvaliteten.

Inom området hälsa är millenniemål (MDG) 4 om 
att minska barnadödligheten i stort sett uppnått och 
på väg att uppfyllas, liksom MDG 5 om mödradödlig-
heten. Fortfarande är dock både barna- och mödra-
dödligheten hög. Hälsosystemet behöver fortsatt stöd 
för att kunna leverera resultat.

Inom området kvinnors rättigheter noteras en 
ökande spänning, trots att det svenska stödet bidragit 
till förbättringar.

Inom området urban miljö, som ska förbättra lev-
nadsförhållandena i städerna, är insatserna nya. Men 
de resultat som uppnått hittills är helt i linje med, och 
har lett framåt mot, strategimålet.
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Bedömning av insatsportföljens genomförande
Genomförandet har i huvudsak gått enligt plan och 
insatsernas resultat bidrar i stor utsträckning till 
målen på sektornivå. De svenska insatserna har 
bidragit till tydliga framsteg på policy-, institutionell 
och lokal nivå inom katastrofhantering och klimatför-
ändringar.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Primärutbildning
Sektormål:
Ökad tillgång till och kvalitet på primärutbildning för 
barn som lever i fattigdom, med särskild fokus på 
flickor

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ 92,7 procent av pojkarna och 97,3 procent av flick-

orna mellan 6 och 10 år gick i skolan 2011, jämfört 
med 92,2 respektive 97,6 procent 2010

 ■ Andelen barn som påbörjat primärutbildning och 
sedan avslutat årskurs 5 var 2011 70,3 procent, vil-
ket är en förbättring med 10,1 procentenheter jäm-
fört med 2010

 ■ 91,8 procent av samtliga elever i årskurs 5 klarade 
den nationella slutexamen.

Sektor 2: Hälso och sjukvård
Sektormål:
Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård 
för människor som lever i fattigdom med särskild 
fokus på mödrahälsovård.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Barnmorskeutbildning för 596 studenter. Ingen 

baslinje finns för tidigare år.
 ■ En strategi för hälsofinansiering för perioden 

2012–2031, vilken är beslutad av Bangladesh 
regeringen.

 ■ Säkra aborter för 61 385 kvinnor, 96 procent av 
målet för år oktober 2011–oktober 2012.

Sektor 3: Kvinnors rättigheter och demokratisk 
samhällsstyrning
Sektormål:
Stärkta rättigheter för kvinnor samt stärkt demokra-
tisk samhällsstyrning genom förbättrade möjligheter 
för kvinnor och män som lever i fattigdom att granska 
och ställa krav på en god och icke-diskriminerande 
samhällsservice.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ rättshjälp vid 361 anmälningar, varav 181 fall 

avgjordes och ledde till utbetalningar av omkring 
1 831 200 kronor, främst för underhåll av barn.

 ■ En handbok om hur ärenden som rör mänskliga 
rättigheter ska hanteras har publicerats i 10 000 
exemplar, ”Handbook on Complaint Filing Proce-
dure to the National Human Rights Commission”.

 ■ Medvetenhet om anti-korruptionsfrågor har ökat 
på gräsrotsnivå och allt fler människor är engage-
rade i anti-korruptionsaktiviteter eller deltar som 
aktivister i till exempel Concerned Citizens´ Com-
mittees.

Sektor 4: Urban miljö och klimatförändringar
Sektormål:
Förbättrad urban miljö till gagn för människor som 
lever i fattigdom. Att på ett effektivt sätt understödja 
långsiktiga insatser för anpassning till klimatföränd-
ringar i de fattigaste länderna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Lagen om katastrofhantering med proaktiv risk-

hantering som antogs 2012.
 ■ Etableringen och genomförandet av Bangladesh 

Climate Change Resilience Fund, vilket har stärkt 
landets regerings ägarskap för klimatförändrings-
frågor.

indien
Strategi för selektivt samarbete  
med Indien 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 37 mnkr Årligt strategi-
belopp

55 mnkr

antal aktiva 
insatser

34 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

22 månader medel insats-
storlek

1 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Forskning Utfall per för-
valtningskrona

22 kr



73Sidas årsredovisning 2013

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
1%

   Forskning, 27 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 
14 %

   Hälsa, 17 %

   Jord och skogsbruk, 3 %

 Marknadsutveckling, 16 %

   Miljö, 16 %

   Utbildning, 6 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: En socialt, ekono-
misk och miljömässig hållbar utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Målen i strategin är enligt Sidas bedömning inte upp-
fyllda. Sida bedömer att stödet i linje med målet för 
aktörssamverkan har bidragit till att stimulera och 
stärka framväxten av ett stort antal relationer av 
ömsesidigt intresse mellan en rad olika aktörer inom 
främst strategiområdena miljö och klimat samt hälsa. 
Sidas antagagande är att många av parterna kommer 
att fortsätta samarbeta efter avvecklingen av bistån-
det. En utmaning är dock att fl era aktörer, främst 
myndigheter samt civila samhällsorganisationer, sak-
nar medel för att täcka sina kostnader för fortsatt 
samarbete. Det övergripande processmålet i strategin 
är att merparten av samarbetet ska utgöras av aktörs-
samverkan. Processmålet är uppfyllt.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Genomförandet av strategin och implementeringen av 
insatsportföljen går i stort enligt plan. Fokus ligger på 
utfasning och på att avsluta insatser. Sida bedömer att 
insatserna bidrar till strategimålen. Ett fåtal projekt är 
försenade på grund av olika externa faktorer. Eftersom 
stödet fasas ut 2013 fi nns det en risk att vissa projekt 
inte hinner genomföra alla aktiviteter och därmed att 
måluppfyllelsen minskar. Sida för en nära dialog med 
partnerna och vidtar åtgärder. Sida har till exempel 
gjort ett undantag för Kurseong-projektet och förlängt 
aktivitetsperioden med fyra månader för att säkerställa 
att projektet kan fullföljas och resultaten uppnås.

Redovisning av resultat
Samarbetsområde 1: Miljö och klimat
Sektormål
Ökad medvetenhet om och kapacitet att skydda mil-
jön och förebygga och hantera klimatförändringar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ 1 000 byar i Rajasthan tar till vara på regnvatten 

vilket lett till ökad tillgång på vatten. Detta har 
resulterat i en upp till femtioprocentig ökad avkast-
ning i jordbrukarnas odlingar, ökad sysselsättning 
i den lokala jordbrukssektorn samt förbättrad livs-
medelsförsörjning och ökat näringsintag för befolk-
ningen.

 ■ Vattenministeriet har infört en ”Spara vatten-
vecka” som ska genomföras i november varje år 
samt samlat intressenter som verkar för att hantera 
de allvarliga föroreningarna som drabbar Ganges.

 ■ Ett förbud mot att använda antibiotika i honung.
 ■ Subventioner tas bort för bränslen, vilket lett till 

mindre luftföroreningar i Delhi.
 ■ Ett beslut om höjda parkeringskostnader i Delhi 

antogs av myndigheterna och intäkterna har dubb-
lerats.

Samarbetsområde 2: Övriga områden (Hälsa)
Sektormål
Strategin anger inget sektormål men uppger att stöd 
till aktörssamverkan kan förekomma inom andra 
områden där Sverige och Indien har ömsesidigt 
intresse för att stärka och stimulera varaktiga relatio-
ner. Hälsa nämns som ett område av särskilt intresse. 
Samarbetet inom hälsa bygger på ett samförståndsav-
tal mellan Sverige och Indien.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Barnmorskornas kompetens och kapacitet i Indien 

har förstärkts genom att utbildningstiden för barn-
morskor förlängts från 18 till 24 månader.

 ■ En läroplan och en guide för barnmorskelärare har 
tagits fram och distribuerats till skolorna.

 ■ Flera delstater har avsatt mer medel för att bygga 
och renovera förlossningssalar.

 ■ Ett samarbete mellan Lund Universitet, State 
Health Mission i Himachal Pradesh samt organisa-
tionen Mamta har bland annat lett till att 22 ung-
domsmottagningar öppnat i tre distrikt i Himachal 
Pradesh. Mottagningarna ska användas som 
modeller för andra stater för att integrera ungdo-
mars sexuella och reproduktiva hälsa samt livsstils-
relaterade frågor i hälsotjänster för ungdomar. 
113 vårdanställda och socialarbetare har utbildats 
inom projektet.
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indonesien
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Indonesien 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 20 mnkr Årligt strategi-
belopp

37 mnkr1

antal aktiva 
insatser

22 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

20 månader medel insats-
storlek

1 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga 
 institutioner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Forskning Utfall per för-
valtningskrona

11 kr

1 Beloppet sänktes för 2013 då en återbetalning från Världsbanken väntas som 
täcker upp medelsbehovet

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
34%

   Forskning, 35 %

   Marknadsutveckling, 5 %

 Miljö, 26 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: En förbättrad demo-
kratisk samhällsstyrning och ökad respekt för de 
mänskliga rättigheterna, en miljömässigt hållbar 
utveckling samt en ekonomisk tillväxt som kommer 
fl er tillgodo.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas sammantagna bedömning är att strategimålen 
på sektornivå endast delvis uppnås på grund av det 
begränsade stödet på området internationell handel 
och näringslivsutveckling.

Processmålet för aktörssamverkans andel i den 
totala portföljen har uppnåtts. Av den totala budgeten 
på 35 miljoner kronor används cirka 22 miljoner kro-
nor till aktörssamverkansprojekt.

Utfasningen av samarbeten som inte är aktörssam-
verkan eller riktade insatser inom strategiska områden 
har genomförts på ett ansvarsfullt sätt. Till skillnad 
från andra selektiva samarbetsländer har Sverige en 

relativt kort och inte så omfattande bilateral relation 
inom utvecklingssamarbetet med Indonesien. Detta 
har nödvändiggjort ett stort fokus på marknadsföring 
och lobbying i början av strategiperioden, en relativt 
kort period av aktiv matchning av parter och genom-
förande under mellanperioden, samt stort fokus på 
bevarande av momentum efter 2013 under strategins 
sista år.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att genomförandet överlag gått enligt 
plan och att insatsernas resultat bidrar till sektormå-
len. Inrättandet av en facilitatorsfunktion, det vill 
säga en upphandlad expert som bistår med att eta-
blera kontakter och relationer mellan Sverige och 
Indonesien inom miljö- och klimatområdet, samt att 
stödja större projekt, innebar en god väg framåt. Ett 
medvetet bearbetande av strategiska kontakter på 
central nivå koordinerat med pilotsamarbeten på 
lokal nivå har varit ett framgångsrikt tillvägagångs-
sätt, framför allt inom miljö- och klimatmålområdet.

I och med ett relativt nära förhållande vad gäller 
såväl innehåll, aktörer och geografi ska val mellan 
större delen av projekten har stora synergieffekter 
vunnits. I och med detta bedömer Sida att kapacitet 
hos ett antal aktörer på såväl central som lokal nivå 
inom miljöområdet har stärkts, och att potentialen för 
vidarespridning är påtaglig.

Insatserna inom demokrati och mänskliga rättighe-
ter går enligt plan.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Miljö och klimat
Sektormål
Stärkt kapacitet hos indonesiska samhällsaktörer att 
hantera och motverka miljöproblem samt förebygga 
och hantera klimatförändringar

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ EcoAirport: en kartläggning av förutsättningarna 

för gröna fl ygturer och gröna fl ygplatser i Indone-
sien i utvalda pilotstäder. Luftfarten är en central 
komponent i de övergripande klimatplanerna på 
infrastruktursidan och projektet har bidragit till att 
via pilotprojekt ta fram basvärden för luftfartens 
andel av utsläpp, till en översyn av ett överlappande 
regelverk och till testverksamhet med gröna fl ighter 
och gröna fl ygplatser.

 ■ En plattform för dialog om skogssamarbete som 
fokuserar på innovationer och entreprenörskap 
med representanter från såväl statliga sektorn som 
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den privata och den akademiska världen har eta-
blerats med svenskt stöd.

Sektor 2: Demokratisk samhällsstyrning och 
respekt för mänskliga rättigheter
Sektormål
Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att driva 
reformprocesser för ökad demokrati och mänskliga 
rättigheter samt stärkt kapacitet hos civilsamhällets 
aktörer som verkar för fördjupad demokrati och ökad 
respekt för de mänskliga rättigheterna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ En handbok med en minimistandard för behand-

lingen av fångar, Standard Minimum Rules (SMR), 
har tagits fram med stöd från Sida.

Sektor 3: Internationell handel och 
näringslivsutveckling
Sektormål
Stärkta förutsättningar för internationell handel och 
ett gott näringslivsklimat

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ En vision för mode- och textilindustrin som möjlig-

gör ett mer strategiskt och konkurrenskraftigt sätt 
att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 ■ En bred ekoregion för turism i östra Nusa Tengara.

kambodja
Strategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja 
2012–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 219 mnkr Årligt strate-
gibelopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

25 strategiperiod 2012–2014

medel avtals-
längd

41 månad medel insats-
storlek

9 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga 
 institutioner

största sam-
arbetsform

Samfinansie-
ring/poolfinan-
siering

största hu-
vudsektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtnings-
krona

17 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
57%

   Miljö, 8 %

   Utbildning, 35 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: stärkta förutsätt-
ningar för en hållbar och demokratisk utveckling med 
ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sammanfattningsvis bedömer Sida att målen för 
insatsområdet demokrati och mänskliga rättigheter 
delvis kan uppnås, även om vägen mot en fullt 
utvecklad demokrati – där de mänskliga rättigheterna 
respekteras och rättsstatens principer efterlevs – är 
fortsatt lång i Kambodja. Målen för utbildningsområ-
det kommer inte att uppnås under strategiperioden, 
enligt Sidas bedömning. Målet för klimatområdet 
kommer att kunna uppnås, även om fortsatta kapaci-
tetsutvecklingsstöd behövs för att stärka motstånds-
kraften i samhället som helhet.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatsportföljen idag väl speglar den 
strategiska inriktning som anges i samarbetsstrategin. 
Samverkan med olika typer av stöd, liksom stöd till 
insatser på central nivå i kombination med konkreta 
insatser på lokal nivå, har visat sig verkningsfullt, vil-
ket avspeglas i portföljens sammansättning. Synergier 
mellan de olika insatsområdena har också utvecklats 
och tillvaratagits, vilket bedöms bidra till ökad effekti-
vitet inom ramen för insatsportföljen som helhet.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk utveckling och mänskliga 
rättigheter
Sektormål
Området respekt för mänskliga rättigheter och rätts-
statsprinciperna samt stöd till demokratiseringens 
aktörer:

 ■ Sverige har bidragit till ökad kunskap inom valda 
församlingar och offentlig förvaltning på central 
och lokal nivå om medborgerliga fri- och rättighe-
ter och rättsstatens principer, samt till stärkta insti-
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tutionella mekanismer för att säkerställa deras 
efterlevnad.

 ■ Sverige har bidragit till förbättrad dialog och regel-
bundet samarbete mellan offentliga företrädare 
och aktörer i det civila samhället på både nationell 
och lokal nivå.

Sektormål
Området utveckling och stärkande av demokratiska 
institutioner och procedurer

 ■ Stärkt demokratiskt infl ytande och ansvarsutkrä-
vande på lokal nivå genom en framgångsrik decen-
traliseringsprocess.

 ■ Ökad transparens och effektivitet i den offentliga 
förvaltningen, med särskilt avseende på de fi nan-
siella styrsystemen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ungdomsorganisationer deltar i utvecklingen och 

genomförandet av en politik för unga människor 
(National Policy on Cambodian Youth Develop-
ment, beslutad 2012).

 ■ Land som fråntagits lokalbefolkningen har återläm-
nats i åtminstone fem fall, totalt 12 400 hektar 
i provinserna Ratanakiri, Kampong Chhnang och 
Pursat.

 ■ En rapport kring medborgarnas uppfattning om de 
lokala myndigheterna (Local Governance Survey) 
har producerats. Rapporten visar bland annat att 
de lokala förvaltningarna i stor utsträckning svarar 
upp mot medborgarnas prioriteringar, men att 
medborgarna är mindre nöjda med transparensen 
i förvaltningarnas verksamhet.

Sektor 2: Utbildning
Sektormål

 ■ Förbättrad kvalitet på, och tillgång till, undervis-
ning och lärande inom samtliga utbildningsnivåer.

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

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Inskrivningarna i skolan har ökat från 86 procent 

till 90 procent i berörda provinser, samt till inskriv-
ningarna i den etniskt blandade provinsen Ratana-
kiri ökat från 60 procent (2010/11) till 80 procent 
(2011/12).

 ■ Andelen fl ickor som hoppar av skolan innan års-
kurs 6 har minskat från 8,7 procent (2009/2010) 
till 7,5 procent (2011/2012).

Sektor 3: Klimat
Sektormål

 ■ Förbättrad nationell kapacitet att samordna och 
genomföra klimatanpassning.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Motståndskraften mot klimatförändringar har ökat 

i 380 byar, med fokus på kvinnors deltagande 
och behov

 ■ Anpassningsförmågan har stärkts i fl era av de 
lokala samhällena och 77 procent av de deltagande 
kommunerna har inkluderat klimatrelaterade insat-
ser i sina utvecklingsplaner. Målsättningen om 60 
procent har därmed överträffats.

kina
Strategi för selektivt samarbete med 
Kina juli 2009– december 2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 41 mnkr Årligt strategi-
belopp

45 mnkr

antal aktiva 
insatser

22 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

24 månader medel insats-
storlek

2 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga insti-
tutioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Miljö Utfall per för-
valtningskrona

21 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
28%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
15 %

   Hälsa, 7 %

   Marknadsutveckling, 11 %

   Miljö, 38 %

   Utbildning, 1%

Övergripande strategimål: Förbättrad demokra-
tisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rät-
tigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar 
utveckling.
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Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att det övergripande målet inte kom-
mer att uppnås under strategiperioden. Det övergri-
pande processmålet, att merparten av samarbetet vid 
strategiperiodens slut ska bedrivas i form av aktörs-
samverkan, uppfylldes redan under 2012. Andelen 
insatser med aktörssamverkan uppgick då till drygt 
60 procent av den totala volymen, nivån har bibehål-
lits. Sida bedömer att det är många av projekten som 
har goda förutsättningar att resultera i fortsatt samar-
bete mellan parterna efter avvecklingen av biståndsfi-
nansieringen. En utmaning är att svenska myndighe-
ter och organisationer i många fall saknar andra 
medel för att täcka sina kostnader för fortsatt 
 samarbete.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatserna bidrar till måluppfyllelse 
på sektornivå och att utfasningen av insatsportföljen 
i princip genomförs enligt plan.

Under 2013 fokuserade Sida på att följa upp och 
avsluta insatser. Inga nya avtal har ingåtts sedan 
december 2012. Återstående insatser avslutades 2013 
och merparten ska rapporteras under första 
halvåret 2014.

Raoul Wallenberg Institutets (RWI) program för 
kapacitetsutveckling inom mänskliga rättigheter med 
fokus på universitet och åklagarmyndigheten genom-
förs med framgång trots ett restriktivt klimat.

Aktörssamverkan fungerar inte så väl för att nå sek-
tormålen inom demokrati och mänskliga rättigheter, 
då de kinesiska organisationerna ofta saknar egna 
medel för långsiktigt samarbete. Att frågorna är poli-
tiskt känsliga bidrar ytterligare till att det är svårt för 
kinesiska parter att hitta medel.

Sida bedömer att det selektiva samarbetet inom 
sektorn miljö och klimat, förutom att det bidrar till 
sektormålet, har synergier med svensk bilateral dialog 
om miljö och klimat och främjande av svensk miljö-
teknik och miljökunnande. Institutionssamarbetet 
mellan det kinesiska miljödepartementet och Natur-
vårdsverket är ett lyckat exempel på aktörssamverkan 
eftersom det har lett till att en plattform för fortsatt 
policydialog mellan länderna utvecklats, där aktivite-
ter kommer att finansieras genom miljödepartemen-
tets bilaterala strategi.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål
Att främja och öka respekten för de mänskliga rättig-
heterna i Kina, med särskild fokus på de medborger-
liga och politiska rättigheterna

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att riktlinjer för hanteringen av ungdomsbrottmål 

antagits och genomförs av polis, domstolar och 
socialarbetare i Haidian-distriktet i Peking.

 ■ att driva åtta rättsfall om diskriminering av funk-
tionshindrade, vilket uppmärksammat kinesiska 
myndigheter och media på funktionshindrades rät-
tigheter

Sektor 2: Miljö och klimat
Sektormål
Stärkt kapacitet i det kinesiska samhället för en miljö-
mässigt hållbar utveckling samt för anpassning av 
samhället till effekterna av klimatförändringarna och 
en minskning av klimatpåverkande utsläpp.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ en studie av struktur, produktion och miljöaspekter 

om utsläpp av kvicksilver i icke-järnmalmsrelate-
rade industrier i Kina.

 ■ svenska miljötekniklösningar som påverkat policy-
utvecklingen i Kina.

Sektor 3: Övriga områden
Sektormål
Stöd till aktörssamverkan kan också förekomma inom 
andra områden som efterfrågas och där svenska och 
kinesiska aktörer har ett gemensamt intresse.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att skapa en webbplats med rådgivning om mödra-

vård och barnhälsa som används av sjukvårdsper-
sonal, gravida och småbarnsföräldrar, samt i den 
obligatoriska föräldrakursen för gravida.

 ■ att certifiera 817 sjuksköterskor, från mindre 
utvecklade områden i Kina, i sår- och ärrbehand-
ling.
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myanmar
Resultatstrategi för Sveriges internationella
bistånd i Myanmar 2013–2017

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 106 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

109 mnkr

antal aktiva 
insatser

16 strategiperiod 2013–2017

medel avtals-
längd

33 månader medel insats-
storlek

7 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MRoch 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

6 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
81%

   Hälsa, 19%

Övergripande strategimål/syfte1: Syftet med 
verksamheten inom ramen för strategin är att bidra 
till en fredlig och demokratisk utveckling samt mins-
kad fattigdom i alla dess dimensioner i Myanmar.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen/syfte
Resultatstrategin för Myanmar beslutades 11 juli 
2013 och det är för tidigt att göra en kvalifi cerad 
bedömning av måluppfyllelsen. Bedömningen blir 
därmed att strategimålen uppfylls delvis.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen är i linje med tidigare förhållningssätt 
för det svenska samarbetet med Myanmar med en 
inriktning på stöd till utveckling av civila samhället 
(ansvarsutkrävande), mänskliga rättigheter (MR) och 

1 Resultatstrategierna har ett annat format. För övriga resultatstrategier som 
det fattats beslut om under året följer redovisningen det tidigare formatet, 
som framgår i läsanvisningen. För Myanmar är detta inte möjligt varför tilläg-
get ”syfte” gjorts så att redovisningen kan göras utan avkall på samstämmig-
heten med övrig redovisning av strategistyrd verksamhet.

medieutveckling (yttrandefrihet), samt deltagande 
i fredsprocesserna. Portföljen bidrar således framför 
allt inom resultatområdena för ökad respekt för MR, 
yttrandefrihet och ansvarsutkrävande, samt brett folk-
ligt deltagande i fredsprocesser. Sida bedömer att 
insatsportföljen överlag är strategisk, fungerar tillfred-
ställande, genomförs enligt plan och att resultaten 
bidrar till målen.

Redovisning av resultat
Resultatområde 1: Ökad respekt för mänskliga 
rättigheter, yttrandefrihet och ansvarsutkrävande
Förväntade resultat

 ■ Ökad kapacitet hos det civila samhället och stärkta 
demokratiseringsaktörer.

 ■ Ökat politiskt infl ytande för kvinnor samt etniska 
minoriteter.

 ■ Mer oberoende fria medier och högre journalistisk 
kvalitet.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett resurscenter för media har öppnats och organi-

seringen av media har stärkts.
 ■ Den andra nationella konferensen kring medieut-

vecklingen i Myanmar har genomförts, Där fanns 
tecken på ett ökat ansvarstagande från de burme-
siska myndigheterna och informationsministeriet 
att verka för en fri och oberoende media.

 ■ Sverige har bidragit till att utforma policyer och till 
en revidering av vissa lagar, såsom skogs- och land-
rättighetslagstiftning. Detta har lett till en minsk-
ning av illegal skogsavverkning och landgrabbing.

Resultatområde 2: Brett folkligt deltagande 
i fredsprocesser
Förväntade resultat

 ■ Stärkt kapacitet hos nationella och regionala insti-
tutioner att hantera och lösa konfl ikter på ett fred-
ligt sätt.

 ■ Ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocesserna.
 ■ Ökat deltagande bland etniska minoriteter i freds-

processerna.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ De olika etniska grupperna har fått plats vid för-

handlingsbordet i fredsprocessen och ”Working 
Group on Ethnic Consultations” har etablerats.

 ■ Minoritetsgrupper kan driva frågan om sina land-
rättigheter, där det nu fi nns en kritisk massa som 
har protesterat mot den exploatering som sker på 
bekostnad av de allra fattigaste.
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Resultatområde 3: Förbättrad hälsa för kvinnor och 
barn, med särskild fokus på sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.
Förväntade resultat

 ■ Ökad tillgång till grundläggande hälsotjänster för 
kvinnor och barn, särskilt i de delar av landet där 
tillgången är sämst.

 ■ Ökad andel förlossningar som sker i närvaro av 
utbildad personal, med ambitionen att Sveriges 
bidrag bland annat ska leda till att ytterligare minst 
2 800 födslar sker i närvaro av utbildad personal.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Inga resultat fi nns att redovisa.
 
regionalt asien
Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 
med Asien med fokus på Sydöstasien 2010–2015

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 194 mnkr Årligt strate-
gibelopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

32 strategiperiod 2010–2015

medel avtals-
längd

51 månader medel insats-
storlek

6 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila
samhällets
organisationer

största sam-
arbetsform

Bidrag till pro-
gram och fon-
der genom 
internationella 
organisationer

största 
 huvudsektor

Miljö Utfall per för-
valtnings-
krona

10 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
13%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
21 %

   Jord och skogsbruk, 14 %

   Marknadsutveckling, 7 %

   Miljö, 45 %

Övergripande strategimål: Det övergripande 
målet för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 
med Asien med fokus på Sydöstasien är ökad respekt 
för mänskliga rättigheter och en mer hållbar naturre-

surs- och samhällsplanering för människor som lever 
i fattigdom samt ökad regional integration.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen förväntas uppfyllas i allt väsentligt.

Även om antalet fattiga minskar så ökar inkomstklyf-
torna. Den i grunden positiva snabba ekonomiska till-
växten i regionen sker både på bekostnad av miljö och 
mänskliga rättigheter. Sida ser många olika miljöutma-
ningar i regionen, vilka ökar genom stora utländska 
investeringar inte minst i länder som Laos, Myanmar 
och Kambodja där miljölagstiftningen och regelverken 
är svaga och implementeringen av dessa bristfällig.

Sidas förhoppningar om en snabbare positiv 
utveckling av respekten för och efterlevnaden av 
mänskliga rättigheter har mattats. I fl era länder 
i Association of  South East Asian Nations (ASEAN) 
har förhållandena försämrats, till exempel vad gäller 
utrymmet att agera mot och reagera på exploatering 
av land och andra naturresurser som den snabba till-
växttakten medför. Många som försöker verka för en 
miljömässigt hållbar utveckling, till exempel i sam-
band med storskaliga investeringar, är utsatta. Den 
regionala integrationen går långsamt och 
ASEAN:s institutionella kapacitet är fortfarande rela-
tivt svag och outvecklad.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen bidrar till måluppfyllelsen. Insatserna 
har rätt inriktning för att motverka den i vissa hänse-
enden negativa utvecklingen. Portföljen är välbalan-
serad och genomförandet av insatserna följer i stort 
sett plan. Undantaget är forskningsportföljen som 
inte utökats i förväntad takt.

Jämställdhet är genomgående en prioriterad dia-
logfråga.

Verksamheten inom miljö och klimat har under 
2013 fortlöpt i stort enligt plan. Samarbetet mellan 
miljösektorn och sektorn för demokrati och mänsk-
liga rättigheter (MR) har tagit fart.

Inom samhällsbyggnad består portföljen av insatser 
inom energi- och stadsutveckling och genomförs 
i huvudsak enligt plan.

Inom sektorn demokrati och mänskliga rättigheter 
bedömer Sida att verksamheten fortskrider enligt 
plan. Sveriges fältnärvaro har haft stor betydelse för 
att följa resultat och lyfta motvindsfrågor som homo-
sexuella, bisexuella och transsexuella (hbt), kvinnors 
rättigheter samt anti-korruption både i program och 
inom partnerorganisationer. Planerade beredningar 
för 2013 genomförs i stort enligt plan.
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Redovisning av resultat
Sektor 1: Miljö och Klimat
Sektormål

 ■ Fokusområde 1: Ökat fokus på miljöaspekter inom 
lokala, nationella och regionala beslutsprocesser.

 ■ Fokusområde 2: Hållbart nyttjande av naturresur-
ser för förbättrade försörjningsmöjligheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att 55 byar får sina rättigheter säkrade till skogen 

som de är beroende av på ett område som täcker 
drygt 27 000 hektar skog, samt till att Kambodjas 
regering har godkänt den första planen för hållbart 
byskogsbruk

 ■ att upprätta områden för att skydda den biologiska 
mångfalden kring Mekongfl oden, Greater Mekong 
Subregion

 ■ att stärka kapaciteten kring riskhantering och 
användning av bekämpningsmedel och kemikalier 
i regionen, vilket bland annat lett till att Kambodja 
antagit en ny lagstiftning om bekämpningsmedel.

Sektor 2: Hållbar samhällsbyggnad
Sektormål
En mer integrerad och hållbar samhällsbyggnad

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att installera 100 146 sol-elssystem i 342 byar, vilket 

har gett över en halv miljon boskapsskötare med 
familjer tillgång till elektricitet.

Sektor 3: Demokrati och mänskliga rättigheter
Sektormål
Stärkta regionala aktörer och system för ökad respekt 
för och efterlevnad av mänskliga rättigheter

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ att stärka möjligheterna för representanter från 

civilsamhället att delta, påverka och få tillgång till 
information inför beslut på regional nivå kring 
mänskliga rättigheter, samt till att lyfta utsatta 
gruppers rättigheter på en regional och natio-
nell nivå att ASEAN:s deklaration för mänskliga 
rättigheter beaktar rätten till utveckling, migrantar-
betares mänskliga rättigheter samt att jämställd-
hetsfrågor ska genomsyra utvecklingsprogram

 ■ att stärka fria media samt till att yttrandefriheten 
har förbättrats, till exempel genom att journalister 
i Myanmar och Östtimor aktivt och direkt kunnat 
delta i nationella diskussioner och processer kring 
medielagstiftningen.

vietnam
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Vietnam 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 70 mnkr Årligt strategi-
belopp

75 mnkr

antal aktiva 
insatser

51 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

25 medel insats-
storlek

1 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga insti-
tutioner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

59 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
46%

   Hållbar samhällsbyggnad, 4 %

   Hälsa, 10 %

  Jord och skogsbruk, 3 %

   Marknadsutveckling, 4 %

   Miljö, 32%

   Utbildning, 0%

   Övrigt, 1%

Övergripande strategimål: Att uppnå förbättrad 
demokratisk samhällsstyrning, ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och en miljömässigt hållbar 
utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas bedömning är att strategimålen uppfylls delvis.

Sida kan inte ge en heltäckande bild av hur uthål-
liga de samarbeten som nu fi nansieras kommer att 
vara över tid, i linje med processmålet för aktörssam-
verkan, men noterar att aktörssamverkan som samar-
betsform visat sig vara lyckad och att intresset från 
såväl svensk som vietnamesisk sida är stort. Trots en 
kort tids tillämpning har aktörssamverkan i Vietnam 
varit en framgång som lett till viktiga resultat i rela-
tion till strategin. Flera samarbeten anses ha gett håll-
bara resultat och Sida ser indikationer på att många 
relationer som byggts upp är hållbara, om än i varie-
rande utsträckning. En viktig variabel är möjligheten 
till fortsatt fi nansiering. Sidas antagande är att privata 
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aktörer har bättre förutsättningar att fortsätta sin 
verksamhet utan Sidas finansiering än statliga aktörer.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att Sveriges stöd har bidragit till strate-
gins måluppfyllelse. Sida bedömer att projektportföljen 
visar på lyckade samarbeten inom samtliga de samar-
betsområden som föreslagits i strategin. I stort sett går 
genomförandet av insatsportföljen väl även om det 
förekommer förseningar och begäran om förläng-
ningar inom budget. Sidas bedömning är att parterna 
genomför en god uppföljning i och med utfasningen.

Sida gör bedömningen att de insatser som Sida 
finansierar för demokrati och mänskliga rättigheter 
bidrar till förändringar som både nu och på sikt kan 
innebära ett utökat utrymme för individer att få sina 
rättigheter respekterade. Enligt Sidas bedömning är 
det tydligt att insatserna i portföljen tillsammans spe-
lar en viktig roll för demokratiutvecklingen i Vietnam.

Det finns goda förutsättningar för att Sidas insatser 
bidrar till att sektormålen inom miljö och klimat-för-
ändringar nås. Flertalet samarbeten riktar in sig på 
frågor som handlar om stärkt kapacitet att hantera 
effekter av klimatförändringar och att minska sårbar-
heten genom att bidra till en ökad medvetenhet på 
olika nivåer.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter
Sektormål
Ett pluralistiskt samhälle med möjligheter för indivi-
den att själv hävda sina rättigheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att förbättra effektiviteten i det förebyggande arbe-

tet mot korruption, samt till upptäckt av korruption 
och utfall av korruptionsutredningar (settlement of  
corruption cases)

 ■ att utbilda nära 100 mediahus och mer än 500 
journalister i undersökande journalistik, sociala 
media och i att rapportera om klimatförändringar

 ■ att öka medvetenheten om tryckfrihetslagstiftning 
samt om rätten till information och hur detta kan 
appliceras

 ■ att elva oberoende forskningsrapporter om korrup-
tion har publicerats, samt till att 3 000 människor 
fått ökad kunskap om antikorruption.

Sektor 2: Miljö och klimatförändringar
Sektormål
Stärkt förvaltning för ett hållbart utnyttjande av 
naturresurser och miljö samt ökad medvetenhet om 

och ökad kapacitet att hantera effekterna av klimat-
förändringar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Sverige har bidragit till en effektivare markanvänd-

ningsplanering genom stöd till:
• ett moderniserat registrerings- och informations-

system
• en ny markvärderingsmodell som utvecklats, tes-

tats och inkluderats i en ny lag
• en ökad förståelse för vilka förändringar som 

krävs framöver genom att förse en kritisk massa 
(mer än 800 tjänstemän) med ny erfarenhet och 
utbildning

• publiceringen av ett utbildningsmaterial för 
vidare spridning över hela landet

 ■ Människors rätt till land har förstärkts och möjlig-
heterna till rättvis kompensation för enskilda indi-
vider har ökat.

 ■ 24 nya samarbeten med privata aktörer har startat 
med inriktning på förnybar energi, energieffektivi-
sering samt vatten och avfall.

5.1.3 Mellanöstern och Nordafrika
Det regionala samarbetet med Mellanöstern 
och Nordafrika (MENA) handlar bland annat om 
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 
rättigheter. Bland länder som är eller har varit 
i konflikt samarbetar Sida med Irak samt Väst-
banken och Gaza.

irak
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Irak 2009–2014

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 124 mnkr Årligt strategi-
belopp

120 mnkr

antal aktiva 
insatser

16 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

36 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

12 kr
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andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
49%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
2 %

   Marknadsutveckling, 49 %

Övergripande strategimål: En varaktig fred 
i Irak, förbättrade levnadsförhållanden och demokra-
tisk utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas bedömning är att målen inte kommer att upp-
fyllas till strategiperiodens slut, då utvecklingen under 
2013 vänt till att bli övervägande negativ i förhål-
lande till dessa mål.

Sektormålen för demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter har till viss del uppnåtts men 
den negativa utvecklingen omintetgör handlingsut-
rymmet för många aktörer. Den nuvarande reger-
ingen prioriterar inte mänskliga rättigheter för kvin-
nor och kvinnoaktivister rapporterar om ökat 
motstånd.

Osäkerheten inför framtiden är stor och är kopplad 
både till nationella och regionala faktorer, inte minst 
utvecklingen i Syrien.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas samarbetsparter rapporterar om alltfl er svårig-
heter i genomförandet av insatser som en konsekvens 
av den politiska utvecklingen och det ökade våldet. 
Särskilt svårt har det blivit att nå resultat som är 
kopplade till ökad dialog och samarbete.

Sida anpassar samarbetet för att nå bästa möjliga 
resultat av det svenska bidraget, till exempel genom 
att omprioritera resurserna till de insatser där förut-
sättningarna för framsteg är störst och att omfördela 
resurserna inom insatserna, till exempel genom att 
öka stödet för utsatta journalister och aktivister.

Beredningar och utvärderingar genomförs enligt 
plan men med viss fördröjning. Arbetet blir extra tids-
krävande eftersom alla aktörers, inklusive Sidas, när-
varo och rörlighet i Irak är starkt begränsad, förutom 
i den kurdiska regionen. Detta skapar även svårighe-
ter för Sida att följa upp aktiviteterna på plats.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ Delsektor: Mänskliga rättigheter
Stärkt kapacitet hos irakiska aktörer att främja och 
respektera de mänskliga rättigheterna i Irak, med 
särskild fokus på kvinnors och barns åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna.

 ■ Delsektor: Demokratisk samhällsstyrning
Stärkt demokratisk uppbyggnad på olika samhälls-
nivåer, med särskild fokus på folkligt deltagande 
i beslutsprocesser.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Stöd och rådgivning till journalister och medieak-

törer som utsätts för trakasserier och hot i sin yrkes-
utövning, med särskilt fokus på sexuella trakasserier 
av kvinnliga journalister. Detta skyddar respekten 
för yttrande- och pressfrihet i ett land som rankas 
mycket lågt i index och kartläggningar av press- 
respektive straffrihet.

 ■ Systematisk uppföljning av genomförandet av 
regeringens strategiska plan 2011–2014, vilket ska-
par grund för ansvarsutkrävande.

 ■ Ökad kompetens och kapacitet att hantera risker 
och utsatthet inom fem kvinnoorganisationer, vilket 
stärker deras position i dialogen med myndigheter 
och andra aktörer som arbetar för att minska kvin-
nors utsatthet i Irak.

Sektor 2: Handel, näringsliv och finansiella system
Sektormål
Ökade möjligheter till försörjning för fattiga irakier.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett kontor för en effektivare samordning av privat-

sektorutvecklingen har etablerats, Private Sector 
Development Centre (PSDC).

 ■ Svenskt stöd har bidragit till utbildning för 108 ira-
kiska bankanställda på ledningsnivå, samt till att 
driva mer än 30 initiativ inom 15 olika fi nansiella 
institut för att få bankerna att lätta upp sina kon-
servativa riktlinjer för utlåning.

 ■ Sida har medverkat till ett oberoende irakiskt ack-
rediteringsorgan (IQAS) som följer internationell 
praxis, vilket gör att Irak får kapacitet att konkur-
rera i ett globalt handelssystem. Högre normer kan 
även gynna den inhemska arbetskraften, samt kon-
sumenter och miljö.
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regionalt mellanöstern och 
nordafrika (mena)
Samarbetsstrategi för Utvecklingssamarbete med 
Mellanöstern och Nordafrika 2010–2015

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 475 mnkr Årligt strategi-
belopp

500 mnkr

antal aktiva 
insatser

85 strategiperiod 2010–2015

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

6 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

22 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
79%

   Hållbar samhällsbyggnad, 7 %

   Marknadsutveckling, 14 %

Övergripande strategimål: Stärkt demokrati och 
ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en 
hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna 
för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att situationen i regionen gör det 
mycket svårt att förutsäga om strategimålen kommer 
att uppnås vid strategiperiodens slut. Sidas antagande 
är att de delvis uppnås.

När det gäller demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter är Sidas bedömning att fl er 
människor är aktiva i debatten om yttrandefrihet och 
kvinnors rättigheter och att kraven på medborgerliga 
rättigheter har ökat på många håll i regionen.

Sida bedömer att de resultat som uppnåtts kring 
vattenresurser har bidragit till strategins mål och att 
sannolikheten för att sektormålet uppfylls därmed är 
god. Förutsättningarna för regional ekonomisk inte-

gration, ökad regional handel och utveckling av regio-
nens marknader har påverkats av den ekonomiska 
krisen i södra Europa som tyngt länderna i MENA-
regionen som även lider ekonomiskt efter en period 
av politisk instabilitet. Stödet inom sektorn för regio-
nal ekonomisk integration har lett till förnyade sam-
arbeten och till etableringen av en regional ackredite-
ring, Arab Regional Accreditation (ARAC). Sverige 
bedömer att detta har bidragit till att underlätta en 
framtida utveckling av MENA-regionens marknader 
och således bidragit till att sektormålet uppnås.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas bedömning är att insatsportföljen, både inom 
det regionala samarbetet och inom de landspecifi ka 
insatserna, bidrar till att uppnå de uppsatta sektormå-
len. Insatserna genomförs enligt plan, såväl inom 
samarbetet för den regionala portföljen som inom 
ramen för de landspecifi ka insatserna i Egypten, 
Jemen, Libyen, Syrien och Tunisien. Vissa bered-
ningar har försenats eller tagits bort på grund av 
utvecklingen i Egypten och arbetet med att fi nna rele-
vanta projekt och partner i Syrien och Jemen inom 
sektorn demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 
rättigheter har varit tids- och resurskrävande. Sam-
mansättningen av insatsportföljen för vattenresurser 
är fortfarande relevant för regionens utmaningar. 
Sida kan dock konstatera att den regionala ansatsen 
begränsar antalet samarbetspartner därför att det 
fi nns så få regionala aktörer som arbetar inom vatten-
sektorn.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål
Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, särskilt 
yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Stödet till undersökande journalistik i nio länder 

i regionen har lett till utredningar som avslöjar fall 
av korruption, röstköp, övergrepp, vattenförore-
ningar etcetera. Detta har i sin tur lett till att parla-
mentet och/eller myndigheter vidtagit åtgärder.

 ■ Insamling av data angående brott mot mänskliga 
rättigheter. Uppgifterna har använts i en statistisk 
analys av dokumenterade mord i Syrien på upp-
drag av kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (OHCHR).

 ■ Sidas stöd har främjat en deltagande och inklude-
rande dialog mellan civila samhället och den natio-
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nella konstituerande församlingen i arbetet med att 
utarbeta den tunisiska konstitutionen, och bidragit 
till att skrivningar om mänskliga rättigheter (inklu-
sive kvinnors rättigheter) har förbättrats.

Sektor 2: Hållbart utnyttjande av regionens 
vattenresurser
Sektormål
Ökat hållbart utnyttjande av regionens vattenresurser 
där effekterna av klimatförändringen tydligt beaktas.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Utbildning till 827 ungdomsambassadörer i Jorda-

nien, Palestina och Israel i vatten- och miljöfrågor 
för att skapa samarbete kring dessa.

 ■ Insatser för att rehabilitera Jordan-fl oden, vilket 
har lett till att ökade vattenmängder släpps till 
 fl oden.

 ■ En konferens om regionalt vattensamarbete för att 
förmedla kunskap kring positiva erfarenheter av 
vattensamarbete och väcka intresse hos beslutsfat-
tare och media för att driva dessa frågor. Konferen-
sen inspirerade till 40–50 artiklar, samt till att det 
regionala nätverket ”The Blue Peace Media Net-
work” bildades.

Sektor 3: Regional ekonomisk integration
Sektormål
Ökad regional handel och utveckling av regionens 
marknader.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Uppbyggnaden av Arab Regional Accreditation för 

ömsesidigt godkännande av produkter i syfte att 
konkurrera i ett globalt handelssystem

 ■ Utvecklingen av en internationell standard inom 
sociala rättigheter, ISO 26 000.

västbanken och gaza
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med 
Västbanken/Gaza 2008–2011

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 200 mnkr Årligt strategi-
belopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

22 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

36 månader medel insats-
storlek

9 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

 0 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
54%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
29 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
9 %

   Marknadsutveckling, 7 %

   Övrigt, 0%

Övergripande strategimål:
 ■ Att främja fredsbyggande och fredsprocessen
 ■ Att främja ett demokratiskt palestinskt stats-

byggande

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen förväntas delvis uppnås. Framgångar 
i fredsförhandlingarna är avgörande för att strategi-
målen ska kunna uppnås. Avståndet mellan parterna 
är avsevärt. Förhandlingarna påverkas dessutom av 
den palestinska myndighetens svaga legitimitet; från-
varon av val, ett parlament som inte möts och frek-
venta regeringsombildningar. Den fortsatta splitt-
ringen mellan Västbanken och Gaza undergräver 
också möjligheten till statsbildning. Den palestinska 
myndighetens ansträngda fi nansiella situation är 
ytterligare en faktor som undergräver en hållbar 
utveckling.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatserna inom respektive portfölj genomförs i stort 
enligt plan och resultaten under insatsportföljerna har 
delvis bidragit till att skapa förutsättningar för det 
övergripande strategimålet att främja fredsbyggande. 
Dock fi nns fortsatta problem inom vattensektorn där 
en av insatserna drabbats av stora förseningar på 
grund av svårigheter att få nödvändig energi till det 
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nybyggda vattenreningsverket i Gaza, där Sverige är 
en av finansiärerna.

Inom portföljen för mänskliga rättigheter och 
demokrati har en ny mekanism skapats genom att ett 
sekretariat upphandlats för att hantera stöd till orga-
nisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och 
internationell humanitär rätt i de ockuperade områ-
dena.

Privatsektorn möter ökat intresse i samband med 
det amerikanska initiativet till fredssamtal.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Främja fredsprocessen och fredsbyggande
Sektormål

 ■ förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet
 ■ stärkta freds- och försoningsprocesser som baseras 

på folkrätten
 ■ ökat förtroende och samarbetstillfällen mellan isra-

eler och palestinier
 ■ ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Stödet till Negotiations Affairs Department och 

Negotiations Support Unit (NAD/NSU) har bidra-
git till att stärka palestinsk förhandlingskapacitet 
genom Palestinian Negotiations Support Project 
(PNSP). Ett resultat är arbetet med att stärka den 
palestinska förhandlingsdelegationen i den ameri-
kanske utrikesministern John Kerrys fredsinitiativ.

Sektor 2: Främja ett demokratiskt palestinskt 
statsbyggande
Sektormål

 ■ ett väl fungerande palestinskt rättsväsende
 ■ ökad respekt för de mänskliga rättigheterna en 

effektiv och demokratisk förvaltning på lokal och 
central nivå

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Kapaciteten i det palestinska justitieministeriet, 

högsta juridiska rådet och justitiekanslern har 
stärkts för att öka tillgången till rättslig prövning.

 ■ Nästan 12 000 personer i område C, östra Jerusa-
lem och Gaza har fått juridiskt stöd i form av 
ombud och rådgivning under 2012, vilket är en 
dubblering jämfört med 2011.

 ■ Stödet till Palestinian Anti-Corruption Commis-
sion har lett till att kommissionen nu kan ta emot 
och behandla fyra gånger så många klagomål som 
föregående år.

 ■ Sverige har bidragit till att den nationella strategin 
för funktionshindrade, som det palestinska social-

ministeriet arbetat fram, blev klar 2012 och har 
godkänts av regeringen.

 ■ Svenskt stöd till en nationell utredning har bidragit 
till att funktionshindrade får rätt till anställning.

Sektor 3: Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad
Sektormål

 ■ Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infra-
strukturutveckling, där miljö- och klimatfrågan 
beaktas med särskilt fokus på tillvaratagande av 
vattenresurser.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Khalaf  infiltrationsbassäng i norra Gaza, som 

finansierats helt av Sverige, har färdigställts inom 
stödet för utveckling av vattensektorn. Anlägg-
ningen tjänar en befolkning på 150 000. Den kan 
separera regnvatten från avloppsvatten och åter-
föra cirka 22 570 kubikmeter renat vatten per dag 
till grundvattnet och på så sätt bidra till att rehabi-
litera de svårt förorenade vattentäkterna.

 ■ Att förbättra och rusta upp kommunal infra-
struktur:
• 270 kilometer restaurerad väg
• 3 415 nya gatlyktor
• 42 kilometer upprustad trottoar
• 47 återställda grundvattenbrunnar
• 11 kilometer upprustat vattennätverk
• 4 installerade transformatorer
• 3 870 kvadratmeter reparerade offentliga bygg-

nader
• 29 000 kvadratmeter uppförd parkanläggning

Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av 
internationell handel
Sektormål

 ■ Bättre förutsättningar för utveckling av det privata 
näringslivet

 ■ Ökat palestinskt deltagande i internationell handel

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Totalt 255 kvinnliga småföretagare på Västbanken, 

i östra Jerusalem samt i Gaza, har fått stöd för att 
utveckla affärsidéer, med målsättningen att genom 
sin affärsverksamhet bli självförsörjande och att 
skapa lokala arbetstillfällen.

 ■ Genom stöd till branschorganisationer, inom bland 
annat turism och jordbruk, har dessa kunnat för-
bättra sin service till medlemmar och hjälpt till att 
öppna upp för nya marknader.
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 ■ Det palestinska näringslivet har genom sitt delta-
gande i mässor och affärsmöten knutit nya interna-
tionella handelskontakter.

5.1.4 Latinamerika
I Latinamerika har Sverige ett långsiktigt utveck-
lingssamarbete med Bolivia. Bland länder som 
är eller har varit i konfl ikt samarbetar Sida med 
Colombia och Guatemala.

bolivia
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Bolivia 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 177 mnkr Årligt strategi-
belopp

165 mnkr

antal aktiva 
insatser

24 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

45 månader medel insats-
storlek

7 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Offentliga 
 institutioner

största samar-
betsform

Samfinansie-
ring/Poolfi-
nansiering

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

13 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
36%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
18 %

   Jord och skogsbruk, 20 %

   Utbildning, 24 %

  Övrigt, 2 %

Övergripande strategimål: Det övergripande 
målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 
är att befolkningen lever i en hälsosam och god miljö 
samt åtnjuter sina mänskliga rättigheter och demo-
kratiskt deltagande. Det övergripande processmålet är 
ett bolivianskt samförstånd kring fattigdomsminsk-
ning och en ökning av programansatser.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas övergripande bedömning är att strategins mål 
är på god väg att uppnås oaktat att två av sektormå-
len är ambitiöst formulerade: demokratisk samhälls-
styrning och mänskliga rättigheter samt naturresurser 
och miljö, i övrigt bedöms måluppfyllelsen vara god.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Genomförandet av pågående insatser och utbetal-
ningar för samtliga sektorer går i stort sett planenligt. 
När den svenska strategin sammanfaller med den 
bolivianska regeringens prioriteringar har tydliga 
framsteg gjorts som det svenska utvecklingssamarbe-
tet har bidragit till. Det gäller till exempel mänskliga 
rättigheter (MR) för diskriminerade grupper, utro-
tande av analfabetism och tillhandahållandet av 
grundläggande utbildning för alla, samt ökad tillgång 
till vatten. Inom de områden som inte har prioriterats 
från bolivianska statens sida är Sidas bedömning att 
resultaten varit mer begränsade. Det gäller till exem-
pel effektivitet och transparens i den offentliga för-
valtningen samt hållbart nyttjande av skogen. Vad 
gäller skogssektorn har det enda fungerande stödet 
gått via det civila samhället och därmed har det fått 
mindre genomslag.

Utöver insatserna inom landallokeringen har Sve-
rige även ett forskningssamarbete med Bolivia. Ett 
nytt femårsprogram inleddes 2013.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål:

 ■ En effektivare, mer transparent och icke-diskrimi-
nerande offentlig förvaltning

 ■ Medborgarnas möjligheter att till fullo åtnjuta 
mänskliga rättigheter ökar, särskilt för diskrimine-
rade och utsatta grupper, såsom urfolk.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Ett lagförslag som ska reglera landets politiska par-

tier. Arbetet har möjliggjort förbättrade villkor 
inför presidentvalet 2014.

 ■ Partierna använder indikatorer för att mäta och 
följa upp sin interna demokratiska struktur och sin 
institutionella utveckling, bland annat med fokus 
på kvinnors, ungdomars och ursprungsbefolkning-
ens deltagande.

 ■ MR-ombudsmannen har en större budget för åren 
2013–2016 för att etablera ett sekretariat för barns 
rättigheter inom myndigheten.
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Sektor 2: Utbildning
Sektormål:

 ■ Fler fl ickor och pojkar, särskilt inom urfolken, full-
följer grundskoleutbildning av god kvalitet

 ■ Fler fattiga, särskilt kvinnor och fl ickor, får tillträde 
till arbetsmarknaden

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ Andelen lärare som saknar formell lärarutbildning 

har minskat från 10,8 procent 2008 till 4,7 pro-
cent 2012.

 ■ Andelen lärare som fått grundutbildning i den nya 
läroplanen har ökat från 28,9 procent (2011) till 
34,8 procent (2012).

 ■ Andelen unga kvinnor och män som slutförde 
yrkesutbildningar har ökat från 11 895 (2011) till 
12 926 (2012) inom ramen för stödet, varav 43 pro-
cent är kvinnor och 57 procent är män.

Sektor 3: Naturresurser och miljö
Sektormål:

 ■ Effektivt och miljömässigt hållbart nyttjande av 
vatten, skog och land

 ■ Ökad tillgång till rent vatten och grundläggande 
sanitet

 ■ Minskad sårbarhet, särskilt för människor som 
lever i fattigdom, inför naturkatastrofer samt 
anpassning till klimatförändringarna

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till:
 ■ 88 000 personer har fått tillgång till rent vatten och 

60 000 till bättre sanitet under perioden 2001–
2011.

 ■ Lantbruket har blivit mer klimatanpassat och 
uthålligt, vilket bidrar till säkrare livsmedelspro-
duktion i torra och halvtorra områden.

 ■ Tre sågverk med förädlingscenter, i vilka fl era sor-
ters träd kan användas och vidareförädlas.

colombia
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Colombia 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 159 mnkr Årligt strategi-
belopp

150 mnkr

antal aktiva 
insatser

24 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

38 månader medel insats-
storlek

7 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Konflikt, fred 
och säkerhet

Utfall per för-
valtningskrona

13 SEK

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
53%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
46 %

   Övrigt, 1 %

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

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sannolikheten att strategimålet för fred och säkerhet 
uppnås har förstärkts genom de pågående fredssam-
talen mellan regeringen och FARC-gerillan (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia). Colombia 
är dock ännu polariserat och det fi nns grupper som 
motsätter sig fred som skulle ge före detta gerillagrup-
per ett politiskt utrymme. Sverige har gett stöd till 
förändringsaktörer som verkar för fred, inte minst 
kvinnor. Sverige har också bidragit till processer för 
övergångsrättvisa och gottgörelse för konfl iktens offer.

Inom området som rör mänskliga rättigheter (MR) 
ses vissa framsteg, men hotbilden mot MR-försvarare 
är fortsatt allvarlig med mord och attacker. Civila 
samhällets dialog med regeringen om MR har för-
bättrats och staten erkänner nu MR-brott under kon-
fl ikten.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Genomförandet av insatsportföljen inom de båda sek-
torerna fred och säkerhet samt MR och demokrati 
har fortlöpt enligt plan. Portföljerna har koncentre-
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rats och fått ett skarpare fokus genom att fl era insatser 
har avslutats under året.

Främjande av MR och skydd av MR-försvarare 
har fått fortsatt stöd bland annat genom MR-
ombudsmannaämbetet. Stödet till det colombianska 
civila samhället har effektiviserats och blivit mer 
transparent då det nu är samlat i en svensk-norsk 
fond som hanteras av ett upphandlat sekretariat. 
Arbetet med Business in Development har gått 
framåt och stöder till exempelvis innovativa insatser 
från näringslivet för fredsbyggande. Kopplingen mel-
lan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete har 
stärkts och insatser för hållbara lösningar för intern-
fl yktingar har inletts.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Fred och säkerhet
Sektormål
En förhandlingslösning på den interna väpnade kon-
fl ikten har uppnåtts genom en brett förankrad sam-
hällelig process.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Nio regionala forum har gett konfl iktens offer möj-

lighet att göra sin röst hörd och civilsamhället har 
framfört sina förslag för att bidra till fredssamtalen. 
40 procent av deltagarna var kvinnor.

 ■ 17 regionala kontor för återlämning av mark som 
illegalt fråntagits ägarna under konfl ikten har öpp-
nats över hela landet. Kontoren har mottagit över 
41 000 anmälningar. Domare har utbildats och 
information har spridits till de drabbade om möj-
ligheten att få tillbaka sin mark eller få ersättning. 
Kvinnor och föräldralösa barn prioriteras.

 ■ Tvångsrekrytering av barn och unga har motver-
kats genom att 35 820 barn och ungdomar, varav 
42 procent fl ickor, utvecklat sina möjligheter att nå 
en meningsfull livssituation och ha ett annat livs-
projekt än att gå med i en illegal väpnad grupp.

Sektor 2: Mänskliga rättigheter och demokratisk 
samhällsstyrning
Sektormål
Mänskliga rättigheter respekteras i en miljö där 
demokratisk samhällsstyrning och respekt för rättssta-
tens principer efterlevs.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Lokala MR-ombudsmän har gjort 334 besök för 

att verifi era MR-situationen i utsatta samhällen där 
statens närvaro är svag. Genom dessa besök har 

även illegala väpnade gruppers aktioner mot 
befolkningen förhindrats.

 ■ Fler än 26 780 offer för den väpnande konfl ikten 
har fått utbildning om sina rättigheter samt psyko-
socialt stöd.

 ■ 2000 kroppar har återfunnits i 25 utgrävningar och 
rättsmedicinska undersökningar har lett till att 
familjer till 185 påtvingat försvunna personer har 
fått svar på vad som hänt deras anhöriga. 
300 familjemedlemmar till påtvingat försvunna har 
fått sin levnadshistoria nedtecknad för att bidra till 
det historiska minnet. Svenska organisationer har 
verkat som medföljare och gett skydd åt 206 hotade 
ledare och MR-försvarare på mindre orter, varav 
cirka hälften kvinnor.

guatemala
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Guatemala 2008–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 200 mnkr Årligt strategi-
belopp

200 mnkr

antal aktiva 
insatser

24 strategiperiod 2008–2014

medel avtals-
längd

44 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

16 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
62%

   Hälsa, 4 %

   Marknadsutveckling, 34 %

Övergripande strategimål: Att skapa förutsätt-
ningar för fortsatt fred och fattigdomsbekämpning 
utifrån ett rättighetsperspektiv och fattiga människors 
perspektiv på utveckling.
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Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Utvecklingen i Guatemala inom de tre sektorerna är 
motsägelsefull, och Sida bedömer att strategimålen 
delvis kommer att uppfyllas. Inom demokratisk sam-
hällsstyrning och mänskliga rättigheter minskar straff-
friheten för mord, och krigsförbrytelser utreds, samti-
digt som det finns omfattande korruption och 
otillbörlig påverkan inom domstolsväsendet. Sida ser 
positiva effekter av svenskt stöd när det gäller ökat 
ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade 
grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. 
Inom hälsosektorn sker förbättringar på flera områ-
den, dock från mycket låga utgångsnivåer.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Portföljen och dess insatser genomförs i enlighet med 
plan och resultaten från insatserna bidrar till sektor-
målen.

På insatsnivå ser Sida positiva resultat av samarbe-
tet som ska öka marginaliserade gruppers deltagande, 
socialt och ekonomiskt. Sveriges strategiska fokus på 
sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa 
(SRHR) har också gett positiva resultat men genom-
förs mycket långsammare än planerat. Detta innebär 
att stödets andel av de finansiella resurserna halverats 
jämfört med planerad andel.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ En mer representativ stat med stärkt kapacitet och 
tydligare ansvarsfördelning mellan central och 
lokal nivå.

 ■ Stärkande av kvinnors, urfolks och barns fulla 
åtnjutande av mänskliga rättigheter och förbätt-
rade mekanismer för demokratiskt deltagande.

 ■ Minskad straffrihet och förbättrade mekanismer 
för fredlig konflikthantering.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ríos Montt, före detta de facto president, har 

dömts till 80 års fängelse för folkmord och brott 
mot mänskligheten. Detta stärker rättsstaten, 
bidrar till det historiska minnet och garanterar att 
det inte kan ske igen.

 ■ Utlämnandet av före detta presidenten Alfonso 
Portillo till USA där han står till svars för korrup-
tion

 ■ Straffriheten för mord har under senare år minskat 
från 95 procent år 2009 till 72 procent år 2012.

 ■ Nedskrivning av skulder med 75 procent för 1 480 
familjer.

Sektor 2: Hållbar fattigdomsorienterad tillväxt 
i fattiga regioner
Sektormål
Ett ökat aktivt ekonomiskt och socialt deltagande av 
marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst 
urfolk och kvinnor.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Mikrokrediter till 92 971 personer, vara 81 procent 

lever i extrem fattigdom, 90 procent tillhör urfolk 
och 66 procent är kvinnor. Inkomstökningen har 
möjliggjort investeringar för att förbättra levnads-
villkoren inom hälsa, utbildning, kost med mera.

 ■ 390 fasta anställningar samt 2 450 tillfälliga anställ-
ningar under skördeperioden, vilket gett småbru-
karna ökade inkomster.

 ■ Mödradödligheten har minskat till noll i alla de 
56 samhällen som det FN-gemensamma projektet 
för lokal utveckling arbetar i.

 ■ 2 418 familjer (96 procent av målgruppen) får häl-
sosam och varierad kost genom förbättrade meto-
der för odling och uppfödning.

 ■ 298 familjer har kunnat genomföra förbättringar 
av sitt boende, vilket har minskat deras utsatthet 
vad gäller klimatpåverkan samt förbättrat deras 
fysiska och psykiska hälsa.

Sektor 3: Hälsa
Sektormål

 ■ Ökad tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård för 
fattiga människor, med särskilt fokus på primärhäl-
sovård.

 ■ Minskad barn- och mödradödlighet samt ökad sex-
uell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Minskad barndödlighet i fyra av fem distrikt som 

Sverige stöder.
 ■ Fler hälsokliniker kan erbjuda förlossningsvård som 

är anpassad till mayakvinnornas kulturella arv
 ■ Antalet ungdomsgraviditeter sjunkit i Ixcán 

och Ixil
 ■ Ökad tillgång på preventivmedel i fem hälsoadmi-

nistrationer.
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5.1.5 Europa
I Europa handlar Sveriges stöd om att underlätta 
närmandet till EU, stärka demokratin och bidra 
till en rättvis och hållbar utveckling. Det skapar 
förutsättningar för att minska fattigdomen. Här 
redovisas nio länder som omfattas av samarbe-
tet: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, 
Kosovo, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina 
och Vitryssland.

albanien
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Albanien 2009–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 72 mnkr Årligt strategi-
belopp

80 mnkr

antal aktiva 
insatser

24 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

33 månader medel insats-
storlek

3 mnkr

största genom-
förandekanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

8 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
82%

   Forskning, 1 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 4 %

   Jord och skogsbruk, 5 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
9 %

   Miljö, 0%

Övergripande strategimål: Att vara en stärkt 
demokratisk stat, långsiktigt hållbar utveckling samt 
förbättrade förutsättningar att uppnå EU-medlemskap.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas samlade bedömning är att strategimålen delvis 
uppnås. Den största riskfaktorn för att strategimålen 
inte ska uppnås är den hårda politisering som tidvis 
omöjliggör samarbete mellan regering och opposition 
och därigenom försenar och försvårar reformarbetet.

För verksamhetsområdet demokratisk samhällsstyr-
ning och mänskliga rättigheter nås sektormålet om 
ökad effektivitet, öppenhet och transparens i förvalt-
ningen på central nivå. Möjligheterna för Albaniens 
medborgare att delta i, och påverka reformprocessen, 
och EU-närmandet har under året fortsatt varit 
begränsade. Stora utmaningar återstår också för att 
nå ökat kvinnligt deltagande i politik och förvaltning. 
Sida bedömer att förutsättningarna för att uppfylla 
målet om att civila samhället i ökad utsträckning ska 
ha tillgång till ett rättssäkert och effektivt polisväsende 
som står under civil kontroll och insyn nu kan skön-
jas. Sidas bedömning är att sektormålen i allt väsent-
ligt uppnås för verksamhetsområdet demokratisk 
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

Sida bedömer att sektormålen delvis uppnås för 
verksamhetsområdet naturresurser och miljö. Sida 
bedömer att det fi nns stora möjligheter och ett stort 
behov av att förbättra samverkan mellan det civila 
samhället och staten inom miljö- och klimatfrågor.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att genomförandet av insatsportföljen 
i stort sker enligt plan, undantaget några förseningar, 
och att resultaten i stor utsträckning bidrar till strate-
gigemålen, oaktat att målen i strategin är formulerade 
på en övergripande nivå vilket försvårar bedöm-
ningen av hur väl insatserna bidragit till målen.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Verksamhetsområdet demokratisk 
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ Ökad effektivitet, öppenhet och transparens i den 
albanska förvaltningen

 ■ Ökad möjlighet för Albaniens medborgare att delta 
i och påverka reformprocessen och EU- närman-
det.

 ■ Att det civila samhället i ökad utsträckning har till-
gång till ett rättssäkert och effektivt polisväsende 
som står under civil kontroll och insyn

 ■ Ökat kvinnligt deltagande i politik och förvaltning

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett IT-baserat system har införts på den albanska 

arbetsförmedlingen för att matcha arbetssökande 
och arbetsgivare. Moderniseringen av offentliga 
tjänster, samt ökad transparens och ansvarsutkrä-
vande, är viktiga delar av reformen av den offent-
liga förvaltningen.

 ■ Ett allaktivitetshus har öppnats i Pasqukan, en av 
de fattigaste förorterna till Tirana, där lokalbefolk-
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ningen träffas och organiserar sociala och kultu-
rella aktiviteter samt utbildning.

 ■ Straffl agen om könsrelaterat våld har reviderats, 
vilket ger kvinnor möjligheter att söka upprättelse.

 ■ Sida har gett stöd till Albaniens närpolisreform för 
att förbättra polisens verksamhetsstyrning inklusive 
mätning av prestationer, samt för att förstärka ser-
vice-inriktningen och samarbetet med det civila 
samhället.

Sektor 2: Verksamhetsområdet naturresurser 
och miljö
Sektormål

 ■ Minskad sårbarhet inom energiområdet och effek-
tiv användning av förnybara energikällor

 ■ Ökad albansk kapacitet på nationell och lokal nivå 
för att hantera naturresursfrågor hållbart och på 
lång sikt

 ■ Ökad och bättre samverkan mellan det civila sam-
hället och staten inom miljö och klimatfrågor

 ■ Ökad kapacitet för hållbar användning av landets 
vattenresurser

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Småbrukare registrerar sin nyttjanderätt till skogs- 

och betesmark.
 ■ Skogsägarföreningar har skapats.
 ■ Inkomstgenerande aktiviteter har startats på lands-

bygden.
 ■ Det albanska lantmäteriverket Immovable Property 

Registration Offi ce (IPRO) som blivit ett självfi nan-
sierat verk, utvecklar sin verksamhet genom en ny 
affärsmodell.

 ■ Albaniens 18 GPS-stationer och det albanska positio-
neringssystemet ALBPOS underhålls genom IPRO.

bosnien-Hercegovina
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Bosnien och Hercegovina 2011–2014

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 184 mnkr Årligt strategi-
belopp

170 mnkr

antal aktiva 
insatser

33 strategiperiod 2011–20131

medel avtals-
längd

48 månader medel insats-
storlek

6 mnkr

största genom-
förandekanal

Offentliga 
 institutioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

28 kr

1  Strategin avkortad ett år från tidigare slutår 2014

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
49%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
26 %

   Jord och skogsbruk, 2 %

   Marknadsutveckling, 23 %

   Utbildning, 0 %

Övergripande strategimål: En demokratisk, rätt-
vis och hållbar utveckling samt förbättrade förutsätt-
ningar för EU-integration.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att strategimålen delvis uppnås. 
De huvudsakliga riskerna för att inte uppnå utveck-
lingsmålen är det rådande politiska dödläget och de 
politiska partiernas oförmåga att komma med kon-
struktiva kompromisser, vilket påverkar Sida-fi nansie-
rade program, i synnerhet på central och statlig nivå. 
Åtgärder för riskhantering inkluderar ökad politisk 
dialog och påtryckningar på Bosnien-Hercegovinas 
(BiH) partner och genom EU:s representation 
(EUSR/Del).

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatserna inom utvecklingssamarbetet går relativt 
bra på kommunal och kantonal nivå, så också med 
icke-statliga organisationer och med den privata sek-
torn. Däremot har program på statlig nivå, som för-
utsätter samarbete och samordning mellan olika 
organisatoriska delar, problem.

Inom strategiområdet demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet är genomförandegraden av 
insatsportföljen varierande. Reformerna inom 
BiH:s offentliga förvaltning rör sig sakta framåt men 
saknar politiskt stöd, enligt Sidas erfarenhet, vilket 
bekräftas av EU:s framstegsrapport. Programmet för 
reformer inom statsförvaltningen (PAR) är försenat 
och har svårt att leverera konkreta resultatrapporter 
på effektnivå. En mer positiv utveckling kan fortfa-
rande noteras på kommunal nivå.

Inom strategiområdet marknadsutveckling går 
genomförandet av insatsportföljen bra, även om 
insatserna genomförs under en ekonomisk recession 
med en offentlig förvaltning som inte underlättar 
företagande.
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Inom strategiområdet hållbar samhällsbyggnad har 
genomförandet av insatsportföljen av olika skäl drab-
bats av förseningar, framför allt beroende på långsamt 
beslutsfattande hos bosniska myndigheter samt 
undermåliga lokala upphandlingsregler med många 
överklaganden som följd.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet
Sektormål
Målet för strategiområdet är att bidra till en offentlig 
förvaltning på central och lokal nivå med en förbätt-
rad förmåga att möta både EU-integrationens krav 
och medborgarnas rättigheter samt framväxten av ett 
mer pluralistiskt samhälle med starka demokratiska 
aktörer.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att ge utbildning kring skydd av offer för våld 

i hemmet till personal inom akutvården, polis, soci-
alarbetare, advokater, domare och i skolor

 ■ att avvisa förslaget om en ny lag som starkt skulle 
ha begränsat tillgången till information i samhället

 ■ att ”Business Registration Reform Road Map” 
antagits, vilket leder till ökad konkurrenskraft för 
BiH:s ekonomi

 ■ att informationssystemet för budgethantering 
(BMIS) förbättrats, vilket ökar effektiviteten i bud-
getplanering och budgetuppföljning

 ■ att granska 150 lagar från ett jämställdhetsperspek-
tiv, varav 70 procent av förslagen antagits efter 
granskningarna

Sektor 2: Marknadsutveckling
Sektormål
Målet för strategiområdet är att bidra till ett konkur-
renskraftigt näringsliv med fokus på små och medel-
stora företag.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att öka sysselsättningsgraden med 6 procent bland 

anställda inom exportsektorn för frukt och grönsa-
ker

 ■ att BiH:s plan för så kallad restsubstanskontroll för 
fjäderfä, mjölk, ägg och honung godkänts av EU

 ■ att nio partnerorganisationer uppnått önskade cer-
tifi eringar för att få tillträde till EU-marknader.

Sektor 3: Hållbar samhällsbyggnad
Sektormål
Målet för strategiområdet är att bidra till en förbättrad 
vattenförsörjning och avlopps- och avfallshantering.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att antalet områden med avfallsinsamling ökar 

gradvis, liksom mängden avfall som samlas in, 
enligt en uppföljning av kommunernas reformer 
för bättre avfallshantering:

 ■ att 15 kommunala avfallshanteringsplaner har 
utarbetats och antagits i kommunerna

 ■ att 15 kommuner och 133 personer har fått utbild-
ning under det senaste året genom ett program för 
kapacitetsuppbyggnad som nu totalt omfattar 33 
kommuner

 ■ att sopbilar, soptunnor och sopcontainrar till 33 
kommuner har upphandlats.

georgien
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Georgien 2010–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 108 mnkr Årligt strategi-
belopp

120 mnkr

antal aktiva 
insatser

31 strategiperiod 2010–2014

medel avtals-
längd

35 månader medel insats-
storlek

3 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

9 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
66%

   Hållbar samhällsbyggnad, 9 %

   Jord och skogsbruk, 1 %

   Marknadsutveckling, 11 %

   Miljö, 8 %

   Utbildning, 5 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: Att landet utvecklas 
mot en demokratisk och ansvarstagande stat som när-
mar sig EU.
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Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Detta är sista året av den pågående strategin och stra-
tegimålen har uppfyllts. Det övergripande målet 
i strategin förväntas uppfyllas i väsentliga delar. Det 
parlamentsval som hölls i oktober 2012 ledde till 
regeringsskifte under relativt ordnade former. Geor-
gien har slutförhandlat ett associeringsavtal med ett 
vidhängande fördjupat frihandelsavtal med EU. Avta-
let paraferades i november 2013.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs i huvudsak enligt plan. 
Förseningar har uppstått inom vissa projekt på grund 
av otydlig politik, bristande samordning och byte av 
personal. I de flesta fall har detta endast inneburit 
långsammare implementering av insatser och därmed 
en förlängning av avtalen. I flera av insatserna som 
innebär samarbete med svenska myndigheter, till 
exempel Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån 
(SCB), har utbetalningstakten varit lägre än planerat. 
Trots detta har de uppnådda resultaten varit goda.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet
Sektormål

 ■ Stärka demokratiska strukturer och system med 
fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet

 ■ Förbättrade förutsättningar för fria och rättvisa val 
Bättre levnadsstandard för landets internflyktingar

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att öka transparensen och förbättra servicen till all-

mänheten genom folkbokföringsmyndigheten och 
lantmäterimyndigheten

 ■ att andelen felaktigheter i vallängden sjunkit till 
mindre än två procent

 ■ att undervisning i ämnet våld i hemmet nu finns 
med på den georgiska polishögskolan, vilket inne-
bär att alla nyutexaminerade poliser har bättre 
kunskaper i hur våld i hemmet ska hanteras

 ■ att skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor 
bekostas av statsbudgeten

 ■ att politiska partier i ökad utsträckning använt sig 
av resultaten i de opinionsundersökningar som 
National Democratic Institute (NDI) har genom-
fört – både i strategiskt beslutsfattande och i utta-
landen.

Sektor 2: Miljö
Sektormål

 ■ Förbättrad vattenförsörjning samt avlopps- och 
avfallshantering i valda urbana områden

 ■ Stärkt kapacitet hos relevanta institutioner på cen-
tral och lokal nivå för att reglera och planera vat-
ten- och avfallshantering på ett effektivt och håll-
bart sätt.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att en handlingsplan för avfallshantering antagits, 

ett första viktigt steg till bättre hantering av avfall
 ■ att 140 000 personer har fått bättre avfallshante-

ring genom den första avfallsdeponin i Georgien
 ■ att en nationell strategi för bättre avloppshantering 

har tagits fram genom ett samarbete med Världs-
banken Ansvariga myndigheter har nu ett underlag 
för att bedöma optimal användning av begränsade 
resurser (finansiella och tekniska) vid utbyggnad av 
avloppsrening. Förstudier för investeringsprojekt 
inom avloppsområdet har genomförts. United 
Water Supply Company (också ansvariga för 
avlopp) har börjat prioritera åtgärder för avlopp 
i samband med utbyggnad av vattenförsörjning.

Sektor 3: Marknadsutveckling
Sektormål

 ■ Att Georgien sluter ett brett och ambitiöst frihan-
delsavtal med EU

 ■ Att Georgien har kapacitet att genomföra en 
anpassning till EU:s handelsrelaterade regelverk 
inom minst ett område

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ att inspektörer fått tillräcklig kunskap om relevant 

lagstiftning och inspektionsteknik för att kunna 
utföra inspektioner av god kvalitet

 ■ förbättrad kvalitet på den statistik som produceras 
och en ökad användning av den.

kosovo
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Kosovo 2009–2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen



94

5. Utvecklingssamarbetet

Sidas årsredovisning 2013

Utfall 2013 83 Årligt strategi-
belopp

80 mnkr

antal aktiva 
insatser

31 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

31 månader medel insats-
storlek

3 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

10 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
52%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
14 %

   Jord och skogsbruk, 6 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
4 %

   Marknadsutveckling, 0%

   Miljö, 6%

   Utbildning, 17%

   Övrigt, 1%

Övergripande strategimål: Att bidra till Kosovos 
EU-närmande, stabilitet och ekonomiska tillväxt.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Den sammanfattande bedömningen är att strategimå-
len uppfylls i allt väsentligt.

Sida bedömer att målen för stärkt kapacitet att 
utforma och att arbeta mot långsiktiga miljömål på 
såväl departements- som kommunnivå uppfylls. Sida 
gör också bedömningen att sektormålen för miljö 
i allt väsentligt uppnås. Sida bedömer att framsteg 
skett mot målet att stärka utbildnings-departementets 
kapacitet och att processen med att övergå till att 
stödja program snarare än projekt har bidragit till 
detta. Sida bedömer därför att strategimålen för sek-
torn delvis uppnås. Svenskt stöd har även bidragit till 
att förstärka de institutioner som hanterar statistik, 
skatter och riksrevision.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att genomförandet av samarbetsstrate-
gin fortskrider enligt plan och att resultaten i stor 
utsträckning bidrar till målen. Inom samtliga sektorer 
fi nns stora utmaningar, framför allt den stora bristen 
på kapacitet inom såväl offentlig förvaltning som det 
civila samhället.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Miljö och klimat
Sektormål

 ■ Ökad kapacitet att hantera långsiktiga ekologiska 
och klimatrelaterade problem i enlighet med 
EU:s normer.

 ■ Förstärkt kapacitet för genomförande av miljöpla-
ner på nationell och lokal nivå.

 ■ Ökad produktivitet inom skogsbruket och ökad 
kapacitet för hållbart nyttjande av skogsresurser.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Den nationella strategin för miljöskydd 2013–2022 

och dess handlingsplan 2013–2017 har antagits av 
Kosovos regering.

 ■ Lokala miljöplaner har färdigställts, beslutats och 
publicerats på albanska och serbiska i samtliga tio 
kommuner. I arbetet med planerna har en delta-
gande process med bred representation av kom-
muninnevånare tillämpats. Över 200 personer har 
utbildats under processens gång.

 ■ Kapaciteten har stärkts hos privata skogsägare, 
 vilket ökat deras möjligheter att påverka politiska 
beslut.

 ■ att Förvaltningsmodeller har införlivats i skogs-
bruket.

Sektor 2: Utbildning
Sektormål

 ■ Kosovo uppnår ökad kapacitet för planering, 
genomförande och uppföljning av sektorplanen för 
utbildningsområdet.

 ■ Fler kvinnor och män blir yrkesverksamma inom 
det område inom vilket de erhållit yrkesutbildning.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Utbildningsdepartementet har utformat och börjat 

genomföra en sektoransats. En gemensam givar-
fond har etablerats med svenskt stöd. Syftet är att, 
i ett initialt skede och på ett samordnat sätt, stödja 
departementets plan för kapacitetsutveckling. 
Arbetet är nu inriktat på att genomföra 
denna plan.

 ■ Kvaliteten på utbildningen vid International Busi-
ness Colleges in Mitrovica (IBCM) har höjts. Av de 
studenter som tagit examen före 2012 års slut har 
25 procent fått anställning och en student har star-
tat eget. I slutet av 2012 hade IBCM 276 studenter. 
IBCM erhöll i januari 2013 internationell ackredi-
tering, både för sina program samt för IBCM som 
institution, vilket är ett tecken på att undervis-
ningen håller hög kvalitet.



95Sidas årsredovisning 2013

Sektor 3: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ Kosovos förvaltning stärks genom att aktuella insti-
tutioner arbetar demokratiskt, effektivt och i linje 
med EU:s normer.

 ■ Stärka det civila samhällets förmåga att delta mer 
aktivt i samhällsutvecklingen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Ett datoriserat fastighetsskattesystem har utarbe-

tats, vilket har gjort att kommunernas intäkter från 
fastighetsskatterna ökat med 76 procent. Det nya 
systemet har även bidragit till ökad transparens av 
hur systemet fungerar samt vad kommunerna 
använder de ökade intäkterna till.

 ■ Årsplanen för Kosovos statistikbyrå har godkänts 
av parlamentet.

 ■ Fem radiostationer i Kosovo sänder program på 
serbiska och andra slaviska minoritetsspråk.. vilket 
innebär att 70 procent, eller 80 000 lyssnare, i den 
slaviska minoritetsgruppen får nyheter på sitt 
modersmål.

moldavien
Samarbetsstrategi för Moldavien 2011–2014

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 70 mnkr Årligt strategi-
belopp

110 mnkr

antal aktiva 
insatser

25 strategiperiod 2011–2014

medel avtals-
längd

38 månader medel insats-
storlek

3 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

7 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
64%

   Hållbar samhällsbyggnad, 5 %

   Marknadsutveckling, 20 %

   Miljö, 11 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: Att Moldavien är väl 
integrerat med EU inklusive unionens värdegrunder.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas övergripande bedömning är att strategimålen 
delvis förväntas uppnås. Bedömningen grundar sig på 
att den politiska utvecklingen i Moldavien är fortsatt 
skör. Den djupgående politiska krisen under sex 
månader av rapporteringsperioden har haft återver-
kan på offentlig administration, civila samhällets 
organisationer och näringslivet. Bilden av den över-
gripande måluppfyllelsen är emellertid blandad och 
vissa positiva inslag fi nns.

Ett av de större stegen mot uppfyllelse av det över-
gripande strategimålet om ökad EU-integration togs 
i och med att ett associeringsavtal med ett vidhäng-
ande fördjupat frihandelsavtal, mellan Moldavien och 
EU paraferades i november 2013, med förhopp-
ningen att det kan undertecknas under 2014. Gene-
rellt har utvecklingen inom de tre sektorer som får 
svenskt stöd gått i positiv riktning, om än med 
små steg.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas bedömning är att insatsportföljen i huvudsak 
genomförs enligt plan och att resultaten i viss 
utsträckning bidrar till målen.

Genomförandet av insatsportföljen har under 
våren 2013 påverkats av den politiska kris som 
Moldavien genomgått. Några insatser har inte kunnat 
påbörjas som planerat, exempelvis ett stöd till en 
decentraliseringsreform. Beredningen av andra insat-
ser har senarelagts, såsom ett samarbete mellan Sveri-
ges och Moldaviens skattemyndigheter, och Sida har 
hållit inne utbetalningar inom pågående projekt. 
Efter att en ny regering formats i slutet av maj har 
fl era insatser kunnat återupptas.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati, Mänskliga rättigheter, 
Jämställdhet
Sektormål

 ■ Moldaviens förvaltning är mer effektiv i att planera 
och genomföra reformer;

 ■ Moldavien har ett mer oberoende civilt samhälle 
som i ökande utsträckning kompletterar och balan-
serar andra aktörer inom offentlig och privat sek-
tor;

 ■ En ökad andel kvinnor innehar ledande positioner 
inom olika samhällssektorer och kvinnors rättighe-
ter har stärkts.
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Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Slutförda förhandlingar om ett associationsavtal, 

inklusive ett fördjupat frihandelsavtal med EU. Sve-
rige är sedan sex år den ledande fi nansiären av 
stöd till reformer och till kapacitetshöjande insatser 
inom den centrala offentliga förvaltningen. Ett spe-
cifi kt stöd har gått till moldaviska Utrikesdeparte-
mentet och relevanta sektordepartement för att 
stärka deras kapacitet att genomföra förhandling-
arna om associationsavtalet.

 ■ Kvinnor har fått ökade möjligheter att få arbete, 
skapa egna företag eller påbörja yrkesutbildning 
genom en integrerad modell för rådgivning av 
kommunala tjänster där klienterna kan få råd på 
fl era områden under ett och samma besök. Model-
len har under 2013 spridits över hela landet och 
medel har avsatts i statsbudgeten för ändamålet. 

Sektor 2: Hållbar samhällsbyggnad (Energi)
Sektormål

 ■ Moldavien har effektiviserat sin energianvändning;
 ■ Moldaviska myndigheter utformar och tillämpar 

EU-anpassad lagstiftning och regleringar inom 
energiområdet;

 ■ Moldavien har förbättrat sin kommunala miljöin-
frastruktur

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Moldavien har effektiviserat sin energianvändning 

i huvudsak enligt plan. Energiintensiteten (energi-
åtgång/bruttonationalprodukt) minskade med 2,7 
procent på årsbasis enligt den senast publicerade 
statistiken (2011). Flera svenskfi nansierade utveck-
lingsinsatser bidrar till detta..

 ■ Den nationella energistrategi som utvecklats med 
svenskt stöd antogs av regeringen under våren 
2013 och har resulterat i att handlingsplaner och 
tekniska normer för energieffektivisering och förny-
bar energi utarbetas successivt.

Sektor 3: Marknadsutveckling
Sektormål

 ■ Moldavien har EU-anpassat fl er delar av sitt han-
delsrelaterade regelverk;

 ■ Små och medelstora företag samt mikroföretag har 
ökat sin konkurrenskraft.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Reglerna för näringsverksamhet har blivit tydligare 

och enklare genom en lag som reglerar statliga 
inspektioner av företag, liksom hur sådana inspek-
tioner ska genomföras. Lagen antogs av parlamen-

tet i mars 2013. Inspektionerna blir mer förutsäg-
bara och mindre kostsamma för företagarna. 
Samtidigt har antalet myndigheter som genomför 
inspektioner halverats, från 64 till 33.

 ■ Sverige var en av huvudfi nansiärerna av Molda-
viens första landsomfattande inventering för att få 
fram tillförlitlig jordbruksstatistik. Inventeringen 
omfattade nyttjad jordbruksmark och tamdjursbe-
sättning och genomfördes under 2011/2012. Bear-
betade data presenterades offentligt under första 
delen av 2013.

serbien
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Serbien 
januari 2009 – december 2012

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 79 mnkr Årligt strate-
gibelopp

110 mnkr

antal aktiva 
insatser

17 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

45 månader medel insats-
storlek

5 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets
organisationer

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtnings-
krona

8 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
55%

   Konflikt, fred och säkerhet, 
30 %

   Miljö, 15 %

Övergripande strategimål: Att stärka demo-
krati och hållbar utveckling som förbättrar förutsätt-
ningarna för ett medlemskap i EU.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas sammantagna bedömning är att betydande 
resultat har åstadkommits inom sektorerna och att 
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strategimålen delvis kommer att uppfyllas. I bedöm-
ningen har Sida vägt in de svårigheter som regerings-
ombildningar, budgetnedskärningar och minskad 
genomförandekapacitet hos serbiska samarbetsparter 
har inneburit.

Framsteg har gjorts mot såväl det övergripande 
målet som mot sektormålen, vilket bekräftas genom 
Europeiska Rådets beslut att anslutningsförhand-
lingar ska inledas med EU. Den politiska viljan och 
ledarskapet från Serbiens regering att fortsätta när-
mandet till EU har bekräftats och visats genom kon-
kreta handlingar. Överenskommelsen med Kosovo 
har hållits och i allt väsentligt genomförts. Samtidigt 
är framstegen ojämna och reformviljan otydlig 
inom vissa områden. Detta gäller särskilt inom 
 miljöområdet.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Bilden av insatsportföljens genomförande är ojämn, 
med goda resultat inom vissa svenskstödda projekt 
medan det gått betydligt trögare inom andra. Orsa-
kerna är blandade. De stöd som ligger nära den poli-
tiska processen, och som berör uppgörelser och för-
delning av inflytande inom den sittande 
regeringskoalitionen, är tydligare beroende av politisk 
vilja. De främsta exemplen på stöd som påverkats 
negativt av detta är förvaltningsreformen och stödet 
inom miljöområdet. Stöd av mer teknisk karaktär har 
å andra sidan kunnat hålla genomförandeplaner och 
uppvisa resultat. Mot bakgrund av denna varierande 
bild gör Sida sammantaget bedömningen att 
insatsportföljen i huvudsak genomförs enligt plan 
men att resultaten i större utsträckning skulle ha kun-
nat bidra till målen.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ Demokratisk samhällsstyrning: Effektiv och demo-
kratisk statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, 
både på central och lokal nivå.

 ■ Mänskliga rättigheter och jämställdhet: Ökad 
respekt för och efterlevnad av mänskliga rättigheter 
och jämställdhet.

 ■ Säkerhetssektorsreformer (SSR): En förstärkt 
demokratisk och transparent säkerhetssektor.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Stödet till Serbiens statistikmyndighet har bidragit 

till utvecklingen av Serbiens statistiska system, vil-

ket leder till bättre underlag för planerings- och 
beslutsprocesser,.Resultaten innefattar:
• förbättringar i produktionen av könsuppdelad 

statistik i överensstämmelse med Eurostats 
rekommendationer och standarder vilket har 
gett tillförlitlig information om jämställdhet och 
utveckling i Serbien

• ”livskvalitetsindikatorer” för vuxna och för barn, 
där undersökningsmetodik i linje med internatio-
nell praxis och rekommendationer från Organi-
sationen för ekonomiskt samarbete och utveck-
ling (OECD) tillämpats

• ett samarbete mellan organisationer i det civila 
samhället och myndigheterna i staden Leskovac 
där ett nyhetsblad utarbetats som ger medbor-
garna möjlighet att ha direkt kommunikation 
med de folkvalda.

 ■ Ett nationellt kriminaltekniskt utbildningscentrum 
och ett system för underrättelsestyrd polisverksam-
het har inrättats. Insatsen har bland annat bidra-
git till:
• ett enhetligt rapporteringsformat som ger ökad 

kapacitet att följa upp resultat och utbildning 
i resultatstyrning till 40 personer

• en läroplan för en fyra månaders brottsplatskurs, 
som är godkänd av inrikesministeriet

• ett styrdokument som definierar omfattningen av 
arbetet för den serbiska statens kriminaltek-
niska center

• utbildning till 42 personer i informatörshante-
ring och certifiering för 6 personer som instruk-
törer enligt EU:s normer.

Sektor 2: Naturresurser och Miljö
Sektormål
Miljö: Förbättrad miljö vad avser vatten och avlopp 
samt avfall.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ En nationell miljödatabas som underlag för priori-

tering av investeringsprojekt har utvecklats.
 ■ Kapaciteten och kunnandet hos det serbiska Miljö-

departementet har förstärkts kring planering och 
genomförande av miljöinvesteringar.

 ■ Flera policydokument av stor betydelse för Ser-
biens arbete i de kommande EU-förhandlingarna 
har upprättats, främst inom avfallssektorn.
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turkiet
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Turkiet 2010–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 79 mnkr Årligt strategi-
belopp

73 mnkr

antal aktiva 
insatser

20 strategiperiod 2010–2014

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

4 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MRoch 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

14 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
100%

Övergripande strategimål: Stärkt demokrati
som förbättrar förutsättningarna för ett medlemskap 
i den Europeiska Unionen.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas bedömning är att strategi- och sektormålen, om 
än allmänt hållna, delvis uppnås. Den politiska viljan 
till EU-integration är en avgörande faktor för mål-
uppfyllelsen. Sida har främst drivit på dialogen inom 
jämställdhet och reformer inom rättsväsendet, men 
dialogen har inte varit samlad och strategisk nog för 
att bidra till mer genomgripande förändringar av 
institutioner och lagstiftning.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs enligt plan. Sida bedömer 
att resultaten i stor utsträckning bidrar till målen, 
med hänsyn tagen till insatsportföljens omfattning 
i förhållandet till sektormålen. I förlängningen bidrar 
därmed insatserna till den svenska utvidgningspoliti-
ken, givet stödets nära koppling till denna. Sida bedö-

mer att efterfrågan på samarbete med Sverige är 
betydande, såväl från turkiska myndigheter som från 
civila samhället, samt att kunskapen är relativt 
utbredd kring svenskt kunnande inom mänskliga rät-
tigheter, jämställdhet och rättsstatens egenskaper.

I fl era fall stöds insatser som syftar till att nå båda 
sektormålen, det vill säga stärkta möjligheter för Tur-
kiet att genomföra sina åtaganden i anslutningspro-
cessen till EU och ökad respekt för och efterlevnad av 
mänskliga rättigheter. Stödet till kapacitetsutveckling 
inom mänskliga rättigheter för ett antal turkiska uni-
versitet och departement genom Raoul Wallenberg 
institutet (RWI) och Domstolsverkets samarbete med 
turkiska Justitiedepartementet är exempel på detta.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet
Sektormål

 ■ Stärkta möjligheter för Turkiet att genomföra sina 
åtaganden i anslutningsprocessen till EU

 ■ Ökad respekt för- och efterlevnad av mänskliga 
 rättigheter och jämställdhet

 ■ Ökad samhällsdebatt om demokrati, mänskliga 
 rättigheter och jämställdhet

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Så kallade Kvinnovänliga Städer har fått svenskt 

stöd vilket konkret innebär att 12 städer i Turkiet 
nu har jämställdhetsplaner, som har integrerats 
i kommunernas institutionella planer med för syftet 
öronmärkta budgetar.

 ■ Juridiskt gångbara modeller har etablerats för jäm-
ställdhetsarbetet på lokal nivå.

 ■ En juridisk masterutbildning inom mänskliga rät-
tigheter har startats vid Dokuz Eylul University.

 ■ Människorättslagstiftning har integrerats i under-
visningen i offentlig rätt vid Selcuk University.

 ■ Samarbetet mellan svenska Domstolsverket och 
turkiska Justitiedepartementet har på ett avgörande 
sätt bidragit till utbildning av tjänstemän, domare, 
åklagare och poliser för främjande och upprätthål-
lande av mänskliga rättigheter. Här är några av de 
konkreta resultat som uppnåtts:
• förbättrad domstolspraxis i Turkiet kring våld 

i hemmet och ungdomsbrottslighet
• det har blivit lättare att lämna in handlingar
• Sincan-domstolen och webbplatsen har anpas-

sats för att öka tillgängligheten för funktionshin-
drade

• särskilda rum för vittnen och brottsoffer.
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 ■ Svenskt stöd har bidragit till lagen om och inrät-
tandet av den första Ombudsmannainstitutionen 
i Turkiets historia.

Ukraina
Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Ukraina 2009–2013

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 153 mnkr Årligt strategi-
belopp

217 mnkr

antal aktiva 
insatser

41 strategiperiod 2009–2014

medel avtals-
längd

39 månader medel insats-
storlek

4 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Hållbar sam-
hällsbyggnad

Utfall per för-
valtningskrona

27 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
39%

   Hållbar samhällsbyggnad, 
45 %

   Marknadsutveckling, 6 %

   Miljö, 8 %

   Utbildning, 2 %

Övergripande strategimål: Ökad EU-integra-
tion inom demokratisk samhällsstyrning och mänsk-
liga rättigheter samt naturresurser och miljö.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategimålen förväntas delvis uppnås. Strategi-
genomförandet har i någon mån gynnats av att 
Ukraina som ett led i förberedelserna för ett eventu-
ellt undertecknande av ett associeringsavtal med EU 
behövt uppfylla ett antal villkor bland annat på rätts-
området. Inom området demokratisk samhällsstyr-
ning har till exempel möjligheterna att stärka rättssta-
ten ökat något. Samtidigt har genomförandet lidit av 
oklarheter vad gäller viljan till att genomföra de 
reformer och kriterier som är nödvändiga för ett 
undertecknande. Ett väsentligt hinder för måluppfyl-

lelse på miljösidan är den administrativa instabilitet 
som råder sedan 2010/2011, där mycket av den 
kapacitet som byggts upp för att genomföra insat-
serna gått förlorad på grund av politisk rotation och 
hög personalomsättning.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
I ett läge där förändringskraften varit starkare utanför 
den centrala administrationen har insatsportföljen 
justerats till att rymma fl er insatser riktade till den 
lokala nivån och till det civila samhället.

Inom området demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter ges stöd bland annat för att 
främja bättre offentlig fi nansiell styrning och rättssta-
tens principer.

Strategiöversynen 2012 resulterade i ytterligare 
mål: ”Ökade möjligheter för det civila samhällets 
aktörer att verka som förändringsaktörer för demo-
krati och mänskliga rättigheter, särskilt vad gäller 
jämställdhet och oberoende media”. Flera av de del-
områden som anges täcks av pågående eller plane-
rade stöd. Resultaten är lovande, i synnerhet vad gäl-
ler mänskliga rättigheter, inklusive frågor som berör 
homosexuella, bisexuella och transpersoner.

På miljösidan har goda resultat uppnåtts när det 
gäller anpassning av miljölagstiftning till EU:s 
 regelverk.

Redovisning av resultat
Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter
Sektormål

 ■ En mer effektiv och transparent offentlig förvalt-
ning som närmat sig europeisk standard och nor-
mer

 ■ Ökade möjligheter för det civila samhällets aktörer 
att verka som förändringsaktörer för demokrati och 
mänskliga rättigheter, särskilt vad gäller jämställd-
het och oberoende media

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Inom områdena offentlig fi nansiell styrning, kom-

munala tjänster och decentralisering har Sverige 
bidragit till att jämställdhetsfrågor ska genomsyra 
allt arbete. Mer specifi kt innebär detta:
• en jämställdhetsanalys av valda budgetprogram 

som genomförts i två pilotregioner
• rekommendationer till Ukrainas fi nansdeparte-

ment att introducera social budgetering och 
genusmedveten budgetering.

 ■ Inom ramen för ett stöd till Europarådet har 80 
procent av Ukrainas fängelsechefer och 70 procent 
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av de operativa seniora kriminalinspektörerna fått 
kunskap om europeisk standard enligt Europeiska 
kommittén till förhindrande av tortyr och omänsk-
lig eller förnedrande behandling eller bestraffning 
(CPT) samt Europarådets regler för skyddstillsyn 
och metoder, vilket underlättar för dem att vidta 
olika former av sanktioner med högre grad av 
respekt för mänskliga rättigheter.

 ■ Genom organisationsstödet till civila samhället 
i Ukraina har Sverige bidragit till en Pride-parad, 
som genomfördes i Kiev i maj 2013 trots mot-
stånd från myndigheter och påtagliga hot från 
 motståndare.

Sektor 2: Naturresurser och miljö
Sektormål

 ■ Ökad kapacitet hos ukrainska myndigheter att 
utforma och genomföra EU-anpassad lagstiftning 
och regelverk på miljö- och klimatområdet

 ■ Minskade föroreningar i luft, mark, vatten samt 
högre energieffektivitet

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Inom ramen för myndighetssamarbetet har en 

reformplan utarbetats för att harmonisera Ukrai-
nas miljölagstiftning med EU:s regelverk, vilket 
underlättar anpassningen till de normer och krav 
som ställs för ett associationsavtal mellan EU och 
Ukraina.

 ■ Stödet till utvecklingen av ett nytt koncept om inte-
grerad tillståndsgivning för naturresurser och 
avfallshantering har lett till att det nu fi nns rutiner 
för tillståndsgivning för avfall och utsläpp till luft 
och vatten i linje med EU:s riktlinjer.

 ■ En fond för investeringar i kommunal infrastruktur, 
som Sverige stöder, syftar till att minska förore-
ningar i luft, mark och vatten samt öka energieffek-
tivitet.

vitryssland
Strategi för Sveriges stöd till biståndsinsatser 
i Vitryssland 2011–2014

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 106 mnkr Årligt strategi-
belopp

120 mnkr

antal aktiva 
insatser

35 strategiperiod 2011–2014

medel avtals-
längd

36 månader medel insats-
storlek

3 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

18 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
40%

   Marknadsutveckling, 7 %

   Miljö, 22 %

   Övrigt, 31 %

Övergripande strategimål: En demokratisk 
utveckling kännetecknad av respekt för mänskliga rät-
tigheter, stärkt miljöskydd, förbättrade förutsättningar 
för marknadsekonomi och ett närmande till Europe-
iska unionen.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att det svårarbetade klimatet i landet 
gör att strategimålen endast delvis kommer uppfyllas.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sedan augusti 2012 har Sidas arbete genomförts utan 
personal på plats i Vitryssland och detta medför svå-
righeter i uppföljningen. Majoriteten av insatserna 
har kunnat genomföras under rapporteringsperioden, 
med vissa förseningar bland annat på grund av att de 
svenska parterna haft visumproblem. Sida noterar 
dock att de fl esta pågående insatserna delvis kan nå 
sina projektmål och därmed bidra till strategimålens 
uppfyllande.

Redovisning av resultat
Sektor 1: demokrati, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet
Sektormål
Ökad medvetenhet om och respekt för demokra-
tiska värdegrunder och mänskliga rättigheter samt 
ökad kunskap om jämställdhetsfrågor i det vitryska 
 samhället
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Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Kapaciteten för att arbeta mot våld mot kvinnor 

i hemmet har ökat. Under perioden har två kris-
boenden öppnats för kvinnor som utsatts för våld 
i hemmet. Boendena öppnades i samarbete med 
lokala myndigheter.

 ■ Stödet till Belsat, den enda oberoende vitryska tv-
stationen, har stärkt yttrandefriheten i Vitryssland 
och ökat tillgången till oberoende media. I maj 
2013 hade tv-stationen 895 000 dagliga tittare. Det 
motsvarar 12,5 procent av den vitryska befolk-
ningen och är en ökning från 11,6 procent i okto-
ber 2012.

Sektor 2: Miljö
Sektormål

 ■ Vitryssland har utformat och genomför lagstiftning 
och regelverk på miljöområdet anpassade till 
EU:s direktiv och till åtaganden enligt internatio-
nella konventioner;

 ■ Minskade utsläpp till luft, mark och vatten.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ En rapport om kväveoxider (NOx control techno-

logies) i GAINS1 format och NOx scenarier möjlig-
gör för Vitryssland att uppfylla kraven inom 
FN:s luftvårdskonvention.

 ■ En utvecklad databas för ett geografiskt informa-
tionssystem (GIS) om Druksiaisjön. Databasen 
underlättar ett gränsöverskridande samarbete mel-
lan Vitryssland och Litauen om förvaltning av sjön 
Druksiai. Med hjälp av databasen kan EU:s vat-
tendirektiv också tillämpas mer i vattenförvalt-
ningen.

 ■ Ökad kompetens hos miljöspecialister inom det 
civila samhället vilket ökar spridningen av miljöin-
formation i samhället och möjligheterna att föra en 
dialog med myndigheterna. Kapacitetsutveck-
lingen underlättar också för Vitryssland att uppfylla 
förpliktelserna i Århus-konventionen om en ökad 
spridning av miljöinformation till allmänheten.

Sektor 3: Marknadsutveckling
Sektormål

 ■ Förbättrade förutsättningar för genomförandet av 
ekonomiska reformer

 ■ Förbättrade villkor för små och medelstora företag

1 GAINS-modellen är utvecklat av forskningsinstitutet International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA). Det är ett analysverktyg som bland annat 
används för att räkna fram länders utsläpp, utsläppens miljö- och klimatpå-
verkan samt ländernas kostnad för att minska utsläppen.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Vitryssland kommer på tredje plats i Världsbankens 

Ease of  doing business-ranking 2013 när det gäller 
fastighetsregistrering. Svensk expertis har bidragit 
till att ett landsomfattande system för administra-
tion, värdering och överföring av fastigheter har 
införts. Variabeln ”hur effektivt har en fastighetsö-
verlåtelse genomförts” på Världsbankens doing 
business-skala har också förbättrats, från plats 94 år 
2002 till plats 3 år 2013.

 ■ Ökad förmåga hos vitryska centret för ekonomisk 
forskning och utbildning (BEROC) att sprida kun-
skaper i, och medvetande om, marknadsekonomi 
genom högre utbildningar vid Vitrysslands statliga 
universitet, nätverk med det vitryska Ekonomide-
partementet och tankesmedjor samt via en webb-
plats.

 ■ Regelverk för förenklade och transparenta proce-
durer kring tillstånd och statliga inspektioner. 
En undersökning med 1 266 företag bekräftar att 
projektet har bidragit till kostnadsbesparingar för 
små och medelstora företag samt till att antalet 
företag som behöver ansöka om tillstånd minskat 
med en tredjedel per år.

5.2 tematiska strategier
Nio strategier styr det tematiska samarbetet.
Den mest omfattande, räknat i pengar, är strategin för 
det humanitära biståndet. Sverige är en av världens 
största givare av humanitärt bistånd. Stödet till forsk-
nings-samarbete uppgick till nästan en miljard kronor 
under 2013. Inom ramen för globala ämnesstrategiska 
utvecklingsinsatser ger Sverige ett omfattande stöd till 
FN-organisationer och andra organisationer som 
arbetar globalt för att minska fattigdomen. Sida har 
även ramavtal med ett antal svenska organisationer 
i civilsamhället. De samarbetar i sin tur med drygt 300 
svenska organisationer och över 1 400 organisationer 
i biståndsländerna. Genom bidrag till sju stiftelser stö-
der Sida de svenska politiska partiernas syster-organi-
sationer runt om i världen för att främja utvecklingen 
av demokrati och flerpartisystem. Sidas informations- 
och kommunikatinsinsatser når ut till en bred publik 
och svenskarnas kunskaper om utvecklingen i världen 
ökar. Fortfarande har dock många en alltför mörk bild 
av hur verkligheten ser ut. Strategin för kapacitetsut-
veckling och samverkan rymmer bland annat Sidas 
internationella utbildningsprogram (ITP) samt pro-
grammen Junior Professional Officer (JPO) och Bilate-
rala Biträdande Experter (BBE). Allt fler människor 
använder internet och sociala medier i kampen för fri-
het och demokrati. Sida stöder den utvecklingen, 
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bland annat inom ramen för strategin för särskilda 
insatser för demokratisering och yttrandefrihet. Rätts-
hjälp och utbildning i säkerhetsfrågor är andra exem-
pel från den insatsportföljen. Miljölån och garantier 
har börjat användas alltmer i biståndet för att fi nan-
siera projekt som kan minska miljöförstöringen.

5.2.1  Särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 79 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

80 mnkr

antal aktiva 
insatser

10 strategiperiod 2011–2015

mediel av-
talslängd

41 månader medel insats-
storlek

8 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäll största sam-
arbetsform

Projektstöd

största hu-
vudsektor

Demokrati, mänsk-
liga rättigheter och 
jämställdhet

Utfall per 
förvaltnings-
krona

64 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
100%

Övergripande strategimål: Demokratisk utveck-
ling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna 
i utvecklingsländer.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas bedömning är att stödet till partianknutna orga-
nisationer (PAO) har bidragit till att ge individer ökad 
frihet och möjlighet att organisera sig politiskt för att 
påverka politiska processer och beslut. PAO-stiftel-
serna har ett tjugotal program i cirka 70 länder. Nyli-
gen infördes krav på att inrikta stödet på program 
snarare än på projekt. PAO ser positiva effekter av det 
arbetet och Sida bedömer att måluppfyllelse nås 
inom insatsernas treårsperiod.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas bedöming är att insatsportföljen genomförs 
i huvudsak enligt plan men arbetet har blivit något 
försenat på grund av att PAO-stödet verkar i många 
miljöer där politisk instabilitet råder och att det pro-
grambaserade stödet har tagit längre tid att imple-
mentera än förväntat.

Redovisning av resultat
Verksamhetsområde 1: Stöd till systerpartier och 
närliggande politiska rörelser och organisationer
Mål för verksamhetsområdet
Välfungerande demokratiska politiska partier 
i utvecklingsländer.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Sidas stöd till Palmecentret går exempelvis till arbete 
för ökad demokrati internt inom partier i Västbanken 
och Gaza, Sydafrika och Irak.

 ■ I lokalval på Västbanken valdes personer från 
ledarskapsutbildningen till positioner i partiet, 
bland annat unga kvinnor i det internationella 
utskottet i Fatah Youth.

 ■ I Sydafrika antog African National Congress 
(ANC) policykonferens en 50/50 jämställdhetskvot 
för alla befattningar i partiet.

I arbetet med EU-integration har Jarl Hjalmarson 
Stiftelsen, som står Moderaterna nära, samarbetat 
med sitt systerparti i Kroatien för att det i sin tur ska 
kunna ge stöd till grannländerna i processen för med-
lemskaps-förhandlingarna. Samarbetet mellan parti-
erna på Balkan har bland annat handlat om att ge 
tillgång till nätverk samt stöd vid internatio-
nella möten.

Verksamhetsområde 2: Stöd till flerpartisystem
Mål för verksamhetsområdet
Välfungerande fl erpartisystem på demokratisk grund 
i utvecklingsländer.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) pro-
gram för unga politiker har snabbt uppnått en hög 
legitimitet i till exempel Västafrika och fått uppmärk-
samhet i nationella media. En utvärdering konstate-
rar att merparten av utbildningsdeltagarna mottagits 
väl av sina partier och att de känner sig mer respekte-
rande än före deltagandet. Det ses som indikatorer på 
ökad intern demokrati vilket ökar förutsättningarna 
för välfungerande fl erpartisystem.
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Vänsterns internationella forum (VIF) arbetar med 
jämställdhet och kvinnligt deltagande i Asien och 
Mellanöstern. I Afghanistan har VIF fokus på delta-
gande, utbildning inom politiska värderingar, samt 
läs- och skrivkunskaper. Arbetet omfattar även demo-
krati och jämställdhet. I Indonesien – och inom sitt 
nätverk – arbetar VIF med fattiga kvinnor på lokal 
nivå genom att utbilda i demokrati, diskriminerings-
aspekter samt metoder som gör det möjligt för fattiga 
kvinnor att delta i politiskt arbete.

5.2.2  Finansiering av utvecklingslån och garantier 
avseende miljöåtgärder

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 249 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

245 mnkr

antal aktiva 
insatser

8 strategiperiod 2009–2013

medel avtals-
längd

77 månader medel insats-
storlek

31 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisatio-
ner

största samar-
betsform

Bidrag till pro-
gram och fon-
der genom in-
ternationella 
organisationer

största hu-
vudsektor

Hållbar sam-
hällsbyggnad

Utfall per för-
valtningskrona

21 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
72%

   Övrigt, 28 %

Övergripande strategimål: att miljölånen ska 
bidra till en bättre miljö och minskad sårbarhet till 
följd av klimatförändringar.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Tonvikten i valet av insatser har legat på innovativa 
fi nansieringsformer som ”output based aid”, ”chal-
lenge funds” och garantier som skiljer sig från mer 
traditionell fi nansiering av biståndsprojekt.

Sida har delvis uppnått strategimålen för miljölå-
nestrategin. Strategin innehåller tre prioriterade verk-
samhetsområden och genomförandet har gått bra 
inom energieffektivisering/förnyelsebar energi och 
avfall/avlopp/vatten. Inom det tredje 
verksamhetsområdet,1 transport, kommer inga pro-
jekt ha genomförts när strategiperioden tar slut 
31 december 2013. Däremot har Sida under perio-
den ingått avtal och skapat förutsättningar för att 
fi nansiera framtida efterfrågade insatser på området.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Vid genomförandet av insatsportföljen är en medve-
ten strategi att blanda större mer konventionella pro-
jekt med mindre mer innovativa. Insatsportföljen 
genomförs enligt plan. Det fi nns ett stort behov av 
marknadsfi nansiering för olika miljöinvesteringar vil-
ket gör att det egentligen inte är svårt att hitta insatser 
som kräver lånefi nansiering. Däremot är berednings-
tiderna ibland längre än för normala gåvoinsatser.

Redovisning av resultat
Område 1: Energieffektivisering, förnybar energi 
samt fjärrvärme och – kyla
Mål för verksamhetsområde
Förbättrad energieffektivitet, energisparande, mins-
kade emissioner och ökad användning av förnybara 
energikällor.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Sida har i samarbete med andra givare utvecklat 

ett globalt instrument för att öka förutsättningarna 
för näringslivet och forskarsamhället att bidra till 
lösningar på globala utvecklingsproblem genom 
innovationer. Instrumentet kallas Grand Challen-
ges for developement och innebär ett globalt utlys-
ningsförfarande, det vill säga att företag från hela 
världen kan delta i upphandlingen.

 ■ Sida har tillsammans med den amerikanska 
biståndsmyndigheten USAID, Afrikanska utveck-
lingsbanken och det största amerikanska energifö-
retaget, Duke Energy, utvecklat och lanserat en 
utlysning för innovationer inom det tvärvetenskap-
liga området: energi och matproduktion. Det iden-
tifi erade problemet är att hälften av matproduktio-
nen i länder söder om Sahara går till spillo genom 
att det saknas energi för bland annat kylning och 
transport. Lösningarna förväntas, genom en miljö-

1 Med målsättningen ”Minskad användning av ändliga resurser, minskade 
emissiner och förbättrade förutsättningar för näringsverksamhet och handel”.
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mässigt hållbar matproduktion, kunna accelerera 
en tillväxt som minskar fattigdomen.

Utlysningen gav drygt 450 ansökningar från företag, 
institutioner, och olika organisationer, varav 12 pro-
jekt har valts ut för stöd.

Område 2: Avfalls, vatten och avloppshantering
Mål för verksamhetsområdet:
Effketivare hantering av ändliga resurser, minskade 
utsläpp och minskad risk för okontrollerade utsläpp 
av föroreningar.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Sida har gett ett miljölån till två avloppsreningsverk 
och ledningsnät på Sri Lanka. Arbetet är färdigställt 
till 90 procent. Det norra reningsverket och nätet är 
driftsatt och där renas nu cirka 1 800 kubikmeter 
avloppsvatten varje dag från anslutna abonnenter. 
Det södra reningsverket är klart och testkörs i början 
av oktober 2013. Arbetet med att färdigställa led-
ningsnätet pågår. Projektet har medfört att tariffer 
för avloppsrening införts i landet. Det har också lett 
till att Världsbanken återigen är aktiv i Sri Lankas 
vatten- och avloppssektor genom sin fond ”Global 
Partnership on Outputbased Aid”. Världsbanken 
subventionerar även anslutningar till hushåll med 
begränsad ekonomisk kapacitet. Vidare har den lan-
kesiska miljömyndigheten nu också möjlighet att, när 
de utfärdar licencer, kräva anslutning till reningsver-
ken av områdets industrier vilket ger myndigheten 
ökade möjligheter att säkerställa att gällande miljö-
lagstiftning följs.

5.2.3 Forskningssamarbete

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 842 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

836 mnkr

antal aktiva 
insatser

77 strategiperiod 2010–2014

medel av-
talslängd

49 månader medel insats-
storlek

11 mnkr

största ge-
nomföran-
dekanal

Multilate-
rala organi-
sationer

största samar-
betsform

Bidrag till program 
och fonder genom 
internationella 
organisationer

största hu-
vudsektor

Forskning Utfall per för-
valtningskrona

21 kr

andel per huvudsektor

   Forskning, 100 %

Övergripande strategimål: Att stärka och 
utveckla forskning av relevans för fattigdomsbekämp-
ning i utvecklingsländer.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att samarbetsländerna och regionala 
forskningsaktörer vid strategiperiodens slut har fått 
ökad förmåga att planera, genomföra och använda 
forskning i arbetet mot fattigdom. Strategin har även 
bidragit till att internationell och svensk forskning 
som har betydelse för fattigdomsbekämpning 
i utvecklingsländer ökat.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Forskningssamarbetet fungerar väl, i linje med strate-
gin. Avtalade insatser genomförs enligt plan, liksom 
beredningen av nya avtal.

Sveriges långsiktiga bilaterala samarbeten med 
exempelvis Bolivia, Rwanda, Tanzania och Uganda 
har bidragit till att ländernas forskningskapacitet 
ökat. Det regionala stödet till kvalifi cerade forsknings-
center har bidragit till att:

 ■ doktorander genomgått utbildning i forskningsme-
tod

 ■ forskningsresultat förts närmre slutanvändarna 
i Afrika

 ■ viktiga forskningsresultat har uppnåtts i Asien.

Sidas stöd till internationell forskning har även lett till 
resultat som kan användas för att förbättra hälsosys-
tem och jordbruk.

Redovisning av resultat
Verksamhetsområde 1: Kapacitetsbyggnad för 
forskning i utvecklingsländer och i regioner.
Mål för verksamhetsområde 1
En ökad förmåga hos samarbetsländerna och regio-
nala forskningsaktörer att planera, genomföra och 
använda forskning i kampen mot fattigdomen.
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Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Det svenska forskningssamarbetet med Etiopien har 
bidragit till att höja kapaciteten på universitetet 
i Addis Ababa, Addis Ababa University (AAU). Uni-
versitetet attraherar numera internationella gästfors-
kare för undervisning och handledning. Under 2013 
har 101 forskare disputerat på AAU, fl er än någonsin 
tidigare i universitetets historia. Genom stipendiepro-
gram har antalet kvinnliga studenter på högre nivå 
och kvinnliga studenter med funktionsnedsättningar 
getts ökade möjligheter.

Verksamhetsområde 2: Forskning av relevans för 
utvecklingsländer.
Mål för verksamhetsområde 2
En ökad produktion hos forskarsamhället av relevant 
forskning för fattigdomsbekämpning i utvecklings-
länder.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ The Consultative Group on International Agricul-

tural Research (CGIAR) arbetar för fattigdoms-
minskning, säkrad livsmedelsförsörjning och håll-
bar utveckling. Sidas stöd om 250 miljoner kronor 
under 2012 bidrog till att CGIAR kunde utföra 
nästan en halv miljon forskningsstudier i syfte att 
utveckla ny teknologi för jordbruk, förvaltning av 
naturresurser och anpassning till klimatföränd-
ringar. Studierna har resulterat i att nästan 16 mil-
joner jordbrukare och andra har tillämpat nya tek-
niker eller metoder på ett urval av jordbrukssystem.

 ■ Sida har under 2013 sekonderat en person till ett 
CGIAR-centrum i Nairobi som ska arbeta specifi kt 
med jämställdhetsfrågor.

Verksamhetsområde 3: Svensk forskning av 
relevans för utvecklingsländer.
Mål för verksamhetsområde 3
En ökad produktion av svensk forskning av relevans 
för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ Sida ger stöd till The Swedish Secretariat for Envi-

ronmental Earth System Sciences (SSEESS) som 
under 2013 har främjat ökat samarbete mellan 
svenska klimat- och miljöforskare och forskare från 
låginkomstländer. Detta har lett till gemensamma 
initiativ för den utvecklingsagenda som ska gälla 
efter 2015. Ett exempel är att SSEESS kommer att 
utlysa stipendier till svenska forskare som i samar-
bete med partner i utvecklingsländer ska lägga 
fram förslag på ettåriga aktiviteter som kan tillhan-

dahålla lösningar på de utmaningar för hållbar 
utveckling som beskrivs i Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) Action Agenda (2013).

Enligt instruktion i regleringsbrevet för Sida 2013 har 
programmet till stöd för svensk forskning av relevans 
för låg- och medelinkomstländer (U-forsk) och pro-
grammet för stöd till samarbete mellan forskare 
i dessa länder och forskare i Sverige (Swedish 
Research Links) överförts från Sida till Vetenskap-
srådet.

5.2.4  Globala ämnesstrategiska 
utvecklingsinsatser

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 2205 mnkr1 Årligt alloke-
rat belopp

2008 mnkr2

antal aktiva 
insatser

168 strategiperiod 2011–2014

medel avtals-
längd

43 månader medel insats-
storlek

13 mnkr

största genom-
förandekanal

Multilate-
rala organi-
sationer

största samar-
betsform

Bidrag till pro-
gram/fonder 
genom interna-
tionella organi-
sationer

största huvud-
sektor

Hållbar 
samhälls-
byggnad

Utfall per för-
valtningskrona

52 kr

1 Inklusive ”ingen strategi”: 7 mnkr.
2 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (anslags-

post 7 1:1.13 exklusive strategin särskilda insatser för demokratisering och 
yttrandefrihet och strategin särskilt demokratistöd genom svenska partian-
knutna organisationer): 400 mnkr. Globala insatser för miljö- och klimatmäs-
sigt hållbarutveckling (anslagspost 7 1:1.14 exklusive strategin finansiering av 
utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder): 340 mnkr. Globala 
insatser för socialt hållbar utveckling (anslagspost 7 1:1.15): 811 mnkr. Glo-
bala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (anslagspost 7 1:1.16 exklu-
sive delar av strategin kapacitetsutveckling och samverkan) 257,9 mnkr. 
Globala insatser för mänsklig säkerhet (anslagspost 7 1:1.26): 200 mnkr.

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 17 %

  Forskning, 6 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 
23 %

  Hälsa, 17 %

  Jord och skogsbruk, 6 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
9 %

  Marknadsutveckling, 9 %

  Miljö, 7 %

  Utbildning, 6 %
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Övergripande strategimål: Genomslag för den 
svenska regeringens prioriteringar i det globala 
utvecklingssamarbetet för långsiktig och hållbar fat-
tigdomsminskning.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Strategin innefattar 13 delmål inom tre globala verk-
samhetsområden:

 ■ regeringens prioriteringar
 ■ förstärkta insatser för att nå millenniemålen 2015
 ■ insatser för att stimulera drivkrafter som kan över-

brygga utvecklingshinder

Sida anser att de tre verksamhetsområdenas mål är 
uppfyllda.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sidas stöd har under flera år strävat efter volymmäs-
sigt större insatser samt fleråriga avtal, med fokus på 
kärnstöd (ett generellt budgetstöd det vill säga ett stöd 
till en mottagande organisations övergripande strate-
giska plan och drift, inklusive dess administrativa 
kostnader), tematiska multilaterala fonder samt större 
program. Det har medfört en effektivare hantering 
samt ökat möjligheterna för Sidas samarbetspartner 
att genomföra insatserna på ett bättre sätt eftersom 
stödet blivit mer förutsägbart och stabilt.

Redovisning av resultat
Verksamhetsområde 1
Regeringens tematiska prioriteringar
Det finns tre områden som Sida ska ägna särskild 
uppmärksamhet, enligt riktlinjerna från den svenska 
regeringen. Det är:

 ■ demokrati och mänskliga rättigheter
 ■ miljö och klimat
 ■ jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Sidas stöd till Kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (OHCHR), Internationella 
Juristkommissionen i Geneve (ICJ) samt International 
Federation for Human Rights (FIDH) har bidragit till 
ökade möjligheter att utkräva ansvar vid grova brott 
mot mänskliga rättigheter, till exempel genom för-
bättrad lagstiftning och lagföring av brott i enlighet 
med internationella normer.

Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) har 
medverkat till att ett antal länder tagit fram hand-
lingsplaner för ökad jämställdhet i klimatfrågan. 
IUCN har utvecklat metoder för att ta hänsyn till 
kvinnors behov samt inkludera kvinnor i arbetet med 

klimatanpassning. Detta har gjorts i Egypten, Haiti, 
Jordanien, Liberia, Nepal, Panama, Tanzania samt 
i två regioner, Centralamerika och Mellanöstern/
Nordafrika.

Sida bidrar till arbetet mot könsbaserat våld genom 
att stödja Action against Sexual Violence in Conflict, 
ett program som involverar 13 FN-organisationer. 
Arbetet har lett till att frågor kring sexuellt våld i kon-
flikter uppmärksammas mer, exempelvis genom tre 
resolutioner i FN:s säkerhetsråd samt årliga rapporter 
från FN:s generalsekreterare. Som en följd har 
FN:s missioner i Demokratiska republiken Kongo 
(DRK), Elfenbenskusten och Liberia inkluderat 
arbete med frågan i sitt uppdrag.

Strategins delmål om att öka kvinnors makt över 
sin egen ekonomi uppnås bland annat genom stödet 
till Women´s World Banking, ett nätverk av finansiella 
institutioner för bland annat sparande och försäk-
ringar. Nätverket består av 39 institutioner i 28 länder 
och 73 procent av de 19 miljoner kunderna är kvin-
nor. Nätverkets medlemmar uppvisar en högre lön-
samhet är marknadens genomsnitt och har en lägre 
kostnadsnivå i förhållande till sin omsättning. Under 
två år har drygt 1 miljon kunder kommit i kontakt 
med och utnyttjat nya finansiella produkter och 
 tjänster.

Verksamhetsområde 2
Förstärka insatser för att nå millenniemålen
Sidas stöd till Water Supply and Sanitation Collabo-
rative Council fortsätter att bidra till omfattande 
resultat genom den Globala sanitetsfonden. Arbetet 
resulterade bland annat i att cirka 200 000 människor 
fick tillgång till bättre toaletter, drygt 1 miljon perso-
ner har fått en renare närmiljö och 1,7 miljoner 
människor har fått information om hur viktigt det är 
att tvätta händerna.

Sida bidrar till främjandet av sexuell och reproduk-
tiv hälsa genom International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) som erbjuder preventivmedelsråd-
givning. IPPF har bidragit till 11, 8 miljoner så kall-
lade preventivmedelsskyddade år mot graviditet. Det 
är en ökning med 30 procent jämfört med året innan. 
Att fler använder preventivmedel beräknas ha bidra-
git till att förebygga 4,9 miljoner oönskade gravidite-
ter och att 550 000 osäkra aborter kunnat undvikas. 

Vidare har IPPF medverkat till att 8, 9 miljoner möd-
ravårdskontroller genomförts och att mer än 200 000 
förlossningar kunnat genomföras på kliniker med 
utbildad personal.

Under 2013 summerades ett exempel på långsiktigt 
resultat inom livsmedelsförsörjning som inleddes med 
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Sidas stöd 1999. Då publicerade Centre for learning 
on sustainable agriculture (ILEIA) en artikel om ett 
nytt system för ekologisk intensifi erad risodling, som 
utvecklats i Madagaskar. Med hjälp av framsynta 
bönder, eldsjälar, media samt ett nätverk av organisa-
tioner har tillämpningen sedan spridits till 4–5 miljo-
ner bönder i 50 olika länder. Det har lett till att pro-
duktionen ökat med 10–35 procent. Systemet är 
numera vedertaget och Världsbanken har utvecklat 
ett utbildningsmaterial för att sprida metoden.

Verksamhetsområde 3
Insatser för att stimulera utvecklingens drivkrafter 
och överbrygga utvecklingshinder
Genom Sveriges och Internationella arbetsorganisa-
tionens (ILO) partnerskapsprogram har ILO genom-
fört insatser i totalt 32 länder. En bra illustration av 
ILO:s resultat är arbetet i Filippinerna, där elva pro-
cent av landets kvinnor är sysselsatta som hushållsar-
betare. ILO har arbetat med informations- och 
påverkansarbete och bidragit till att landet blev det 
andra i världen att anta Konvention 189 om hushålls-
arbetare. Det innebär att landets 1,9 miljoner hus-
hållsarbetare garanteras en minimilön, max antal 
arbetstimmar med mera.

För att främja handel för fattigdomsminskning ger 
Sida stöd till Enhanced Integrated Framework (EIF). 
En majoritet av de minst utvecklade länderna har 
idag integrerat handel i sina nationella strategier för 
utveckling eller fattigdomsminskning. Antalet länder 
som har integrerat handel fullt ut i strategierna 
har ökat.

Organisationen International HIV/AIDS Alliance 
(IHAA) har under strategiperioden nått ut med insat-
ser för att hejda spridningen av hiv samt stöd och 
behandling till 4,7 miljoner människor som har 
påverkats av epidemin under strategiperioden. IHAA 
har också distribuerat 58 miljoner kondomer. Organi-
sationen uppmärksammar sambandet mellan hiv/
aids och ökad jämställdhet och arbetar därför med att 
integrera frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) i insatserna. Detta har lett till 
bättre mödrahälsa för 74 000 kvinnor som fått 
behandling för att förhindra mor-till-barn-smitta.

5.2.5 Humanitärt bistånd

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 2805 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

2805 mnkr

antal aktiva 
insatser

68 strategiperiod 2011–2014

medel avtals-
längd

34 månader medel insats-
storlek

41 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största sam-
arbetsform

Bidrag till pro-
gram och fon-
der genom 
internationella 
organisationer

största hu-
vudsektor

Humanitärt 
bistånd

Utfall per för-
valtnings-
krona

76 kr

andel per huvudsektor

   Humanitärt bistånd, 100 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 0 %

   Konflikt, fred och säker
het, 0 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: Att rädda liv, lindra 
nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån 
för nödlidande människor som har utsatts för eller 
står under hot att utsättas för väpnade konfl ikter, 
naturkatastrofer eller andra katastrofl iknande förhål-
landen.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sidas humanitära bistånd uppgick 2013 till 2 805 mil-
joner kronor. Tillsammans med det humanitära 
bistånd som administreras av Utrikesdepartementet 
(UD) var Sverige den tredje största humanitära giva-
ren 2012 och stod för 5,7 procent av totalt humani-
tärt bistånd.

Genomförandet av strategin har kommit igång väl. 
Strategins åtta mål inom de tre områden och två per-
spektiv som specifi ceras nedan bygger på principerna 
om gott humanitärt givarskap (GHD) och förväntas 
uppnås vid strategiperiodens slut.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att de insatser som fi nansierats 
i mycket stor utsträckning har bidragit till de åtta 
målen och två perspektiven. Sammansättningen av 
portföljen är mycket relevant i förhållande till målen.
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Redovisning av resultat
Område A: Behovsbaserad, principiell, samordnad 
humanitär respons
Humanitära behov styr det humanitära biståndet och 
fortsätter att öka till följd av nya och utdragna kom-
plexa kriser och fler naturkatastrofer. Om detta vitt-
nar till exempel de FN-ledda humanitära appellerna, 
Consolidated Appeal Process (CAP), som ökat från 
9,7 till 12, 9 miljarder US dollar 2012–2013. Både 
det humanitära systemet och Sidas förmåga att pla-
nera och fördela resurser utifrån humanitära behov 
har stärks (mål 1), särskilt för att beakta kvinnors, 
mäns, flickors och pojkars olika behov. 63 procent av 
Sidas humanitära budget fördelades initialt över de 
22 största humanitära kriserna utifrån humanitära 
lägesanalyser. Intern kunskap om humanitära behov 
har stärkts genom ökad fältnärvaro och deltagande 
i åtta CAP-seminarier. Sida-stödet har bidragit till att 
1 200 humanitära biståndsarbetare runt om i världen 
utbildats i att samordna och utföra behovsbedöm-
ningar, att 16 Disaster Needs Assessments (DNA) 
publicerats, samt att Gender Markers tillämpats i alla 
appeller under 2013 och i den humanitära fonden för 
Demokratiska republiken Kongo (DRK). Trots sys-
temförbättringar saknas dock en heltäckande och 
jämförbar bild av humanitära behov.

Ett viktigt mål är att stärka respekten för interna-
tionell humanitär rätt (IHR) och humanitära princi-
per (mål 2). I flera komplexa kriser har det blivit svå-
rare att nå fram med humanitärt bistånd till den 
nödlidande befolkningen. Att erbjuda skydd för civila 
är därför fortsatt en viktig fråga. Antalet internflyk-
tingar och flyktingar fortsätter att öka på grund av 
väpnade konflikter och flyktingsituationerna blir allt 
mer utdragna. Stöd till organisationer med skydds-
mandat utgör cirka 30 procent av Sidas humanitära 
budget och har bland annat resulterat i att drygt 
530 000 flyktingar och mer än 348 000 internflyk-
tingar samt 175 000 andra människor som drabbats 
av olika kriser, till exempel sexuellt och könsrelaterat 
våld, ensamkommande barn som skiljts från sina 
familjer eller barn som tillhört väpnade grupper, fått 
skydd och stöd. Därutöver har Minimum Standards 
for Child Protection utarbetats inom ramen för det 
globala skyddsklustret och 249 människor har deltagit 
i IHR-kurser i Västbanken och Gaza.

För ett effektivt humanitärt bistånd krävs god sam-
ordning (mål 3). Sida ger ett stort stöd för övergri-
pande samordning och till samordnande organisatio-
ner som leder arbetet i CAP-kriser (cirka 60 procent 
av den totala budgeten). Stödet resulterade bland 
annat i att humanitärt bistånd samordnades för 6,4 

miljoner människor och bidrog till att 16 CAP:ar 
utarbetades för att bistå 51 miljoner nödlidande 
människor och att humanitära fonder administrera-
des i 18 länder.

Område B: Partnerskap, professionalisering och 
flexibel finansiering
Sidas arbete med att etablera strategiska relationer 
med organisationer för att stärka professionalise-
ringen (mål 4) av de humanitära aktörerna är på god 
väg. 15 humanitära organisationer i det civila samhäl-
let har utvärderats och en översyn av anvisningar för 
civila samhällsorganisationer har påbörjats. Sju trä-
ningsprogram inom humanitär rätt, humanitär policy 
och ledarskap hölls i olika delar av världen.

Samtidigt har mekanismer utvecklats både internt 
och inom den humanitära sektorn för att säkerställa 
förutsägbar, snabb och flexibel finansiering i humani-
tära kriser (mål 5). Sidas handläggning för större 
pågående humanitära kriser försenades under året, 
men hade i allt väsentligt hanterats i början på hös-
ten. Genom den så kallade snabbinsatsmekanismen 
med partnerorganisationer beviljade Sida stöd inom 
24 timmar till 239 humanitära insatser i 49 länder 
och eller regioner för plötsligt uppkomna eller nya 
kriser.

Område C: Ansvarsutkrävande, lärande, kvalitet och 
innovation
Ökat deltagande av drabbad befolkning (mål 6) 
bidrar till ett mer ändamålsenligt humanitärt bistånd. 
Sidas partnerorganisationer visar att drabbade i allt 
större utsträckning deltar i planering, implementering 
och uppföljning av humanitära insatser. Ramverk för 
ökat ansvarsutkrävande vis-a-vis drabbad befolkning 
och innovativa klagomålsmekanismer har bland 
annat utvecklats.

Uppföljning, lärande och innovationer (mål 7) är 
viktiga delar av det humanitära arbetet. Sida har till-
sammans med UD tagit fram en portföljanalys för 
Sveriges humanitära bistånd som utgör ett viktigt 
underlag för att förbättra biståndet och stärka resul-
tatrapportering och analys. Sida har utfört åtta utvär-
deringar och en studie kring hur man definierar och 
mäter kostnadseffektivitet inom det humanitära arbe-
tet. En plan för dialog, lärande och kapacitetsbyg-
gande färdigställs också.

Två genomsyrande perspektiv: 
katastrofförebyggande och tidig återhämtning
Sida fortsätter att vara en av de humanitära givarna 
inom katastrofriskreducering på global nivå för att 



109Sidas årsredovisning 2013

stärka nationell och lokal kapacitet för beredskap och 
för att förhindra katastrofer. Sida bidrar också med 
stöd till analyser och åtgärder inom ramen för ett 
stort antal humanitära insatser för att förebygga kata-
strofer. Sida-stödet resulterade bland annat i att 114 
000 människor i Togo fi ck bättre skydd mot återkom-
mande översvämningar, att Rödakors- och Rödahalv-
måneföreningarnas kapacitet stärkts vad gäller tidig 
varning, respons och återhämtning i Afghanistan, 
DRK, Etiopien, Liberia, Malawi, Nepal, Somalia, 
Sydsudan samt Västbanken och Gaza. I Etiopien har 
planer för att hantera torka utarbetats. Sida bidrog 
även till att ett möte organiserades där 14 katastrof-
myndigheter från olika länder utbytte erfarenheter 
från krishantering.

Sida ger även långsiktigt stöd för att bidra till snab-
bare återhämtning från kriser och katastrofer. Det 
kan vara fl erårigt humanitärt stöd till fonder och 
organisationer som arbetar fl exibelt med krisers orsa-
ker och konsekvenser, stöd till insatser som underlät-
tar för befolkningen att försörja sig, stärker lokal 
kapacitet och främjar varaktiga lösningar för fl yk-
tingar och internfl yktingar. Sida-stödet resulterade 
bland annat i att 1,6 miljoner nödlidande människor 
fi ck förbättrade försörjningsmöjligheter.

Sida kommer att fortsätta arbetet med att utveckla 
den humanitära verksamheten för att nå en accepta-
bel nivå på uppföljning, att vidta åtgärder för att und-
vika förseningar av biståndet samt stärka resultatrap-
portering och analys.

5.2.6 Information och kommunikation

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 92 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

94,3 mnkr

antal aktiva 
insatser

59 strategiperiod 2010–2014

medel avtals-
längd

26 månader medel insats-
storlek

2 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Informations-
kostnader för
främja utveck-
lings-samarbe-
te i givarlandet.

största hu-
vudsektor

Övrigt Utfall per för-
valtningskrona

4 kr

andel per huvudsektor

   Hållbar samhällsbyggnad, 1 %

   Hälsa, 1 %

   Övrigt, 98 %

Övergripande strategimål:
Att den svenska allmänheten ska ha god kunskap om:

 ■ situationen i utvecklingsländerna
 ■ svenskt bistånd
 ■ det svenska biståndets resultat
 ■ frågor som rör utvecklingssamarbetets drivkrafter.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Genomförandet av strategin sker enligt plan; dels 
genom Sidas kommunikationsplan, dels genom infor-
mationsbidrag till civila samhällets organisationer. 
Kommunikationen sker såväl genom breda kanaler 
med stor räckvidd hos befolkningen som genom 
direktkontakt med specifi ka målgrupper som samar-
betspartnerna och deras medlemmar.

När det gäller kunskap om förhållanden i utveck-
lingsländer ser vi en långsiktig trend mot ökad kun-
skap om att utvecklingen i världen går framåt, från 19 
procent 2004 till 40 procent 2013. På konkreta frågor 
om till exempel barna- eller mödradödligheten eller 
läskunnigheten i ett visst land svarar svenskarna dock 
generellt att läget är sämre än det i verkligheten är.

Angående kännedomen om innehållet i biståndet 
så anser svenskarna inte själva att de vet så mycket 
om bistånd; 82 procent kan inte nämna exempel på 
något biståndsarbete.

Sidas kommunikationsarbete kan delas in i indirekt 
och direkt kommunikation. Med direkt kommunika-
tion menas personlig kontakt vid ett seminarium eller 
evenemang. Med indirekt kommunikation menas 
människor som nåtts via till exempel media, webb 
och sociala medier.

I fl era insatser ser Sida mycket bred indirekt sprid-
ning; till exempel i digitala medier där antalet besö-
kare på Sidas webbplats ligger stadigt på knappt 1 
700 besökare per dag varav hälften söker information 
om biståndsinsatser och där en klar majoritet (73 pro-
cent) ger webbplatsen ett betyg över medel.

Innehållet på webbplatsen Openaid.se har vuxit 
under perioden och antalet insatser som rapporteras 
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är idag över 100 000 och antalet publicerade doku-
ment är drygt 76 000. Utveckling av tjänsten har skett 
i form av en ny vy som tydligare visar utbetalande 
myndighet och vem som genomför biståndet. 
En mobilversion av webbplatsen har tagits fram, samt 
en mobilapplikation som båda visar data från 
Openaid.se i ett format som lämpar sig bättre för små 
skärmar. Nya datatyper har lagts till för att göra upp-
giftsbanken mer fullständig i enlighet med Internatio-
nal Aid Transparency Initiative (IATI), den interna-
tionella standard som Sverige förbundit sig att följa.

Twitter och Facebook används främst som en för-
stärkning av övrigt kommunikationsarbete, såsom 
pressreleaser och nyheter på webbplatsen, seminarier 
och andra evenemang. Sidas Twitterkonto har cirka 
9 000 följare vilket är en ökning med 5 000 sedan 
föregående period. Under året har Sida spridit cirka 
5 200 tweets. Sidas Facebooksida har cirka 3 150 gil-
lamarkeringar (1200 i slutet av 2012). Allt fl er medar-
betare och chefer, inklusive generaldirektören, är 
också aktiva på Twitter. Facebook och Twitter driver 
också trafi k till webbplatsen, under 2013 med drygt 
50 000 kontakter, en ökning med cirka 40 procent 
från 2012.

Även pressarbetet har fått stort genomslag och 
under 2013 publicerades 171 artiklar och inslag 
i breda medier där centrala budskap för 
strategigenomförandet förekom. I 60 av dem var 
budskapet specifikt biståndets resultat. Den totala 
räckvidden blev 18,6 miljoner kontakter.

I andra insatser, som till exempel direktkommuni-
kation vid evenemang och möten, ser Sida en mer 
kvalitativ kommunikation med dokumenterad kun-
skapsökning i en avgränsad målgrupp. Ett exempel är 
den egna arenan Development Talks som genomförts 
vid 12 tillfällen under året. Årets största Development 
Talks, den 17 oktober, hade en publik på 700 perso-
ner. Andra exempel är deltagande vid externa evene-
mang som Almedalen där drygt 3 000 besökare del-
tog i totalt 48 evenemang och Internationella Torget 
med totalt 30 000 besökare, varav 14 500 personer 
tog del av 163 programpunkter.

Programmet Sida Alumni, som tar tillvara stipen-
diater som föreläsare och kommunikatörer i bland 
annat skolor, högskolor och organisationer, har under 
året direkt nått drygt 6 000 elever och lärare, 87 pro-
cent av eleverna uppger att de fått ökad kunskap om 
globala frågor.

Civila samhällets kommunikationsarbete når ut 
brett såväl geografi skt som till olika målgrupper. Flera 
av de organisationer som fått informationsbidrag rap-
porterar stort genomslag för breda kampanjer på spe-

cifi ka teman som demokrati och mänskliga rättighe-
ter, jämställdhet och miljö och klimat.

Forum Syd har vidareförmedlat bidrag till 64 kom-
munikationsprojekt via 50 organisationer och enligt 
Forum Syd har alla projekt bidragit till ökad kunskap 
om globala utvecklingsfrågor. Största delen av infor-
mationsprojekten har riktats till allmänheten (97 pro-
cent) unga (67 procent) egna medlemmar (34 procent) 
och organisationer (58 procent). Sammantaget har 
informationen nått drygt en miljon människor direkt 
och drygt 14 miljoner indirekt.

Sidas sammanfattade bedömning är att arbetet 
under perioden har lett till att miljontals

 svenskar exponerats för information om globala 
frågor och därmed fått möjlighet till ökad kunskap. 

Det är dock svårt – om ens möjligt – att göra direkta 
kopplingar mellan arbetet med strategigenomföran-
det och eventuella förändringar i kunskap hos befolk-
ningen.

5.2.7 Kapacitetsutveckling och samverkan

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 666 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

653,1 mnkr1

antal aktiva 
insatser

267 strategiperiod 2011–2013

medel avtals-
längd

33 månader medel insats-
storlek

2 mnkr

största genom-
förandekanal

Offentliga 
institutioner

största samar-
betsform

Personal från 
givarlandet

största huvud-
sektor

Övrigt Utfall per för-
valtningskrona

7 kr

1 Globala insatser för hållbar ekonomisk utveckling (anslagspost 16): 243,1 
mnkr. Kapacitetsutveckling och utbyten (anslagspost 28): 410 mnkr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga rättig
heter och jämställdhet, 7 %

  Forskning, 2 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 
10 %

  Hälsa, 1 %

  Jord och skogsbruk, 2 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
3 %

  Marknadsutveckling, 27 %

  Miljö, 1 %

  Utbildning, 11 %

  Övrigt, 36 %
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Övergripande strategimål: God kapacitet och 
kompetens hos såväl svenska som internationella 
aktörer, inklusive i utvecklingsländer, att bidra till 
målen för det internationella utvecklingssamarbetet 
och reformsamarbetet i Östeuropa.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att strategimålen inom strategins fyra 
verksamhetsområden har uppnåtts. Vidareutvecklade 
internationella utbildningsprogram har bidragit till 
kapacitets- och institutionsutveckling av organisatio-
ner i utvecklingsländer. Genom program för yngre 
personer har den svenska resursbasen breddats och 
därmed också genomslaget för svenska prioriteringar 
i det globala utvecklingssamarbetet. Under strategipe-
rioden har flera instrument utvecklats för samverkan 
med näringslivets aktörer inom utvecklingssamarbe-
tet. Vidare anses Sverige, genom Sidas arbete med att 
integrera ICT-lösningar i biståndet, nu som en givare 
i framkant inom området kvinnor och tillgång 
till ICT.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatsportföljens genomförs enligt 
plan och att resultaten i stor utsträckning bidrar 
till målen.

Sektor 1: Kapacitetsutveckling i utvecklingsländer 
genom internationella utbildningsprogram, 
International Training Programs (ITP).
Sektormål
God kompetens och hög kapacitet hos organisationer 
i utvecklingsländer att driva förändringsprocesser för 
mer effektiv fattigdomsminskning.

Exempel på resultat som Sverige bidragit till
Sida erbjuder för närvarande 35 globala 
 ITP- program.

I Uganda har deltagare i ett ITP-program genom 
samverkan mellan olika organisationer och myndig-
heter möjliggjort att 90 hushåll i Busunju Town 
anslutits till vatten- och avloppsnäten utan kostnad.

I Tanzania har deltagare i ett ITP-program initie-
rat ett regionalt nätverk för erfarenhetsutbyte mellan 
aktörer inom miljö- och klimatområdet, African Part-
nership on Climate Change Coalition (APCCC).

Sektor 2: Resursbasutveckling
Sektormål

 ■ Ökat genomslag för svenska prioriteringar i det 
internationella utvecklingssamarbetet.

 ■ Återföring av erfarenheter från internationellt 
utvecklingssamarbete till svenska aktörer.

Exempel på resultat som Sverige bidragit till
 ■ Inom programmet Bilaterala biträdande experter 

(BBE) är för närvarande 34 placerade på ambassa-
der eller samarbetsorganisationer i Afrika, Asien, 
Europa och Latinamerika, inom de tematiska prio-
riteringarna demokrati och mänskliga rättigheter 
(MR), klimat och miljö, gender, näringslivsutveck-
ling samt informations- och kommunikationsteknik 
för utveckling (ICT4D).

 ■ Svensk resursbas har utvecklats kontinuerligt och 
breddats genom ett stort antal deltagare i de 
svenska stipendie- och utbytesprogrammen som 
Universitets- och Högskolerådet (UHR) erbjuder 
på uppdrag av Sida.

 ■ I samarbete med UHR och Sida Partnership 
Forum i Härnösand genomförs förberedelsekurser 
för studenter som ska göra Minor Field Studies 
(MFS), praktikanter, Junior Professional Officers 
(JPO), BBE inom ramen för resursbasprogrammet 
samt seminarier för återföring av programdeltagar-
nas erfarenheter till svenska aktörer (MFS, Den 
Globala Skolan med flera).

 ■ Genomslaget för svenska prioriteringar (såsom gen-
der, miljö, mänskliga rättigheter, näringslivsutveck-
ling och anti-korruption) förväntas öka genom fort-
satta strategiska placeringar av JPO. För 
närvarande (2013) är 36 JPO placerade i 18 inter-
nationella organisationer.1

 ■ Inom programmet Special Assistant to the Resi-
dent Coordination (SARC) uppgår antal tjänstgö-
rande till 13 personer, varav 7 är rekryterade under 
senaste året. Vidare har 4 Nationella Experter (NE) 
nyrekryteras och 12 har som mest varit i tjänst 
samtidigt, varav 3 på EU-delegation och 8 vid 
Directorate-General for Development and Coope-
ration – EuropeAid (Direktoratet för Utvecklings-
samarbete) samt 1 vid European External Action 
Service i Bryssel.

Sektor 3: Stöd genom samverkan med näringslivets 
aktörer (B4D)
Sektormål
Näringslivsaktörer som bidrar effektivt till målen för 
det internationella utvecklingssamarbetet och till 
reformsamarbetet i Östeuropa.

1 Antal placeringar inom respektive organisation: WB (6), UNFPA (4), Unicef (3), 
WHO (3) OHCHR (3), samt inom fölande organisationer 1-2 placeringar var: 
FAO, UN-Habitat, ILO, IOM, UNAIDS, OCHA, UNDP, UNHCR, Unicef, UNEP, UN 
Women, UNSECR, WFP.
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Exempel på resultat som Sverige bidragit till
I mitten av 2013 var sammanlagt 449 företag involve-
rade i ett program för företagsstöd inom förnyelsebar 
energi (CARE2). Under juli månad tillkom 61 arbets-
tillfällen som resultat av programmet, främst tillfälliga 
anställningar för produktion av spisar. Genom att sko-
lor och framförallt hushåll har investerat i förbättrade 
spisar beräknas 30 000 personer kunna laga mat på 
ett mer resurssnålt sätt och utsläppen av koldioxid 
(CO2) har minskat med 20 000 ton per år.

I African Enterprise Challenge Fund hölls en 
större utlysning med 187 förslag, av vilka 20 har god-
känts. Dessa omfattade bland annat investeringar 
i Somalia, Liberia och Demokratiska republiken 
Kongo. Av dessa ansökningar kom 60 procent från 
små och medelstora lokala företag. Uppväxlingseffek-
ten beräknas bli tre gånger bidraget.

Sektor 4: Informations och 
kommunikationsteknologi för utveckling
Sektormål
God kompetens och hög kapacitet hos olika aktörer 
att bidra till effektivt utnyttjande av och tillgång till 
informations- och kommunikationsteknologi för 
utveckling (ICT4D).

Exempel på resultat som Sverige bidragit till
 ■ Efter en utlysning 2012 har fyra insatser avtalats. 

Genom detta har Sida stött en organisation i Alba-
nien som inför valet 2013 bland annat använde sig 
av sociala medier för att öka antal kvinnor i parla-
mentet.

 ■ Sida arbetar med att öka medvetenheten kring 
ICT:s möjligheter för utveckling globalt och med 
tillämpning på lokal nivå. Ett exempel är Sidas 
stöd till det arbete som FN:s konferens om handel 
och utveckling (UNCTAD) gör för att skapa nya 
ICT-indikator som kan användas i nationell statis-
tik. Stödet innebär också att i ett samarbete mellan 
FN-organisationerna UNCTAD och ILO 
”Women’s Economic Development” (WED), 
utveckla lokala utbildningsprogram för kvinnliga 
entreprenörer för att de ska kunna använda till-
gänglig teknik som mobiltelefoner, internet med 
mera i sitt arbete.

5.2.8  Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 1572 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

1 600 mnkr1

antal aktiva 
insatser

57 strategiperiod 2010–2014

medel avtals-
längd

35 månader medel insats-
storlek

28 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största sam-
arbetsform

Bidrag till pro-
gram och fon-
der genom 
internationella 
organisationer

största hu-
vudsektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtnings-
krona

137 kr

1 Stöd genom svenska organisationer i det civila samkället (anslagspost 
7 1:1.5): 1 550 mnkr. Reformsamarbete i Östeuropa, stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället (anslagspost 7 2:1.6.2): 50 mnkr.

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och 
jämställdhet, 78 %

   Hälsa, 6 %

  Jord och skogsbruk, 7 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
0 %

  Marknadsutveckling, 0 %

  Miljö, 7 %

   Utbildning, 2 %

   Övrigt, 0 %

Övergripande strategimål: Ett livskraftigt och 
pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som 
bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till 
att minska fattigdom i alla dess dimensioner.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
De organisationer som har ramavtal med Sida samar-
betar med drygt 300 svenska och över 1 400 civilsam-
hälles-organisationer i länder som klassas som 
biståndsländer av biståndskommittén (DAC) inom 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD). Sida stöder också ett antal inter-
nationella organisationer och nätverk, bland annat 
inom ramen för agendan om biståndseffektivitet.

Sida gör den samlade bedömningen att många 
människor som lever i fattigdom har fått ökad kun-
skap och medvetenhet om sina rättigheter samt kapa-
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citet att individuellt eller kollektivt agera och organi-
sera sig för att utkräva sina rättigheter genom 
strategin för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället (CSO).

CSO-anslaget ska bidra till ökad respekt för olika 
diskriminerade gruppers rättigheter som till exempel 
personer med funktionsnedsättningar, människor som 
lever med hiv/aids eller personer som är homosexu-
ella, bisexuella, transpersoner eller queer (hbtq). Sida 
kan konstatera att organisationernas arbete bidragit 
till strukturella förändringar på nationell och lokal 
nivå som stärker diskriminerade gruppers rättigheter 
i flera länder.

Ramorganisationerna och deras partnerorganisa-
tioner arbetar i allt större utsträckning rättighetsbase-
rat, vilket har lett till förändringar i lokalt ägande-
skap, ökad delaktighet och inflytande för 
marginaliserade grupper på lokal och nationell nivå.

Sida har fört en kontinuerlig dialog med ramorga-
nisationerna om vikten av, och formen för, resultat-
analys. Ett redskap i denna dialog är den resultatori-
enterade utvärdering som Sida initierat. En första 
grupp fallstudier har genomförts i Nicaragua, Pakis-
tan och Uganda. I samarbete med Sida Partnership 
Forum i Härnösand utvecklas en serie med kurser 
i rättighetsbaserat arbete för svenska CSO och Sida-
personal för att stärka nyckelaktörers kunskap om rät-
tighetsbaserat utvecklingssamarbete.

Genom CSO-anslaget stärks administrativt svaga 
men relevanta samarbetsparter och deras verksamhet 
får större genomslag. Sida ser tydliga resultat i form 
av starkare demokratiska interna strukturer och 
arbetssätt i lokala organisationer som därigenom kan 
agera med större legitimitet och representativitet.

Flertalet ramorganisationer har under rapporte-
ringsperioden genomfört viktiga organisations- och 
metodförändringar. Samtidigt bedömer Sida att det 
fortfarande finns behov av att förbättra den interna 
styrningen och kvalitetssäkringen av verksamheten 
i ramorganisationerna.

Ramorganisationerna uppmanas i strategin att 
samarbeta med andra givare för att effektivisera 
biståndet. Sida bedömer att samarbetet framför allt 
har gett resultat i form av gemensamt erfarenhetsut-
byte och lärande, och i mindre utsträckning lett till 
harmonisering av stöd. Det finns många exempel på 
att en ramorganisation samarbetat med en partner-
organisation under en lång period utan att biståndet 
övergått till kärnstöd som innebär ett generellt bud-
getstöd det vill säga ett stöd till en mottagande orga-
nisations övergripande strategiska plan och drift, 
inklusive dess administrativa kostnader. Sidas 

bedömning är att det finns förutsättningar för ram-
organisationerna att i större utsträckning arbeta 
med program- och kärnstöd för ökad utvecklingsef-
fektivitet.

Den negativa trenden med minskat utrymme för 
civilsamhället att verka fritt håller i sig och många 
organisationer rapporterar om inskränkningar i civil-
samhällets demokratiska utrymme. Enligt Forum Syd 
har till exempel motsättningarna mellan den ecuado-
rianska regeringen och ursprungsrörelsen i landet 
vuxit sig starkare. Samtidigt finns det en ökad medve-
tenhet om problemet internationellt. Sida deltar både 
med eget policyarbete och genom att stödja aktiva 
organisationer i detta arbete, till exempel Word Alli-
ance for Citizen Participation (CIVICUS), The Inter-
national Center for Not-for-Profit Law (ICNL), Open 
Forum och Better Aid. Sida har också finansierat det 
internationella civilsamhällets påverkansarbete inom 
den nya utvecklingsagendan Post-2015 genom kam-
panjen Beyond 2015.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
De tre nya svenska organisationer med rambehörig-
het: Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistan-kom-
mittén och Individuell Människohjälp bedöms ha stor 
kapacitet att uppnå resultat gentemot CSO-strategin 
och kommer därmed att bidra till att stärka 
insatsportföljen.

Redovisning av resultat
Mål för stöd till kapacitetsutveckling:
Stärkt kapacitet hos aktörer i det civila samhället 
i utvecklingsländer att arbeta rättighetsbaserat i sina 
roller som röstbärare och organisatör av tjänster.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Genom CSO-anslagets kapacitetstöd stärks adminis-
trativt svaga men relevanta partner och deras verk-
samhet får större genomslag. Ramorganisationen 
We Effect har gett stöd till Nyakatonzi Growers Co-
operative Union, en kooperativ sammanslutning på 
distriktsnivå för småbönder i västra Uganda. Genom 
ett långsiktigt arbete har organisationen fått utbild-
ning i organisationsutveckling, ledarskap och koope-
rativa principer. Som resultat av detta arbete har uni-
onens cirka 15 000 medlemmar blivit mer aktiva i att 
utkräva ansvar av kooperativens ledare och den ser-
vice som de har rätt till. Stödet har dessutom bidragit 
till att andelen kvinnliga ledare inom kooperationen 
ökat till 24 procent. Tidigare hade föreningarna så 
gott som uteslutande manliga ledare.
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Sida bedömer att ramorganisationerna och deras 
partnerorganisationer i större utsträckning arbetar 
rättighetsbaserat och att detta arbetssätt lett till avse-
värda förändringar vad gäller lokalt ägandeskap, 
ökad delaktighet och infl ytande för marginaliserade 
grupper på lokal- och nationell nivå.

Det fi nns många exempel inom anslaget på att 
påverkansarbete bidragit till förändrad lagstiftning 
och påverkat regeringars prioriteringar. Ett exempel 
är Rädda Barnen som genom sina partnerorganisa-
tioner i Kenya aktivt bidragit till översynen av föl-
jande lagstiftning:

 ■ lagen om barn och rättvisa
 ■ lagarna om giftermål
 ■ tilläggslagstiftningen om barn samt utbildnings-

lagen.

Mål för stöd till demokratisering och mänskliga 
rättigheter inom alla sektorer:
Stärkt demokratisering och ökad respekt för fattiga 
och diskriminerade människors mänskliga rättigheter.

Sida gör bedömningen att många människor som 
lever i fattigdom genom CSO-anslaget har fått ökad 
kunskap och medvetenhet om sina rättigheter och 
kapacitet att utkräva dessa. Flera ramorganisationer 
uppmärksammar fl ickors och kvinnors rättigheter och 
infl ytande särskilt, och Sida ser positiva resultat vad 
gäller ökat kvinnligt deltagande och möjligheter att 
utöva sina rättigheter. Svenska Kyrkans partnerorga-
nisation Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS) 
i Bangladesh har bidragit till att bygga ett starkt civilt 
samhälle som främjar kvinnors delaktighet på lokal 
nivå i nordvästra Bangladesh. I 357 kommuner fi nns 
nu federationer, civilsamhällsorganisationer på kom-
munnivå, som RDRS initierat. Många uppfattar 
federationerna som viktiga centra i det lokala samhäl-
let för att lösa problem, få information, diskutera 
aktuella frågor och samverka. På fyra år har med-
lemsantalet i stort sett dubblerats från 147 403 till 287 
503 och mer än två tredjedelar av medlemmarna är 
kvinnor.

5.2.9  Särskilda insatser för demokratisering och 
yttrandefrihet

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 300 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

305 mnkr

antal aktiva 
insatser

64 strategiperiod 2012–2014

medel avtals-
längd

32 månader medel insats-
storlek

5 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

DEMO/MR och 
jämställdhet

Utfall per för-
valtningskrona

29 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
96%

   Hållbar samhällsbyggnad, 1 %

   Konflikt, fred och säker
het, 1 %

   Utbildning, 2 %

Övergripande strategimål: Målet med insat-
serna är stärkta förutsättningar för förändringsaktörer 
att arbeta för ökad demokratisering och yttrandefri-
het. Verksamheten ska bidra till att minska olika for-
mer av utsatthet och förtryck.

Redovisning av resultat
Strategimål:
Målet med insatserna är stärka förutsättningarna för 
förändringsaktörer att arbeta för ökad demokratise-
ring och yttrandefrihet.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
 ■ I Elfenbenskusten har International Media Sup-

port (IMS) bidragit till att ge utrymme för samtal 
och samarbete mellan experter, journalister och 
aktörer i civilsamhället under konfl ikt, vilket bland 
annat resulterat i nya etikregler för pressfrihet som 
antogs av regeringen i februari 2012.

 ■ Georgian Young Lawyers Association (GYLA) har 
företrädelsevis arbetat med rättshjälp till individer, 
bland annat till journalister och aktivister som 
arbetar för mänskliga rättigheter (MR), vilket resul-
terade i 25 000 rådgivningar. Dessa innefattade 
homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer 
(hbtq) personer, vars rättigheter kränktes i samband 
med demonstrationerna på den internationella 
dagen mot homofobi och transfobi, den 17 maj 
2013. GYLA har även drivit 92 rättsprocesser 
inom det georgiska rättsväsendet, förvaltningsrät-
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ten samt i den georgiska konstitutionella domstolen 
(fyra nya fall under perioden). De sistnämnda har 
ett normativt värde. Ett mål ifrågasätter om Geor-
giens regeringsförordningar lever upp till de 
mänskliga rättigheterna. Under perioden ändrades 
också den georgiska lagen om internflyktingar till 
att även omfatta georgiska medborgare som varit 
bosatta utanför de direkt ockuperade områdena. 
Den nya lagen innebär att staten måste ta ansvar 
för alla medborgare som påverkats av det rysk-
georgiska kriget. GYLA driver även rättsprocesser 
inför den Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (åtta nya fall under perioden). Samt-
liga inväntar prövotillstånd. GYLA har ytterligare 
ett tiotal fall som sedan tidigare ligger för behand-
ling av domstolen. Ärendena handlar bland annat 
om förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning), rätten till skydd för 
privatliv, brott mot yttrandefrihet, samt förbud mot 
diskriminering.

 ■ GYLA medverkar också konstruktivt i det geor-
giska lagstiftningsarbetet där organisationen bidra-
git med juridiska utlåtanden till lagutkast och i flera 
fall vunnit gehör i den fortsatta processen. Exempel 
på detta är utformingen av den ändrade georgiska 
arbetslagstiftningen, den ändrade brottslagstift-
ningenoch ändringar av konstitutionen. GYLA har 
ytterligare ett tiotal fall som sedan tidigare ligger 
för behandling av domstolen. Ärendena handlar 
bland annat om förbud mot tortyr, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning (brott 
mot artikel 3 i europeiska konventionen för mänsk-
liga rättigheter), rätten till en rättvis rättegång (arti-
kel 6), rätten till skydd för privatliv (artikel 8), brott 
mot yttrandefrihet (artikel 10), samt förbud mot 
diskriminering (artikel 14).

 ■ Front Line Defenders arbetar med att förstärka 
MR-försvarare och deras organisationer genom 
kapacitetsutveckling inom säkerhetfrågor, på insti-
tutionell och individuell nivå. Organisationen 
utförde under första halvåret 2013 workshops 
i säkerhetsfrågor i regionerna Mellanöstern och 
Nordafrika, Sydasien, Sydostasien samt i Turkiet. 
Under 2013 har organisationen utbildat 289 
erkända människorättsaktivister från över 20 län-
der. Organisationen ger också direkt hjälp till 
hotade aktivister. Under 2013 har 454 aktivister 
fått ekonomiska medel för att fysiskt kunna fly 
undan hot, och 326 aktivister har fått politiskt stöd 
i form av vädjan för skydd av aktivister. Front Line 
Defenders samarbetar även med flera andra euro-
peiska länders utrikesförvaltningaroch är en 

ledande aktör i arbetet med EU Guidelines on 
Human Rights Defenders. Organisationen samar-
betar även med den privata sektorn (Tech Defen-
ders Network) med målet att engagera ICT-sektorn 
i att dela information om digitalt säkerhetsarbete 
och för att stödja framtagandet av verktyg för säker 
kommunikation.

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Insatserna har ökat förändringsaktörernas möjlighet 
att verka. Sida bedömer att dessa stöd samlat bidrar 
till måluppfyllelsen i strategigenomförande.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Insatsportföljen genomförs enligt plan. Genom utlys-
ningen med inriktning på informations- och kommu-
nikationsteknik (ICT) i oktober 2012 har portföljens 
ICT-insatser ökat i linje med strategin. Utlysningsför-
farandena inom strategin ger Sida en unik möjlighet 
att nå nya, små aktörer och aktörer i länder där Sida 
annars inte är representerat.

5.3  insatsexempel från 
utvecklingssamarbetet

Sida redovisar här nio slumpmässigt utvalda 
insatser. Dessa ska ge en mer fördjupad bild 
av biståndets resultat än strategirapporte-
ringen. Insatsexemplen är utgångspunkten för 
den redovisning av kostnadseffektivitet som 
görs i avsnitt 4.6. Det slumpmässiga urvalet 
har gjorts utifrån totalt 22 insatser för vilka en 
extern utvärdering publicerats 2013. På detta 
sätt kan Sida redovisa exempel där de egna 
bedömningarna kompletterats med ett mer 
omfattande och oberoende underlag.

5.3.1  Programmet för uthålligt lantbruk i Bolivia 
(PROAGRO)

avtalat belopp (mnkr) 80

avtalsperiod 201101–201406

Utbetalade medel totalt (mnkr) 75

samarbetspartner Det tyska statliga konsultbola-
get GIZ1 samt Bolivias plane-
ringsdepartement

samarbetsform projekt

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

40

1 Deutsche Gesellchaft für Internationalle Zusammenarbeit.
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Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Bolivia har drabbats hårt av klimatförändringarna 
och redan utsatta människor drabbas årligen av torka, 
skogsbränder och översvämningar. Jordbruket, som är 
en viktig inkomstkälla för en stor del av befolkningen, 
påverkas av de osäkra väderhållandena.

Målgruppen för Programa de Desarrollo Agrope-
cuario Sustentable (PROAGRO) är fattiga småskaliga 
lantbrukare, män och kvinnor, i tre torra och halv-
torra landsbygdsregioner i Bolivia.

Förmånstagarna är intresseorganisationer, kommu-
ner, regionala förvaltningar och statliga institutioner 
som har mandat och ansvar för att tillhandahålla 
tjänster för att förvalta vattenresurserna, till exempel 
ge råd om bevattningsfrågor, produktion eller mark-
nadsföring, men som har begränsade system, resurser 
och färdigheter för detta.

PROAGRO ska bidra till bättre hantering av vat-
tenresurserna och en anpassning av jordbruken till 
nya väderförhållanden.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Effektivt och miljö-
mässigt hållbart nyttjande av vatten, skog och land, 
ökad tillgång till rent vatten och grundläggande sani-
tet, minskad sårbarhet, särskilt för människor som 
lever i fattigdom, inför naturkatastrofer samt anpass-
ning till klimatförändringarna. Därtill är den relevant 
i förhållande till den svenska regeringens klimatsats-
ning 2009–2012.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
Att bidra till att förbättra levnadsförhållandena bland 
småbrukare i torra och halvtorra områden i Bolivia 
som är klimatmässigt utsatta och där även små kli-
matförändringar ökar sårbarheten. Detta ska ske 
genom ökad tillgång till vatten för jordbruksproduk-
tion liksom förbättrad vattenförvaltning, jordbruks-
produktion och marknadstillträde.

Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
PROAGRO har utvecklat nio modeller inom tre 
resultatområden.

Planerat resultat
Småskaliga producenter i torra och halvtorra områ-
den har ökad motståndskraft mot klimatförändringar 
och kan förvalta resurserna i avrinningsområden för 
bättre tillgänglighet och jämlikare fördelning av vatt-
net och de har på ett hållbart sätt ökat avkastning och 
lönsamhet i lantbruket.

Uppnådda resultat
 ■ Mer än 12 200 familjer, varav 25 procent är kvin-

nor och de flesta kommer från urbefolkningen, 
använder nu någon form av modell för att bättre 
stå emot klimatförändringarnas påverkan.

 ■ Vattentillgången över året har ökat med mer än 60 
procent till följd av bättre bevattningsrutiner. Stu-
dier visar att fattigdomen minskar redan i familjer 
som kan bevattna så lite som 15 000 kvadratmeter 
eftersom de kan odla fler grödor, ta ut två skördar 
om året och planera produktionen så att de kan 
sälja till bättre priser. Sju av tio projekt är hållbara 
och förvaltas av invånarna själva.

 ■ Livsmedelssäkerheten har också ökat eftersom bön-
derna kan odla mer varierat vilket till stor del gyn-
nar barnen.

 ■ Regionala förvaltningar, kommuner och avrin-
ningsorganisationer liksom enskilda familjer har 
kunskaper och verktyg för bättre och mer hållbar 
vattentillgång.

 ■ Gemensamma åtgärder har vidtagits för att minska 
sedimentering av större dammar och säkra vatten-
tillgången.,

 ■ Boskapsägare har fått ökade intäkter tack vare 
bättre system för bete och odling av foder, mjölk-
produktionen har ökat från 90 till 240 mjölknings-
dagar, vilket har gjort det möjligt att börja tillverka 
och sälja ost.

Planerat resultat
Miljö- och vattendepartementet, regionala förvalt-
ningar, kommuner och andra strategiska partner 
såsom Bolivias lantbruksforskningsinstitut och statliga 
bevattningstjänsten är bättre på att ge ändamålsenlig 
service för att främja tillgänglighet, rättvis tillgång 
och god samordnande förvaltning på avrinningsom-
rådesnivå, samt att tänka på riskerna med klimatför-
ändringen.

Uppnådda resultat
 ■ Miljö- och vattendepartementet har utvecklat rikt-

linjer för bättre bevattning i tider av klimatföränd-
ring och utvecklat nästa fas av den nationella pla-
nen för avrinningsområden.

 ■ Ett nätverk av organisationer har bildats som ska 
följa vattenkvaliteten.

Planerat resultat
Vicedepartementet för landsbygdsutveckling, regio-
nala förvaltningar, kommuner och andra strategiska 
partners är bättre på att främja produktion och mark-
nadsföring av jordbruksprodukter från små producen-
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ter och kan ta i beaktande risker som är relaterade till 
klimatförändringen.

Uppnådda resultat
 ■ Lantbruksforskningsinstitutet (INIAF) har tagit 

fram torktåliga varianter av majs som ger säkrare 
avkastning i tider av förändrat klimat.

 ■ Fyra samarbeten med privata företag, där den pri-
vata investeringen överstiger 50 procent, har startat 
kring produktion och marknadsföring av ett 
antal varor.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Sida anser att programmet har lett till mer än förvän-
tade resultat och på kortare tid än planerat. De 
12 200 familjer som använder någon eller några av 
de utvecklade modellerna är mer än 27 procent fler 
än planerat. Enligt Sidas bedömning har den goda 
måluppfyllelsen till stor del berott på att programmet 
utgår från småbrukarnas egen situation. Sida bedö-
mer också att programmets upplägg, som underlättat 
för departementen att utvärdera och systematisera 
resultaten, har bidragit till att myndigheterna inkor-
porerat lärdomarna i nationella planer och policyer 
med direkt bäring på fattiga familjer och småbrukare. 
Därför är insatsen effektiv för att bekämpa fattig-
domen.

Sida bedömer också att insatsen har hög uthållig-
het genom att samarbetet med privata företag ger 
ytterligare resurser till klimatanpassad produktion.

Kostnadseffektivitet
Sida bedömer att insatsens kostnadseffektivitet är hög. 
Kostnaderna för den relativt personalintensiva insat-
sen med stor del kapacitetsutveckling är rimliga i för-
hållande till uppnådda resultat och grad av målupp-
fyllelse. Därtill har offentliga och privata aktörer 
bidragit med finansiering till infrastruktur och system-
etablering, vilket gett det svenska bidraget stor utväx-
ling. Resurserna har använts i den takt som det var 
tänkt och i stort sett i linje med initial planering. Revi-
dering av årliga budgetar har gjorts för att nå bättre 
resultatuppfyllese, till exempel genom att utbilda fler 
tekniker och kommuninvånare. Programmet har 
genomförts i samarbete med Tyskland och utifrån 
dess ramverk för finansiell uppföljning och resultat-
uppfölning.

5.3.2  Projektet för förbättrad markförvaltning 
i Kenya (PILAK)

avtalat belopp (mnkr) 40,5

avtalsperiod Jan 2010 – Dec 2012

Utbetalade medel totalt (mnkr) 40,5

samarbetspartner Swedish National Land Board 
(Lantmäteriet) Kenyas Departe-
ment för markfrågor

samarbetsform projekt

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Roten till många konflikter i Kenya är oklarheter 
i vem som äger marken, och vem som därmed har 
rätt att bruka den. Infrastrukturen för markförvalt-
ning i Kenya, inklusive informationssystemen, har 
varit svag och otillräcklig, vilket framförallt drabbar 
de fattiga. Allmänhetens förtroende för markregistre-
ringssystemen har urholkats.

Sverige finansierar ett samarbete mellan Kenyas 
departement för markfrågor och svenska Lantmäte-
riet. Syftet är att digitalisera dokument så att alla 
kenyaner över hela landet ska få tillgång till informa-
tion om markägande. Tidigare har kontrollen över 
dokumenten varit mycket bristfällig. Insatsen förvän-
tas medföra ökad säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet 
i markförvaltningen genom ett IT-baserat informa-
tionssystem, Land Information Management Systems 
(LIMS).

Den primära förmånstagaren är kenyanska staten 
och dess institutioner. Insatsen ska bygga upp den tek-
niska och administrativa kapaciteten hos markdepar-
tementet och markkomissionens personal. Sekundärt 
är Kenyas hela befolkning förmånstagare av insatsen, 
genom bättre tjänster och ökad transparens inom 
markförvaltning.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Förbättrad styrning 
av naturresursutvinning med inriktning mot hållbar 
tillväxt som är till nytta för fattiga människor.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
Att stödja Kenyas markdepartement i utvecklingen av 
effektiv markförvaltning utifrån förenklade arbetssätt, 
korrekt och säker information om mark och rättighe-
ter, samt robusta och hållbara informationssystem.
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Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Planerade resultat
De förväntade resultaten är ett stärkt markdeparte-
ment med effektivare arbetsmetoder och ett imple-
menterat Land Information Management Systems 
(LIMS).

Uppnådda resultat
 ■ Säkra markdokumentation och arkivering: 

En anläggning med modern IT-infrastruktur, och 
en produktionskedja med åtta högeffektiva scan-
ners har installerats med kapacitet att scanna origi-
naldokument samt kontorsdatorer för diverse 
administrativa syften.

 ■ Utveckling av processer för verksamheten: Struktu-
ren för verksamheten har utvecklats och markför-
valtningen har setts över. Samtliga processer har 
gåtts igenom med deltagande på hög nivå och med 
representanter från alla tekniska avdelningar.

 ■ Informationssäkerhet: En policy för informations-
säkerhet har utvecklats och ett antal åtgärder har 
vidtagits för att öka informationssäkerheten. Ett 
IT-säkerhetssystem som reglerar vilka som får 
åtkomst till olika delar av informationssystemet har 
utvecklats för interna och externa användare.

 ■ Modernisering av det geodetiska1 ramverket: Ett 
modernt geodetiskt ramverk har designats och ett 
passivt nätverk har etablerats. Tack vare projektet 
finns det nu en träffsäker och globalt anpassad geo-
detisk referensram samt ett lättillgängligt geodetiskt 
kontrollnätverk med nationell täckning.

 ■ Utveckling av ett fastighetsregistersystem: Ett fast-
ighetsregistersystem (Cadastral Information Sys-
tem, CIS) har tagits fram och används i en region.

 ■ Utveckling av ett system för insamling av markhy-
ror: Ett insamlingssystem för markhyror utveckla-
des och integrerades i systemet för landförvaltning.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Signifikanta steg har tagits för att nå insatsens huvud-
sakliga mål.

Trots att vissa av de förväntade prestationerna inte 
har uppnåtts så har myndighetssamarbetet mellan 
Lantmäteriet och markdepartementet skapat möjlig-
heter för en väl fungerande markförvaltning. Insat-
sens fokus på stöd till statliga initiativ ses som ett stra-

1 Geodetisk mätning innebär att man mäter in eller sätter ut punkter eller 
detaljer på marken med hög noggrannhet, ofta mindre än ett par centimeter, 
i förhållande till ett referenssystem

tegiskt sätt att öka statligt ledarskap och att borga för 
stöd från alla intressenter.

Utvärderingen visade dock att endast tolv av de 
förväntade resultaten nåddes helt eller delvis. Ute-
blivna resultat förklaras av insatsens överambitiösa 
utformning, förseningar i genomförandet, sen utvär-
dering av nyckelpolicyer samt omformulering av 
insatskomponenterna.

Kostnadseffektivitet
Projektets utformning och valet av områden var 
enligt Sidas bedömning ändamålsenligt. Rapporte-
ringen är aktivitetsorienterad, föga analytisk och 
utgår inte från överenskomna indikatorer. Den finan-
siella rapporteringen innehåller inte någon analys av 
budgetavvikelse eller någon annan information än 
tabeller. I detta hänseende har inte Lantmäteriet mött 
sina förpliktelser.

Sidas bedömning är att projektet varit kostsamt 
men att nyttan i stor utsträckning motiverar investe-
ringen. Den flexibla användningen av budgeten, med 
allokering av medel till de komponenter som inte lidit 
av förseningar och till den nya komponenten föränd-
ringsstyrning vittnar om god projektledning, men 
tycks inte ha påverkat måluppfyllelsen. Den samman-
vägda bedömningen är att kostnadseffektiviteten var 
medelgod.

5.3.3  Femina hälsoinformationsprojekt och 
multimediainitiativ

avtalat belopp (mnkr) 61,1

avtalsperiod 2006–2012

Utbetalade medel totalt (mnkr) 61,5

samarbetspartner Femina HIP

samarbetsform basstöd

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

25

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
I Tanzania är omkring 5,1 procent av den vuxna 
befolkningen hiv-smittad, enligt den tanzaniska reger-
ingens senaste mätning. Sjukdomen orsakar stort 
lidande och påverkar samhället på många sätt och 
många nivåer.

Femina HIP är inriktad på att sprida kunskaper om 
hiv/aids till i första hand ungdomar, eftersom de är 
en riskgrupp. Informationen sprids genom mediapro-
dukter som vänder sig direkt till ungdomarna. Tan-
ken är att kunskaperna, som även omfattar informa-
tion om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR), ska främja en hälsosam livsstil.
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Informationen når även andra grupper, som till 
exempel lärare, föräldrar, representanter för lokala 
myndigheter och Feminas partnerorganisationer.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Minskade överfö-
ringar av HIV/AIDS genom direkt stöd till strate-
giska civila organisationer med fokus på SRHR och 
ett rättighetsperspektiv.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
 ■ Att säkerställa unga människors rätt att uttrycka sig 

själva och bli hörda, liksom deras rätt till informa-
tion och tjänster för att förbättra deras sexuella och 
reproduktiva hälsa och välbefinnande.

 ■ Att främja ”HIPs” livsstilsvarumärke och ”utbild-
ning genom underhållnings”-metodik i Tanzania 
genom partnerskap och allmän debatt för att bidra 
till att minska negativa konsekvenser av HIV/
AIDS.

Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Målområde 1
Att säkerställa unga människors rätt att uttrycka sig 
själva och bli hörda, liksom deras rätt till information 
och tjänster för att förbättra deras sexuella och repro-
duktiva hälsa och välbefinnande.

 ■ Tidningen Fema når genom sina 180 000 tidningar 
ut till 2,8 miljoner läsare och 9,8 miljoner männ-
iskor känner till tidskriften. Den kommer ut fyra 
gånger per år och distribueras till 2 436 gymnasie-
skolor, cirka 40 procent av alla gymnasieskolor 
i landet.

 ■ Tidningen Si Mchezo har 1,2 miljoner läsare och 
5,4 miljoner känner till den. Den kommer ut sex 
gånger per år. De 173 000 tryckta exemplar 
bedöms läsas av minst 15 personer vardera.

 ■ Nationella tv-shower och ”reality-tv” med tävlingar 
i entreprenörskap har varit populära och bidragit 
till önskad kunskap om att starta egna företag. 
Samtidigt är det färre unga som har tillgång till tv 
än till tidskrifterna så det är svårare att bedöma 
genomslaget.

 ■ Femina har effektivt bidragit till att skapa dialog 
och ge ungdomar möjlighet att uttrycka sina åsikter 
och bidrar därmed till social förändring.

 ■ Feminas produkter har sannolikt haft en viktig roll 
i att säkerställa ungas rätt och möjlighet att göra 
hälsoriktiga val. Även om det inte gått att mäta för-
ändringar i beteende rapporterar utvärderingen 
om att pojkar säger sig testa oftare för hiv och att 

flickor säger sig ha fått ökat självförtroende att 
uttrycka sina åsikter.

Resultatområde 2
Att främja ”HIP:s livsstilsvarumärke och utbildning 
genom underhållnings”-metodik i Tanzania genom 
partnerskap och allmän debatt för att bidra till att 
minska negativa konsekvenser av HIV/AIDS.

 ■ Femina har bidragit till att skapa en öppnare 
debatt kring sexualitet.

 ■ Angreppsättet att sprida information med hjälp av 
underhållning har varit effektivt och är mycket 
populärt bland Femina-produkternas läsare.

 ■ Femina är – genom sina tidskrifter, tv-shower etc – 
ledande och har en central roll i att sprida informa-
tion om SRHR och hiv/aids, på ett sätt som ingen 
annan organisation gör idag.

 ■ Femina har bland annat bidragit till utveckling av 
policyer som ökar ungdomars delaktighet i besluts-
fattande, och om reproduktiv hälsa. Trots policy-
förändringar har ungdomar fortfarande begränsad 
tillgång till sexualundervisning inom skolan, och 
Femina spelar fortsättningsvis en viktig roll genom 
att nå ut med information till både ungdomar och 
lärare.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Sida bedömer i ljuset av ovan att Femina HIP överlag 
har uppnått de två målsättningarna och tydligt har 
bidragit till väl underbyggd information kring SRHR 
som på ett effektivt sätt har nått ut till den primära 
målgruppen ungdomar. Angreppsättet att sprida 
information genom underhållning har varit effektivt, 
och är mycket omtyckt bland Femina-produkternas 
läsare. Sidas bedömning är att genomförandet gene-
rellt är effektivt eftersom de uppsatta målen överlag 
har uppnåtts. Resultaten är genomgående väl under-
byggda.

Feminas produkter är mycket populära bland såväl 
unga som lärare. Magasinet Fema är, tillsammans 
med Si Mchezo, Feminas HIP:s viktigaste kommuni-
kationsverktyg. Fema, som ges ut på engelska och 
swahili, tar till exempel upp frågor kring SRHR på 
ett rakt, öppet och progressivt sätt. Tidskrifterna är 
därmed en grundläggande källa för ungdomar till 
information om SRHR och livsstilsfrågor, och Fema 
är den enda ungdomstidskrift som regelbundet når ut 
till skolor.
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Kostnadseffektivitet
Mot bakgrund av det stora behovet bland ungdomar 
om information kring SRHR och livsstilsfrågor, samt 
att tidskrifterna når ut till ett mycket stort antal läsare, 
gör Sida bedömningen att Femina HIP:s utbildning 
genom underhållningskanaler överlag är kostnadsef-
fektiv. Enligt utvärderingen är produktionen och dist-
ributionen av de två tidskrifterna till exempel kost-
nadseffektiv. Detta särskilt mot bakgrund av det finns 
få andra mediaplattformer än de privata som kan nå 
ut med lättillgänglig och ungdomsvänlig information. 
Sidas bedömning är att det inte finns några alternativ, 
varken när gäller omfång eller när det handlar om att 
nå utanför städerna. Utvärderingen bedömer även att 
kostnaderna för administration och ledning, som 
utgjort 20–30 procent, är rimliga.

Utvärderingen lyfte dock fram att resultatramver-
ket kan förbättras och att en tydligare interventionslo-
gik kan utvecklas. Sida delar denna bedömning. 
Enligt utvärderingen bör Femina HIP fortsätta för-
bättra sin strategiska planering, uppföljning och sitt 
interna lärande så att olika processer och verktyg kan 
återkoppla till utveckling av resultatramverk.

Sammantaget, bedömer Sida att kostnadseffektivi-
teten har varit medelgod.

5.3.4  Diakonias strategiska fredsbyggande 
program i Zimbabwe

avtalat belopp (mnkr) 30

avtalsperiod juli 2012 – juni 2015

Utbetalade medel totalt (mnkr) 14

samarbetspartner Diakonia

samarbetsform programstöd

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Insatsen utgår från att de underliggande orsakerna till 
fattigdomen i Zimbabwe bland annat är bristen på 
demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga 
rättigheter. Den maktkamp som råder mellan Zim-
babwe African National Union – Patriotic Front 
(ZANU-PF) och oppositionen, har lett till skärpta 
motsättningar i samhället som har förvärrat situatio-
nen.

Diakonias insats bidrar till ett starkare civilsamhälle 
som kan förbättra förutsättningarna för att lösa kon-
flikterna, motverka rådande maktkoncentration och 
främja god samhällsstyrning. Detta åstadkoms genom 
finansiellt stöd till partnerorganisationer, kapacitetsut-
veckling och gemensamt påverkansarbete.

Förmånstagarna är främst Diakonias partnerorga-
nisationer i Zimbabwe. Målgruppen är alla grupper 
i samhället som nås av de medverkande organisatio-
nernas arbete.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Ett växande demo-
kratiskt, livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle 
i vilket människor organiserar sig fritt i politisk eller 
annan verksamhet, inklusive verkar för ökad respekt 
för de mänskliga rättigheterna.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
Ett stärkt civilsamhälle som bidrar till att förändra de 
strukturella förutsättningar som är nödvändiga för 
fred, jämställdhet och en fördjupad demokrati i Zim-
babwe.

Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Förväntat resultat
Diakonias partnerorganisationer har förstärkt sin 
kapacitet och organisation för att kunna förändra de 
strukturer som skapar konflikter.

Uppnått resultat
Partnerorganisationerna har börjat ställa om från att 
ge stöd till projekt till att stödja program och fokuse-
rar i större utsträckning på att påverka de strukturer 
som bidrar till konflikter, till exempelv inom media 
och säkerhetssektorn. Exempel på aktiviteter riktade 
mot strukturer är Silveira Houses forskning och det 
arbete som utförts av kyrkor i Matebeleland med 
fokus på fredsbevakning och förberedelser inför valö-
vervakning.

Förväntat resultat
Partnerorganisationerna har stärkt sin kapacitet och 
organisation för att med männens medverkan kunna 
försvara och främja kvinnors rättigheter.

Uppnått resultat
Partnerorganisationerna har påbörjat ett antal aktivi-
teter men ännu inte fullt ut lyckats integrera ett jäm-
ställdhetsperspektiv.

Förväntat resultat
Partnerorganisationerna har stärkt sin kapacitet och 
organisation för att kunna leverera resultat på ett 
effektivt sätt utifrån sina mandat.
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Uppnått resultat
 ■ De kapacitetsbyggande insatserna har lett till en 

bättre ekonomisk rapportering, men resultatrap-
porteringen är fortsatt bristfällig.

 ■ Alla partnerorganisationer har utvecklat strategier 
för att hantera risker.

 ■ Fyra partnerorganisationer har utarbetat planer för 
uppföljning och utvärdering.

Förväntat resultat
Partnerorganisationer drar fördel av ökad samstäm-
mighet och tillämpningen av principerna för god 
givarsamordning.

Uppnått resultat
Partnerorganisationernas har fått ett större ansvar för 
delar av programmet. Ett självständigt forum för 
partnerorganisationernas ekonomiansvariga är också 
aktivt nu.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
På delmålsnivå är det för tidigt att observera resultat 
i egentlig mening. När den externa utvärderingsrap-
porten skrevs hade partnerorganisationernas kapaci-
tetsbyggande arbete bara pågått i fyra månader. Sida 
bedömer att det går att skönja vissa framsteg i förhål-
lande till programmålet.

Sidas bedömning är att Diakonia har omformat sin 
verksamhet i Zimbabwe på ett tillfredsställande sätt 
för att öka personalens och partnerorganisationernas 
samlade kapacitet. Diakonias interna organisation 
har effektiviserats, och man har återetablerat Diako-
nia som en pålitlig partner som kan tillföra något 
positivt till demokratiseringsprocessen i Zimbabwe. 
Detta är bland annat resultatet av en omstrukturering 
av Diakonias lokala kontor samt ett gediget nätverks-
arbete. Sidas bedömning styrks av den externa utvär-
deringsrapporten.

Kostnadseffektivitet
I det ursprungliga insatsbeslutet från juli 2012 konsta-
terar Sida att utvecklingsinsatsen har en rimlig budget 
i förhållande till mål och förväntade resultat. Den 
senaste rapporteringen visar på att kostnaderna ligger 
inom budgetramen. Inga avgörande avvikelser har 
framkommit.

Budgeten kanaliseras främst genom partnerorga-
nisationer i Zimbabwe. Cirka 70 procent av budge-
ten går direkt till partnerorganisationerna inklusive 
kapacitetsuppbyggnad, uppföljning och utvärdering. 
Sida anser att det är kostnadseffektivt eftersom 

programmet genomförs genom redan etablerade 
strukturer och aktörer som är väl bekanta med lokala 
f örhållanden.

Genomförandekapaciteten förefaller god, men mer 
djuplodade bedömningar av detta kan inte göras 
ännu. Sida anser att kostnaderna för Diakonias sam-
ordning av programmet är väl investerade medel 
bland annat eftersom partnerorganisationerna i en 
oberoende undersökning själva anser att Diakonia 
stärker deras kapacitet och tillför användbar kunskap, 
till exempel inom jämställdhet och fredsbyggande. 
Sida bedömer kostnadseffektiviteten hittills som 
 medelgod.

5.3.5 Naturskyddsföreningens Sydram

avtalat belopp (mnkr) 50,3

avtalsperiod 20120101–20121231

Utbetalade medel totalt (mnkr) 50,3

samarbetspartner Naturskyddsföreningen

samarbetsform program

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Fattiga människor är ofta direkt beroende av naturre-
surserna. Därför drabbas de hårdast när förutsätt-
ningarna för till exempel fiske och jordbruk föränd-
ras. Insatsen riktar sig till Naturskyddsföreningens 
samarbetsorganisationer och deras målgrupper. Stö-
det ska stärka deras kapacitet att få gehör för en håll-
bar samhällsutveckling som särskilt gynnar fattiga.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Ett livskraftigt och 
pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som 
bidrar effektivt genom ett rättighetsbaserat arbete till 
att minska fattigdomen i alla dess dimensioner samt 
delmålen:

 ■ Stärkt kapacitet hos aktörer i det civila samhället 
i utvecklingsländer att arbeta rättighetsbaserat 
i sina roller som röstbärare och organisatör av 
tjänster.

 ■ Stärkt demokratisering och ökad respekt för fat-
tiga och diskriminerade människors mänskliga 
 rättigheter.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
Att stärka samarbetsorganisationerna och deras mål-
grupper så att de har kapacitet att hävda och bevaka 
sina rättigheter och påverka på alla plan för ett håll-
bart nyttjande av ekosystemen.
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Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Förväntat resultat
Ökad kunskap om miljö och rättigheter samt kapaci-
tet att agera genom mobilisering, organisering och 
folkligt deltagande

Uppnått resultat
 ■ Beslutsfattare, småbönder, organisationer, företag, 

sjukhus och människor som lever i fattigdom har 
fått ökade kunskaper om ekosystem, klimatföränd-
ringar och miljögifters skadliga inverkan. Männ-
iskor engagerar sig för sin närmiljö och miljön i ett 
globalt perspektiv.

Exempel 1: I Etiopien, Kenya, Uganda och Filippi-
nerna har småbönder skaffat sig kunskap om metoder 
för ekologisk odling och genom att organisera sig fått 
ökad självkänsla och blivit bättre på att marknadsföra 
sina produkter. Det har i sin tur förbättrat förutsätt-
ningarna för ökade inkomster.
Exempel 2: Många organisationer har ökat sin kunskap 
i sakfrågan, till exempel i förberedelsearbetet inför 
FN:s konferens om hållbar utveckling Rio +20.
Exempel 3: Organisationen Envirocare har framgångs-
rikt samverkat med textilindustrin i Tanzania för att 
minska utsläppen av skadliga kemikalier från fabri-
kerna.

Förväntat resultat
Organisations och kapacitetsutveckling hos 
samarbetsorganisationerna
Uppnått resultat

 ■ Många organisationer har stärkts och fått större 
genomslag genom att nätverka och skapa allianser 
med andra organisationer och rörelser.

 ■ Samarbetsorganisationernas kapacitet har stärkts 
inom finansiell kontroll, riskhantering och jäm-
ställdhet.

Exempel 1: Systemrevisioner har genomförts på 13 
samarbetsorganisationer och tillhörande kapacitets-
stärkande konferenser har hållits i tre länder 
i  Östafrika.
Exempel 2: I Kenya, Sydafrika och Uganda har verk-
samheten utvärderats. Det har bland annat lett till att 
en organisation sammanställt sina olika vatten- och 
klimatrelaterade aktiviteter till ett program.

Förväntat resultat
Påverkan på beslut och beslutsprocesser, regelverk och 
lagstiftning

Uppnått resultat
 ■ Påverkansarbete har lett till flera strukturella 

förändringar, exempelvis i lagstiftning och 
regelverk med koppling till miljöfrågor.

Exempel 1: Några av samarbetsorganisationer har del-
tagit och påverkat processer i samband med de rikt-
linjer som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO) utformat för att säkerställa ett hållbart småska-
ligt fiske och reformeringen av EU:s fiskepolitik. Sam-
arbetsorganisationerna har påverkat ett förnyat fiske-
protokoll mellan EU och Mauretanien.
Exempel 2: En organisation i Brasilien har bidragit till 
en överenskommelse på nationell nivå om att utreda 
lokalbefolkningars krav i samband med dammbyggen 
och genom sitt arbete fått uppmärksamhet och förtro-
endet att delta i en förhandlingsgrupp med den fede-
rala regeringen om utvecklingen av landets energimo-
dell.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Sidas samlade bedömning är att insatsen genomförts 
enligt plan och att verksamheten uppvisar goda resul-
tat. Då rapporteringen saknar övergripande kvantita-
tiva sammanställningar av resultaten är det dock svårt 
att bedöma resultatuppfyllelsens omfattning.

Sida bedömer att verksamheten bidragit till 
genomförandet av strategin för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället (CSO) 2010–
2014 och är rättighetsbaserad med stark betoning på 
ansvarsutkrävande. Insatsen har bidragit till att 
människor organiserat sig i större omfattning och fått 
ökad kunskap och insikt. Människors engagemang för 
sin närmiljö och miljön i ett globalt perspektiv har 
också ökat. Några viktiga faktorer som bidragit till 
framgången är att verksamheten bygger på relevant 
forskning och att samverkan sker mellan olika aktörer 
på flera plan.

Kostnadseffektivitet
Naturskyddsföreningen är en av Sidas ramorganisa-
tioner och insatsen har beviljats för att genomföra 
strategin för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället. Det betyder att Sida har bedömt att 
organisationen har kapacitet att bedriva ett kostnads-
effektivt utvecklingsarbete inom sitt område. Avse-
ende den här insatsen har Sida bedömt att Natur-
skyddsföreningen har tillräcklig kompetens och 
tillfredställande system för att bedöma samarbetsor-
ganisationernas budgetar i förhållande till föreslagen 
verksamhet samt att analysera och bedöma kostnads-
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effektivitet på budgetpostnivå, det vill säga budgete-
rade kostnader i förhållande till planerade aktiviteter 
och förväntade resultat. Bedömningen grundar sig på 
Sidas stickprovsgranskning av fyra projekt samt Sidas 
tidigare erfarenheter av samarbetet med Natur-
skyddsföreningen. Sida bedömer att insatsen har en 
medelgod kostnadseffektivitet.

5.3.6 Rädda Barnen Sveriges ramavtal

avtalat belopp (mnkr) 138

avtalsperiod 2012

Utbetalade medel totalt (mnkr) 138

samarbetspartner Rädda barnen Sverige

samarbetsform Kärnstöd (B01)

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av 
grundprinciperna i FN:s barnkonvention. De andra 
två grundprinciperna handlar om att inget barn får 
diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och 
utveckling. Rädda barnen arbetar systematiskt med 
att förbättra barns situation i världen med utgångs-
punkt i deras rättigheter.

Förmånstagare för den här Sida-insatsen var 
Rädda Barnen Sveriges samarbetsorganisationer 
i fält. Insatsens målgrupp var barn och ungdomar 
i verksamhetsländerna som direkt och indirekt drar 
nytta av verksamheten.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Stärkt kapacitet hos 
aktörer i det civila samhället i utvecklingsländer att 
arbeta rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare 
och organisatör av tjänster.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
 ■ stärka Rädda Barnen Sveriges samarbetsorganisa-

tioner i fält
 ■ bättre samhällsstyrning för barns rättigheter, inklu-

sive bättre lagstiftning och efterlevande av interna-
tionella åtaganden för barns rättigheter

 ■ stärkta nationella, provinsiella och lokala barn-
skyddssystem, både i utvecklingskontexter och 
i katastrofsituationer.

Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Förväntat resultat
Stärkta civilsamhällesorganisationer som arbetar 
effektivt och rättighetsbaserat med barns rättigheter.

Uppnådda resultat
 ■ Rädda Barnen Sverige stärkte sina samarbetsorga-

nisationers påverkansarbete, vilket ledde till ett mer 
effektivt arbete för barns rättigheter.

 ■ Organisationer i Indien påverkade den federala 
femårsplanen så att barns hälsa sattes i fokus.

 ■ Organisationer i Afghanistan lyckades med sitt 
påverkansarbete få fram bättre toaletter som mins-
kat risken för spridningen av magsjukdomar.

Förväntat resultat
Bättre samhällsstyrning för barns rättigheter i pro-
gramländerna.

Uppnådda resultat
 ■ I 84 procent av programländerna bidrog organisa-

tionerna till institutionaliseringen av barns rättig-
heter framför allt genom att lagstiftningen anpassa-
des till Barnkonventionen, rapportering 
i internationella forum och genom initiativ där 
barnen själva fick delta i lokalt beslutsfattande.

 ■ Organisationernas arbete bidrog till att barns rät-
tigheter stärktes i Kenyas lagstiftning i frågor om 
rättvisa för barn, äktenskap och utbildning.

 ■ Samarbetspartner i Zambia bidrog till att ett för-
bud mot barnmisshandel i hemmet togs upp som 
en del av översynen av lagstiftningen kring barns 
rättigheter.

 ■ Organisationer i Filippinerna och Brasilien bidrog 
till att länderna nu är på god väg att helt förbjuda 
kroppslig bestraffning av barn.

Förväntat resultat
Stärkta nationella, provinsiella och lokala barnskydds-
system, både i utvecklingskontexter och i katastrofsi-
tuationer.

Uppnådda resultat
 ■ Kenya, Etiopien och Sudan antog nationella strate-

gier för att skydda barn, vilket innebär att alla 
Rädda Barnens samarbetsländer nu har barnrätts-
strategier.

 ■ En barnskyddsstandard för humanitära katastrofer 
har antagits av de organisationer och FN-organ 
som tillsammans driver det så kallade Sphere-pro-
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jektet för standardisering av humanitärt stöd. 
Rädda Barnen samordnade utarbetandet av denna

 ■ Genom nya barnskyddsmekanismer fick 70 000 
barn skydd mot våld och utnyttjande i Benin, 
Togo, Burkina Faso, Mali och Niger.

 ■ De filippinska organisationerna drev igenom bud-
getökningar för barnskydd på 11–20 procent i stä-
derna Cavite och Caloocan City.

Sidas resultatbedömning:
Måluppfyllelse
Det övergripande målet för insatsen – att stärka 
Rädda Barnen Sveriges samarbetsorganisationer i fält 
– uppnåddes i hög grad. En utvärdering som Sida lät 
göra 2012 visar mycket goda resultat när det gäller att 
utveckla ett pluralistiskt och starkt civilsamhälle på 
nationell och regional nivå, som också tar med bar-
nen själva i arbetet. Partnerorganisationernas organi-
satoriska utveckling, ägandeskap och ekonomiska sta-
bilitet förbättrades också.

Sida bedömer att insatsen bidrog till att förstärka 
barns rättigheter i samhället, framför allt genom 
arbetet för att få igenom bättre lagar och öka efterlev-
naden av internationella åtaganden.Sida bedömer att 
nationella, provinsiella och lokala system för barn-
skydd stärktes, både i utvecklingskontexter och i kata-
strofsituationer. Rädda Barnen bidrog även till att för-
bättra skyddet av barns fysiska och psykiska integritet.

Kostnadseffektivitet
Insatsen har beviljats Rädda Barnen Sverige då de är 
en av Sidas ramorganisationer som ska genomföra 
strategin för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället. Det betyder att Sida har bedömt att 
organisationen har kapacitet att bedriva ett kostnads-
effektivt utvecklingsarbete inom sitt område. I den 
berörda insatsen har Sida bedömt kostnadseffektivite-
ten på budgetpostnivå, det vill säga budgeterade kost-
nader i förhållande till planerade aktiviteter och för-
väntade resultat i jämförelse med erfarenheter av 
liknade insatser. Rädda Barnen Sverige har välut-
vecklade metoder och strukturer för att uppnå 
sina mål.

Rädda Barnen arbetade under 2009–2011 med att 
öka kostnadseffektiviteten genom att samordna admi-
nistrationskostnader och öka andelen medel som för-
medlades direkt till partnerna. Under 2007 gick 
endast 42 procent av budgeten till lokala partner, 
medan 56 procent av budgeten gick direkt till part-
nerna 2012. Därutöver går en stor andel medel även 
indirekt till partnerorganisationerna genom kapaci-
tetsstärkande aktiviteter och utbildningar av lokalkon-

tor. Sidas bedömning är att stödet till Rädda Barnen 
Sverige håller en medelgod kostnadseffektivitet.

5.3.7  Stöd till NIR:s förberedande verksamhet  
inför förslag om samarbete  
(Pilotprojekt 2009–2012)

avtalat belopp (mnkr) 36

avtalsperiod 14 december 2009–30 juni 2013

Utbetalade medel totalt (mnkr) 36

samarbetspartner Näringslivets Internationella 
Råd (NIR)

samarbetsform projektstöd

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

90

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
NIR:s insats ska bidra till uthålliga, strukturella förut-
sättningar för ekonomisk utveckling som leder till 
minskad fattigdom på komplexa marknader. Den 
bärande principen är den privata sektorns möjlighe-
ter att arbeta med frågor som är svåra att hantera för 
andra aktörer.

Förmånstagare är NIR som genom stärkt kapacitet 
samordnar näringslivets bidrag till lösning av globala 
utvecklingsproblem som hämmar näringslivsutveck-
ling på svåra marknader.

Den direkta målgruppen är företagsorganisationer, 
företag och nyckelpersoner i dessa och i vissa fall 
också arbetstagarorganisationer. Den indirekta mål-
gruppen är fattiga människor i de berörda länderna.

Strategimål
I Sidas Instruktion 2007 fick myndigheten i uppdrag 
att samverka med myndigheter, organisationer och 
näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete och sam-
stämmighet för utveckling, samt att utveckla sin sam-
verkan med näringslivet genom närmare dialog, erfa-
renhetsutbyte och ömsesidigt tillvaratagande av 
kompetens. Förlängningen av insatsen (januari 2013) 
bedömdes inom ramen för strategin för kapacitetsut-
veckling och samverkan för att stimulera närings-
livsutveckling och entreprenörskap i särskilt fattiga 
länder och regioner.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål
 ■ skapa förutsättningar att bygga och bevara fred
 ■ skapa förutsättningar för ett gynnsamt affärsklimat 

karaktäriserat av marknadsekonomi, demokratiska 
värderingar och transparens

 ■ skapa en systematisk hantering av hälsofrågor med 
arbetsplatsen som utgångspunkt.
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Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Insatsen är ett övergripande organisationsstöd som 
komplement till specifika landprogram.

Förväntat resultat
 ■ Fred – den privata sektorn bidrar till att skapa vik-

tiga förutsättningar för att bygga och bevara fred 
genom att bidra till konfliktlösning, fredsbyggande 
och genom att delta i dialoger som stöder fredspro-
cesser.

Uppnått resultat
 ■ Trycksak kring näringslivets bidrag till fred publice-

rad och distribuerad
 ■ Erfarenhetsutbyte genomfört mellan Colombia och 

Palestina kring näringslivets roll i fredsskapande
 ■ Ett medlingscenter har etablerats i Jerusalem.

Förväntat resultat
 ■ Gynnsamt affärsklimat – karaktäriserat av mark-

nadsekonomi, demokratiska värderingar, transpa-
rens, effektiva institutioner samt rättsstatens 
 principer.

Uppnått resultat
 ■ Studier av näringslivsklimatet i olika länder har 

genomförts för att identifiera strukturella hinder för 
näringslivsutveckling. Ett flertal initiativ har påbör-
jats men det är för tidigt att mäta resultaten.

I Zimbabwe har NIR medverkat till att ena de största 
branschorganisationerna vilket bidragit till en bättre 
dialog med regeringen.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Den externa utvärderingen påpekar att det inte är 
möjligt att göra en exakt uppskattning av måluppfyl-
lelse till följd av brister i den ursprungliga verksam-
hetslogiken (alltför ambitiös, vaga målformuleringar 
och outvecklade indikatorer). Det är svårt att bedöma 
hur mycket det övergripandet stödet bidrar till mål-
uppfyllelsen eftersom det är svårt att skilja ut det 
från de insatser som finansierats av respektive land-
program.

Sidas bedömning är att insatsen bidragit till ett för-
bättrat näringslivsklimat i Zimbabwe, baserat på en 
oberoende utvärdering från 2013 som innefattar två 
landsstudier. I Västbanken och Gaza har insatsen 
bidragit till ett medlingscenter för affärstvister. För att 
uppnå konkreta resultat inom fred och gynnsamt 

näringslivsklimat anser Sida att ett mer riktat och 
strukturerat program hade behövts. Programmet har 
få mätbara resultat bland annat på grund av fördröj-
ning i genomförandet.

Sida bedömer att NIR:s nya projekthanteringssys-
tem påtagligt förbättrat förutsättningarna för ett 
resultatorienterat arbete. Sida fattade beslutet att 
avsluta hälsokomponenten 2012 på grund av begrän-
sade resultat inom området Hälsa och ett behov av att 
koncentrera hela programmet till färre resultatområ-
den. I stället infördes resultatområden med syftet att 
stärka NIR:s kapacitet och kostnadseffektivitet genom 
att systematisera lärdomar från landprogrammen. 
Som ett resultat av detta har NIR utvecklat interna 
system för att hantera insatser, baserat på resultat och 
uppföljning. Utvärderingen kan dock inte belägga att 
det övergripande stödet har förbättrat effektiviteten 
i NIR:s projekt, med undantag för aktiviteter för erfa-
renhetsutbyte mellan länder. NIR har inte systema-
tiskt anlagt något jämställdhetsperspektiv eller rap-
porterat om insatsens förväntade effekt för att minska 
fattigdomen.

Sida bedömer att NIR:s arbete i konflikt- och post-
konfliktländer och för främjande av näringslivsklimat 
i icke-demokratiska stater har gett bäst resultat där 
Sida redan har haft landprogram. Programmets stora 
geografiska spridning bidrar till låg måluppfyllelse 
och gör det svårt att samordna med Sidas landpro-
gram.

Kostnadseffektivitet
Syftet var att NIR:s kapacitet som aktör för fred, 
gynnsamt näringslivsklimat och för hälsoaspekter 
i komplexa marknader skulle stärkas. Inför beslutet 
separerades dock det övergripande stödet från land-
programmen med kriterier och villkor som efterlik-
nade de myndigheten använde för svenska organisa-
tioner i det civila samhället. Den oberoende 
utvärderingen konstaterar att mer än 40 procent av 
stödet använts till NIR:s ledning och administration. 
Utvärderingen anser att detta gör insatsen kostsam 
jämfört med Sidas stöd till andra civilsamhällsorgani-
sationer. Mot bakgrund av insatsens begränsade mål-
uppfyllelse överlag, stora geografiska spridning, efter-
släpning i genomförandet och merkostnad vid sex 
månaders förlängning bedömer Sida att insatsens 
kostnadseffektivitet är låg.
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5.3.8  Kärnstöd till Eurasia Partnership Foundation 
i Georgien

avtalat belopp (mnkr) 22,5

avtalsperiod Jan 2011 – sept 2014

Utbetalade medel totalt (mnkr) 22,5

samarbetspartner Eurasia Partnership Foundation 
Georgia

samarbetsform projekt

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Georgien har genomfört omfattande politiska och 
ekonomiska reformer men är fortfarande en ung och 
skör demokrati där många utmaningar återstår. Det 
civila samhällets aktörer i Georgien saknar ofta resur-
ser och kapacitet. Eurasia Partnership Foundation 
Georgia (EPF) inriktar sig till stor del på att stödja 
gräsrotsorganisationer utanför storstadsområdena. 
Förmånstagarna är i första hand de individer och 
organisationer som engagerar sig på olika sätt genom 
EPF:s verksamhet. Målgruppen är befolkningen 
i stort som gynnas av att civilsamhället får större 
inflytande över beslutsfattandet, till exempelvis i form 
av bättre samhällsservice.

Strategimål
 ■ Stärkta demokratiska strukturer och system med 

fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål:
Det övergripande målet för EPF i Georgien är att 
skapa förutsättningar för befolkningen att engagera 
sig i social, ekonomisk och politisk utveckling för att 
skapa konkreta och hållbara förbättringar på lokal, 
regional och nationell nivå.

Resultatredovisning och bedömning
Resultatredovisning
Resultatområde

 ■ Att främja ett ökat och mer välinformerat delta-
gande bland befolkningen i socialt, politiskt och 
ekonomiskt beslutsfattande.

Uppnådda resultat
 ■ Befolkningens deltagande i viktiga beslutsprocesser 

har ökat. Kommunerna och de statliga myndighe-
terna har blivit mer medvetna om problem som 
befolkningen identifierat.

 ■ Insatsen har skapat förutsättningar för aktörer 
i civila samhället som bidragit till 19 positiva poli-
cyförändringar, exempelvis förbättringar för perso-

ner med funktionshinder och bättre kommunal ser-
vice på lokal nivå. Fix my Street är ett innovativt 
exempel. Det är en webbplats där invånarna i Tbi-
lisi kan rapportera problem med den lokala infra-
strukturen, som till exempel gropar i vägen, direkt 
till kommunen. Hittills är 809 av 1 220 rapporte-
rade problem lösta.

Resultatområde
Att främja deltagande i Georgiens EU-integrations-
process

Uppnådda resultat
 ■ EPF har lyckats med att engagera befolkningen 

i frågor som handlar om EU-integrationen.
 ■ EPF:s stöd till olika inslag i media (talkshows och 

informationsprogram) om EU-integrationen har 
bidragit till att informera och engagera befolk-
ningen.

 ■ EPF:s arbete med livsmedelsäkerhet har bidragit 
till att skapa relationer mellan nyckelintressenterna: 
konsumenter, producenter och regering.

Resultatområde
Att öka kapaciteten bland ungdomar och ge möjlig-
heter för dem att engagera sig i samhället utifrån 
lokalt identifierade behov.

Uppnådda resultat
 ■ Över 2 000 unga har fått möjlighet att utvecklas 

som ledare och förändringsaktörer i sina lokala 
samhällen.

Resultatområde
Att främja utvecklingen av sociala företag1 som en 
möjlig affärsmodell för gräsrotsorganisationer.

Uppnådda resultat:
 ■ Nio sociala företag är idag verksamma med minst 

49 individer sysselsatta från olika socialt utsatta 
grupper. Exempel på sociala företag som startats är 
dels en biltvätt som anställer ungdomar som annars 
lever på gatan samt ett företag som producerar te 
och sysselsätter internflyktingar.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Att nå ut brett med givarmedel till civilsamhällets 
gräsrötter är en utmaning. Sidas bedömning är att 

1 Företag som har som ändamål att integrera människor som står långt från 
arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv och som återinvesterar sina vin-
ster i den egna eller liknande verksamheter.
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EPF:s räckvidd och verksamhet saknar motsvarighet 
och därför är mycket viktig för utvecklingen av civil-
samhället i Georgien. Sida bedömer också att EPF 
i huvudsak lyckas med att uppnå sina mål. Detta 
styrks av en extern utvärdering. EPF är särskilt fram-
gångsrikt när stiftelsen engagerar befolkningen i arbe-
tet med att identifiera de lokala behoven och när den 
ger organisationer i civilsamhället verktyg för att över-
vaka och påverka beslutsfattare. En framgångsfaktor 
tycks ha varit EPF:s fokus på deltagande och partner-
skap mellan civilsamhällesorganisationer och lokala 
myndigheter. Det arbetet har bidragit till hållbara 
resultat och försäkrat ägarskap.

Kostnadseffektivitet
Kostnaderna för genomförandet bedöms som rimliga 
och ändamålsenliga och är i linje med den bedöm-
ning som föregick insatsbeslutet. Utvärderingen kon-
staterar att man inte kunnat analysera kostnadseffek-
tivitet ur ett jämförande perspektiv utan fokuserar på 
projektets övergripande effektivitet samt EPF:s pro-
jekthantering. Enligt utvärderingen har EPF ett admi-
nistrativt och programmässigt system som bidrar till 
hög kvalitet i bidragshanteringen. Detta styrker Sidas 
bedömning. Utvärderingen visar att EPF som organi-
sation uppnår effektmålen i insatsen, mycket tack vare 
kvalificerad personal och den goda hanteringen av 
bidragen till olika organisationer Slutsatsen bekräftas 
av projektrapportering samt genom Sidas observatio-
ner i fält. Att EPF som vidareförmedlande organisa-
tion arbetar nära aktörerna möjliggör enligt Sidas 
bedömning att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till 
gräsrotsorganisationer på landsbydgen. Enligt Sidas 
bedömning hade EPF inte kunnat uppnå lika omfat-
tande resultat och inte kunnat spela den centrala roll 
stiftelsen gör idag utan Sidas stöd. Sidas samman-
vägda bedömning är att kostnadseffektiviteten i insat-
sen är medelgod.

5.3.9  Rådgivning till finansdepartementet i Ukraina

avtalat belopp (mnkr) 36

avtalsperiod 2010–03-05–2014–06-30

Utbetalade medel totalt (mnkr) 29

samarbetspartner Ukrainas
Finansdepartement
och SIPU International

samarbetsform projekt

svensk andel av total budgete-
rat stöd (%)

100

Utvecklingsproblem och bidrag till lösning
Projektet syftar till att åtgärda svagheter inom syste-
met för offentlig finansiell styrning för att öka sam-
stämmigheten med EU och internationella standar-
der. Projektet stöder den pågående processen med att 
reformera budgetarbetet i Ukraina liksom förbätt-
ringar inom strategisk planering. Förmånstagare är 
finansdepartementet. Målgruppen är indirekt Ukrai-
nas medborgare.

Strategimål
Insatsen utgår från strategimålet: Mer effektiv och 
transparent offentlig förvaltning som närmat sig euro-
peisk standard och normer.

Utvecklingsinsatsens huvudsakliga mål:
 ■ Förbättrad offentlig finansiell styrning för att staten 

ska kunna tillhandahålla offentliga tjänster samt 
hållbar ekonomisk tillväxt.

 ■ Projektets specifika mål är att modernisera budget-
processen och förvaltningen av biståndet genom 
rådgivning till Ukrainas finansdepartement.

Resultatredovisning
Resultatområde budgetprocess
Planerat resultat
En ny makroekonomisk modell introduceras.

Uppnått resultat
En beräkningsmodell för att göra en prognos över 
intäkterna i statsbudgeten är slutförd och levererad.

Planerat resultat
En budgetprognos på medellång sikt baserad på rele-
vanta tekniska applikationer introduceras.

Uppnått resultat
Modellen för utgiftsprognos är slutförd och levererad.

Planerat resultat
Budgetplanering på medellång sikt införs.

Uppnått resultat
En omfattande plan för stegvis introducering budget-
planering på medellång sikt är utvecklad.

Planerat resultat
Den årliga budgetcykeln är reviderad så att den inklu-
derar utgiftsramen på medellång sikt i enlighet med 
politiska avsikter och är utformad enligt internationell 
praxis.
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Uppnått resultat:
Väsentliga förändringar i det nuvarande dokumentet 
för budgetpolicy, till exempel treårig prognos samt 
utgiftstak för policyområden, är inkluderade i reger-
ingens förslag till en ny lag om strategisk budgetpla-
nering. Dessa förslag är hämtade direkt från projek-
tets analys och förslag.

Planerat resultat
Budgetpropositionen revideras för att bli enhetlig, 
transparent och relevant.

Uppnått resultat
Regeringen har lagt ett förslag till parlamentet om en 
stegvis revidering av det nuvarande formatet för bud-
getproposition och budgetplanering på medel-
lång sikt.

Planerat resultat
Finansdepartementets ledning har full förståelse för 
budgetprocessreformen och visar ett starkt engage-
mang för budgetprocessreformen.

Uppnått resultat
Inget resultat i egentlig mening har uppnåtts, men tio 
seminarier har genomförts med relevanta deltagare. 
Seminarierna har bland annat handlat om budgetpla-
nering på medellång sikt samt struktur och innehåll 
i regeringens budgetdokument.

Resultatområde förvaltning av bistånd
Planerade resultat som uppnåtts helt

 ■ Finansdepartementet använder ändamålsenliga 
analysunderlag för rapportering och har etablerat 
rutiner för att samordna och förvalta biståndet.

 ■ Rapportering och samarbetsrutiner över avdel-
ningsgränserna har införts.

Planerade resultat som uppnåtts delvis
 ■ Finansdepartementet har förmåga att samordna 

och hantera biståndet.
 ■ Finansdepartementet kan förvalta ett hållbart sys-

tem för effektiv, ändamålsenlig användning av 
externa resurser för offentlig finansiell styrning.

Sidas resultatbedömning
Måluppfyllelse
Enligt den externa utvärderingen har projektet haft 
begränsade effekter på kort och medellång sikt. Sidas 
bedömning är att uppnådda resultat är tillräckliga för 
att tala om måluppfyllelse. I arbetet med budgetrefor-
men har fokus legat på tekniska förändringar som är 

nödvändiga för att föra processen framåt. För att 
uppnå långsiktiga effekter behöver de föreslagna bud-
getanpassningarna genomföras och i de flesta fall 
krävs också ändringar i lagstiftningen.

För långsiktiga effekter inom komponenten förvalt-
ning av bistånd krävs ett legalt ramverk för bistånds-
samordning. De planerade prestationerna har endast 
delvis uppnåtts. Genom betydande förändringar på 
finansdepartementet sedan projektet inleddes i mars 
2010 har förutsättningarna för att uppnå de plane-
rade resultaten minskat. Utvärderingen bedömde att 
projektet uppnådde de resultat som kunde uppnås 
med tanke på omständigheterna. Projektet har lagt 
en grund för förvaltning av bistånd om och när frå-
gan ges högre politisk prioritet. Sida delar denna 
bedömning och anser att genomförandet på ett bra 
sätt anpassats utifrån var det funnits störst politisk 
vilja för förändring och därför störst möjlighet att 
uppnå resultat.

Kostnadseffektivitet
Sida förhandsbedömde projektet som kostnadseffek-
tivt. Den största delen av stödet har gått till arvoden 
för internationella och lokala konsulter i enlighet med 
projektutformningen. Enligt Sida har denna ansats 
bidragit till de resultat som uppnåtts. I projektteamet 
ingick en internationell konsult som hade värdefulla 
erfarenheter av att arbeta med budgetreform i en 
annan före detta sovjetrepublik, och en lokal konsult 
med god förankring i finansdepartementet vilket har 
bidragit avsevärt till effektiviteten. Budgeten för arbe-
tet har använts i enlighet med plan. Den externa 
utvärderingen kunde endast bidra med generella iakt-
tagelser om hur de finansiella resurserna fördelats 
mellan komponenterna i projektet. Den lokala par-
tens begränsade absorptionsförmåga har lett till vissa 
förseningar, i synnerhet under projektets första år. 
Sida anser att kostnadseffektiviteten är medelgod uti-
från de uppnådda resultaten i förhållande till insatta 
resurser och tidsramen.

5.4 Flexibilitet och innovation
Sida har under 2013 fortsatt sitt arbete att skapa 
utrymme för innovation och flexibilitet i det 
svenska utvecklingsarbetet. Det har bland annat 
resulterat i ökat nytänkande i utformningen av 
insatser avseende valet av samarbetsparter 
och finansieringslösningar, men även påverkat 
hur Sida arbetar med stöd till innovationer. Den 
positiva utvecklingen bekräftas också i rappor-
teringen från utlandsmyndigheterna och av att 
garantiinstrumentet används mer.
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Uppdraget att skapa utrymme för innovation och 
flexibilitet i utvecklingssamarbetet avspeglas i utform-
ningen av insatser eller finansieringslösningar men 
även hur myndigheten arbetar med stöd till innova-
tioner för att möta globala utmaningar.

Sida har under året till exempel valt att fördjupa 
det pågående samarbetet med USAID för att 
utveckla och sprida innovationer som adresserar stora 
globala utvecklingsutmaningar. I november 2013 
deklarerade USAID och Sida att man tillsammans 
avser att avsätta totalt 2,6 miljarder kronor under fyra 
år för att stimulera sådana innovationer.

På insatsnivå arbetar Sida fortsatt med att söka nya 
lösningar utifrån valet av metoder, aktörer och finan-
sieringsformer. Ett exempel på hur Sida skapar 
utrymme för flexibilitet är stödet till ett system för flexibla 
skolbidrag (School Improvement Grants) i Kam-
bodja. Bidragen kommer att omfatta fler än 11 000 
skolor, vilka i stor utsträckning kommer att kunna 
bestämma över hur bidragen ska användas. Detta 
samverkar också med det svenska decentraliserings-
stödet, eftersom inflytandet över skolbidragen nu flyt-
tas till lokal nivå, till lokala skolledningar och föräld-
rakommittéer.

Hur Sida bidrar till innovativa insatser kan exempli-
fieras med den marknadsgaranti som utställts till 
Bayer Health Care and Merck där biståndsgivare 
garanterar produktionen av 40 miljoner p-stavar. 
I utbyte förbinder sig Bayer Health Care and Merck 
att sänka priset per styck från 18 dollar till 8,50 dollar 
i 49 länder. Bakom projektet står den så kallade 
Garantiklubben där bland annat stiftelsen Bill och 
Melinda Gates Foundation Children Investment 
Fund och norska staten ingår. Den totala budgeten 
under sex år uppgår till 2,2 miljarder kronor. Sida har 
ställt ut en garanti på 450 miljoner kronor. Storbri-
tannien, USA och UNDPA stöder också insatsen.

Ett exempel på en annan innovativ insats är stödet till 
Population Services International som har omvand-
lats från en icke-vinstdrivande organisation till ett 
regionalt kommersiellt företag för marknadsföring av 
bland annat kondomer, vilket bidragit till att förhin-
dra förlusten av mer än 1 miljon DALY:s1 i Botswana, 
Lesotho, Sydafrika och Swaziland.

I Bosnien-Hercegovina har Sida startat en Enter-
prise Challenge fond, i syfte att stimulera företagsut-
veckling och tekniköverföring. Fonden ska stimulera 
entreprenörer både i Sverige (diasporan) och i Bos-
nien-Hercegovina. Eftersom fonden hanteras av 

1 Disability-adjusted life year, ett sätt att mäta antalet hälsosamma år som går 
förlorade på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller tidig död.

utlandsmyndigheten i Bosnien-Hercegovina skapas 
utrymme för flexibilitet i designen och hanteringen 
samtidigt som hanteringskostnaderna blir lägre jäm-
fört med fonder som är baserade i givarländer.

Ytterligare ett exempel på en innovativ insats är 
stödet till den svensk-somaliska diasporans deltagande 
i utvecklingssamarbetet i form av ett pilotprojekt. Det 
pågår till december 2014 och omfattar 7,2 miljoner 
kronor. Svensk-somaliska organisationer kan tillsam-
mans med lokala organisationer i Somalia söka stöd 
för mindre projekt. Tre ansökningsomgångar har 
genomförts och fram till nu har 21 projekt fått stöd.

Sida stödjer också utveckling av innovationer genom ett 
antal så kallade Challenge Funds såsom Sidas egen 
Innovations Against Poverty och givarsamarbetena 
Powering Ag (energi i livsmedelssektorn), Making All 
Voices Count (ICT för demokrati och yttrandefrihet) 
och Securing Water for Food. Sida ger därutöver stöd 
till innovationsforskning och innovationskluster, till 
exempel i Tanzania där Sidas partner COSTECH nu 
har egen kapacitet att identifiera och starta företags-
kluster utan externt stöd. Under året har 54 nya inno-
vationskluster bildats och utbildats och 9 har finansie-
rats med så kallad seed funding

Sida bedömer att myndigheten under 2013 har 
fortsatt sitt långsiktiga arbete att skapa utrymme för 
innovation och flexibilitet i det svenska utvecklingsar-
betet. Det har bland annat resulterat i ökat nytän-
kande i utformningen av insatser avseende samarbets-
partners och finansieringslösningar, men även hur 
myndigheten arbetar med stöd till innovationer. Den 
positiva utvecklingen bekräftas även genom den 
ökade användningen av garantiinstrumentet på 
utlandsmyndigheterna.

5.5  motverka oegentligheter och korruption
Arbetet mot korruption har fördjupats och 
utvecklats, såväl i själva utvecklings-samarbetet 
som inom Sida. Sverige bidrar bland annat till 
samarbeten mellan svenska Riksrevisionen och 
motsvarande myndigheter i flera länder. Sidas 
applikation för smarta telefoner, Öppna Bistån-
det, har en tipsfunktion som kan användas för 
att anmäla misstankar om korruption.

Korruption är fortfarande ett allvarligt utvecklings-
hinder i många av Sidas samarbetsländer. Det har 
påverkat resultaten negativt i ett flertal strategigenom-
föranden i samtliga regioner i världen. Sidas arbete 
mot korruption sker på fyra nivåer genom att:

 ■ främja etik och integritet i den egna organisationen
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 ■ motverka och hantera korruption i svenskfinansie-
rade insatser

 ■ ge stöd till samarbetsländernas strävan att 
bekämpa korruption

 ■ medverka i internationellt och globalt anti-korrup-
tionsarbete.

Sida bedömer att arbetet med utveckla myndighetens 
förmåga att förebygga och hantera korruption har 
utvecklats i positiv riktning under senare år. Sidas 
fokus på att minska korruptionsrisken i insatserna, 
bland annat genom intern kompetensutveckling, har 
lett till en ökad medvetenhet på Sida om problemet, 
liksom hos handläggare och controllrar vid utlands-
myndigheten. Vidare har Sida slutit ramavtal med 
revisionsbyråer som stöder ambassaderna med råd-
givning, utbildning och systemrevision.

Forskning och utvärdering visar att resultaten av 
biståndsgivares stöd till korruptionsbekämpning 
i samarbetsländerna hittills varit svaga. Sida har inte-
grerat anti-korruption i arbetet med att ta fram resul-
tatförslag i ett antal länder med utbredd korruption. 
Under 2013 har Sida utvecklat interna riktlinjer som 
skapar förutsättningar för ett strategiskt förhållnings-
sätt till korruption i resultatförslagen. Sida har också 
infört nya etiska riktlinjer under 2013 som bland 
annat ska bidra till att korruption inom den egna 
organisationen motverkas.

Sida har deltagit i den internationella dialogen om 
givarsamordning gällande anti-korruption genom 
stöd till Transparency International (TI) och U4 Anti-
Corruption Resource Centre. Under 2013 har även 
ett samarbete med svenska näringslivsaktörer, Swe-
dish Leadership for Sustainable Development, inletts 
för att bland annat bidra till korruptionsbekämpning 
och motverka oetiska affärsmetoder i utvecklingslän-
derna.

Motverka och hantera korruption 
i svenskfinansierade insatser
Under 2013 har Sida utvecklat en applikation för 
smarta telefoner, Öppna Biståndet, med en tipsfunk-
tion som möjliggör anmälningar till Sida om korrup-
tion i biståndet. Det arbetet ligger till grund för en 
vidareutveckling av systemet under 2014.

Sida har undertecknat en överenskommelse med 
The European Anti Fraud Office (OLAF) i syfte att 
förenkla och förbättra utbytet av information mellan 
Sida och OLAF i enskilda korruptionsutredningar. 
Under året har även ett arbete påbörjats med att ta 
fram liknande överenskommelser med Världsbanken 
och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Under 2013 har Sidas ökade fokus på anti-korrup-
tion inom det humanitära arbetet medfört att avtalen 
med humanitära aktörer förstärkts med tydligare for-
muleringar om anti-korruption. Dessutom sker i ökad 
grad en mer systematisk uppföljning av dessa genom 
ökad fältnärvaro.

Risken för korruption har under 2012 införts som 
en av sju standardrisker i Sidas nya system för insats-
hantering vilket ställer krav på en mer systematisk 
bedömning av korruptionsrisker i alla insatser. Under 
2013 har en analys gjorts av hur det nya systemet till-
lämpas. Analysen visade att korruption behandlats 
i alla granskade insatser. Dock är bedömningarna av 
korruptionsrisken ofta alltför allmänna och inte till-
räckligt anpassade till olika typer av insatser i olika 
kontexter.

Sida har i sitt utredningarbete under året identifie-
rat brister i tillämpningen av avtalsklausuler om åter-
krav av felaktigt använda medel. För att komma till-
rätta med problematiken har vissa ändringar i Sidas 
regler för insatshantering föreslagits.

En fortsatt satsning på fördjupade kunskaper inom 
revision för handläggare och controllers har genom-
förts. Vid Sidas Partnership Forum i Härnösand 
genomförs regelbundet kurser i anti-korruption för 
Sidas svenska samarbetspartner.

Stöd till korruptionsbekämpning i Sidas 
samarbetsländer
Inom ramen för strategigenomförandet ger Sida stöd 
till samarbetsorganisationer som arbetar för att upp-
täcka och upptäcka korruption samt för ökad trans-
parens och ett ökat ansvarsutkrävande. Sida bidrar 
också till de civila samhällsorganisationernas gransk-
ningsarbete.

Sida ger även stöd till revisionsmyndigheterna 
i flera länder, ofta i samarbete med svenska Riksrevi-
sionen, vilket har lett till bättre täckning och kvalitet 
i revisionsverksamheten.

Utlandsmyndigheterna för också dialog med flera 
samarbetsländer för att främja deras arbete mot kor-
ruption.

I det följande ges exempel på insatser som direkt 
eller indirekt förväntas bidra till att stärka korrup-
tions-bekämpningen i samarbetsländerna. Sida ger 
ett stöd till TI egen verksamhet (basstöd), vars korrup-
tionsindex är ett välkänt och etablerat verktyg i inter-
nationellt påverkansarbete. I Kosovo har TI:s arbete 
till exempel bidragit till att en felaktig statlig upp-
handling uppdagades, vilket besparade skattebeta-
larna 1,6 miljoner US dollar. I Kenya har ett samar-
bete mellan Water Integrity Network (WIN) och 
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TI-Kenya resulterat i att Vattenministeriet beslutat sig 
för att utarbeta en handlingsplan och etablera ett 
ramverk för god samhällsstyrning för att främja anti-
korruption inom vattensektorn.

I Demokratiska republiken Kongo (DRK) stöder 
Sida den internationella organisationen Global Wit-
ness för att öka transparensen inom gruvsektorn. Det 
har bland annat lett till att statliga företag har för-
måtts att publicera ekonomisk information. Samtidigt 
har information framkommit om arbetsförhållanden, 
barnarbete, miljösituationen och vilka skatteintäkter 
som DRK egentligen har rätt till.

Sida bidrar även till ett samarbete mellan Handels-
högskolan i Stockholm och Pekings universitet i Kina 
respektive Central Institute for Economic Manage-
ment i Vietnam. Samarbetet syftar till att utveckla 
och implementera forskning om korruption och 
bygga upp kapaciteten om anti-korruption vid 
berörda institutioner i Vietnam och Kina. Under 
2013 genomfördes forskningsstudier av korruption 
inom ämnesområden som är relevanta givet aktuella 
utmaningar i länderna. I Vietnam fokuserade projek-
tet under 2013 på kontakterna mellan de politiska 
beslutsfattarna, den privata sektorn och de statliga 
företagen genom att studera ägarförhållandena i 729 
företag på börserna i Hanoi och Ho Chi Minh- 
staden.

I Colombia har Sida gett stöd till UNDP:s pro-
gram för stärkt demokrati. Stödet har bidragit till att 
handlingsplaner för transparens och ansvarsutkrä-
vande har tagits fram av åtta av tolv politiska partier 
i Colombia. Programmet har även bidragit till fram-
tagandet av en plan för modernisering av parlamentet 
som innefattar transparens och ansvarsutkrävande. 
Till följd av bristande politisk vilja hos nyvalda politi-
ker i ledande positioner har dock arbetet avstannat.

Sidas sammanfattande bedömning är att de svensk-
finansierade insatserna stödjer anti-korruptionsarbe-
tet i våra samarbetsländer och att de har främjat 
stärkt kapacitet, ökad transparens och ökade förut-
sättningar för ansvarsutkrävande samt stärkt förmåga 
att upptäcka korruption. Oaktat vissa framsteg behö-
ver Sida fortsätta anti-korruptionsarbetet i utveck-
lingssamarbetet, men också stärka det interna arbetet 
för att upptäcka och förebygga korruption och 
oegentligheter.

5.6  komplettera och stimulera andra aktörers 
finansiella resurser

Genom att Sida samarbetar med andra 
biståndsmyndigheter, privata företag eller andra 
aktörer utnyttjas nya flöden av kapital till viktiga 
utvecklingsinsatser.

Sida har under året tagit flera steg för att komplettera 
de egna resurserna genom att stimulera andra aktö-
rers medverkan, till exempel genom att använda 
finansieringsformer som lån och garantier. Lån och 
garantier frigör privat kapital till insatser som bygger 
på lånefinansiering, det vill säga att låntagaren måste 
betala tillbaka lånet. När en investering delvis är möj-
lig att finansiera kommersiellt, till exempel med bank-
lån, kan Sida bistå med resterande kapital i form av 
en gåva och/eller i kombination med en garanti. 
Kombinationen av kommersiellt lån, gåva och even-
tuell garanti benämns utvecklingslån. Fristående 
garantier fungerar oftast som en försäkring och mins-
kar risken att förlora pengarna för finansiella institu-
tioner som vill låna ut till investerare och företag.

Nedan följer ett urval av insatser som exemplifierar 
detta arbete. Sida har fortsatt att utveckla ett nära 
samarbete om garantier med den amerikanska 
biståndsmyndigheten USAID gällande riskdelning 
och genomförande. Genom svenska statens garantier 
kan nu lokala bankers och mikrofinansinstituts kapital 
lånas ut till sektorer som hälsa och jordbruk. Under 
2013 har Sida till exempel beslutat om en garantiin-
sats för stöd till hälsosektorn i Uganda. Stödet från 
Sida och USAID möjliggör ytterligare stöd till apo-
tek, minisjukhus etcetera i Uganda genom den pan-
afrikanska banken Ecobank under de kommande 
sju åren.

Under året har Sida i Pakistan, tillsammans med 
Asiatiska utvecklingsbanken, gått in som garant på ett 
lån om 1,2 miljarder kronor för ett projekt i förnyelse-
bar energi där Sidas andel uppgår till maximalt 312 
miljoner kronor. Det kommersiella lånet skapar förut-
sättningar för installation av två större vindkraftspar-
ker med målet att producera cirka 285 GWh per år 
till konkurrenskraftiga priser. Projektet förväntas 
medföra lägre elkostnader för befolkningen och min-
dre klimatpåverkan då vindkraftsparkerna antas 
ersätta fossila alternativ. En effektivare energiproduk-
tion utgör också en grund för en stabil utveckling av 
landets ekonomi. Satsningen på inhemska vindresur-
ser förväntas även bli en intäktskälla för Pakistan 
genom försäljning av certifikat för minskade utsläpp 
av koldioxid.



132

5. Utvecklingssamarbetet

Sidas årsredovisning 2013

Under året har Sida beslutat om en insats som 
kombinerar miljölån och garantistöd. I juni 2013 slöt 
Sida avtal med Världsbanksorganisationen Multilate-
ral Investment Guarantee Agency (MIGA) om stöd 
för att öka företags och bankers utländska direktinves-
teringar i konfliktdrabbade och fragila stater. Genom 
att företag och banker kan köpa en försäkring/
garanti från MIGA för så kallade politiska risker för-
bättras förutsättningarna för fler arbetstillfällen, 
ökade skatteintäkterna och en stärkt infrastruktur 
i berörda länder. Sida bidrar med totalt cirka 70 mil-
joner kronor i givarmedel samt drygt 200 miljoner 
kronor i garantier. Sida bidrar därutöver till en fond 
där givarmedel och garantier från övriga givare, den 
brittiska biståndsmyndigheten Dfid och kanadensiska 
biståndsmyndigheten Cida attraherar ytterligare 
kapital från privata försäkringsbolag och MIGA. Fon-
den, som beräknas uppgå till totalt cirka 2,5 miljarder 
kronor, ska användas för att erbjuda politiska riskför-
säkringar till företag som är verksamma i länder med 
särskilt höga risker.

Ett viktigt syfte med Sidas samverkan med närings-
livet är att dra nytta av dess kunskap, erfarenheter, 
innovationskraft och finansiella resurser. Inom ramen 
för Sidas program för samverkan med näringslivet sti-
mulerar Sida den privata sektorns aktörer att öka sitt 
engagemang i utvecklingsfrågor. Sida har under året 
fortsatt att utveckla instrument och metoder, bland 
annat genom Challenge Funds. Därigenom kan 
innovativa lösningar användas för att utveckla och 
investera i produkter, tjänster och affärsmodeller som 
bedöms vara till nytta för fattiga människor, 
i samfinansiering med företagen.

I Colombia har Sida och den tyska biståndsmyn-
digheten GIZ under året beslutat om ett stöd till en 
Challenge Fund, som ska öka näringslivets engage-
mang i fredsbyggandet. Sverige bidrar med drygt 
10 miljoner kronor under perioden 2012 till 2015. 
Syftet är att främja den privata sektorns delaktighet 
i att bidra med alternativa arbetstillfällen för den del 
av befolkningen som är berörda av den väpnade 
 konflikten.

Under året har Sida även beslutat om nya insatser 
där Sida samverkar med enskilda företag. Ett exempel 
är ett fyrpartssamarbete mellan Sida i Kambodja, 
Internationella arbetsorganisationen (ILO), fackför-
bundet IF Metall och Hennes & Mauritz (H&M). 
Insatsen syftar till att bidra till en bättre fungerande 
arbetsmarknad.

I Bangladesh har Sida tillsammans med Tetra 
Laval och företaget PRAN beslutat om stöd till ett 
program för att etablera ett antal mjölkinsamlingssta-

tioner i landet. Syftet är att öka produktionen och 
kvaliteten på mjölken så att mjölkbönderna i Bangla-
desh ska kunna öka sin inkomst. Mjölkbönderna 
kommer att få utbildning, tillgång till veterinär och en 
bedömning av mjölkens kvalitet på stationerna, som 
också kommer att fungera som uppsamlingsstationer. 
Sidas bidrag på totalt 21 miljoner kronor utgör cirka 
en tredjedel av budgeten. Tetra Laval och PRAN 
skjuter till resterande medel. FN:s organisation för 
industriell utveckling (UNIDO) ansvarar för genom-
förandet av insatsen. Under 2013 har antalet nya 
garantiinsatser som Sida beslutat om minskat i jämfö-
relse med 2012, till förmån för färre, men volymmäs-
sigt större, garantiinsatser.

Sidas bedömning, utifrån inkommen strategirap-
portering, är sammanfattningsvis att flertalet ambas-
sader under året har blivit allt mer aktiva i kontakter 
med näringslivet och andra aktörer.

5.7 biståndseffektivitet
Sidas arbete med biståndseffektivitet föränd-
ras i takt med den internationella utvecklingen 
där flexibilitet, innovation och transparens idag 
kompletterar traditionella principer som ägar-
skap och ömsesidigt ansvarsutkrävande. Sida 
har utvecklat katalytiska samarbetsformer till-
sammans med aktörer inom näringslivet och 
nya givare. Öppenhetsfrågorna har drivits både 
internt och internationellt.

Högnivåmötet i Busan 2011 satte fokus på biståndets 
katalytiska potential. Partnerskapet, som Sverige vid 
sidan av 200 länder och organisationer ställt sig 
bakom, lyfte fram näringslivets roll, betydelsen av 
samverkan med nya aktörer och av nya finansierings-
former. Samtidigt bekräftade partnerskapet tidigare 
principer för att effektivisera samarbetet mellan givar- 
och mottagarländer från högnivåmötet i Paris 2005, 
och insikten om civilsamhällets roll från toppmötet 
i Accra 2008.

Sedan år 2005 har målen för biståndseffektivitet 
följts upp genom utvalda globala indikatorer. I Busan 
fattades besluten att uppföljningen skulle fortsätta, 
men att den är frivillig, och att indikatorerna skulle 
revideras. Under senhösten 2013 påbörjades den 
första uppföljningen av tio omarbetade indikatorer, 
varav hälften är nya, då de anpassats till beslut 
i Accra och Busan. Uppföljningen kombinerar insam-
ling av data på landnivå och information hämtad ur 
utvalda globala index för jämställdhet, näringsliv och 
civilsamhället. Resultaten kommer att presenteras 
tidigt år 2014.
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Sida bedömer att det varit utmanade att svara upp 
mot alla delar av den breddade effektivitetsagendan 
men att nya strategier och förbättrade processer och 
verktyg stöder arbetet. Sida har ett starkt fokus på 
resultat och de resultatförslag som överlämnats till 
regeringen utgår från analyser av samarbetsländernas 
resultatramverk. En ny modell för att omsätta resul-
tatstrategierna i konkreta insatser har prövats där 
portföljanalys och metodstöd ska leda till medvetna 
val av aktörer och samarbetsformer. I Sidas insats-
hantering ingår en obligatorisk bedömning enligt 
Parisprinciperna och under året har ett förbättrat sys-
temstöd för bedömning av insatsernas resultat införts. 
En fördjupad kvalitetsanalys visar att Sida gjort en 
ambitiös bedömning av ägarskap och uthållighet 
i varje insatsberedning men att arbetet med riskvär-
dering och riskhantering inom dessa områden kan 
utvecklas.

Sida bedömer att flexibla arbetssätt som är anpas-
sade till varje land och situation, i nära samverkan 
med de aktörer som deltar, bidrar till resultat. 
I många låginkomstländer finns ramverk för bistånds- 
och utvecklingseffektivitet. I ett tiotal av Sveriges sam-
arbetsländer har information samlats in för att följa 
upp globala och lokala Busan-indikatorer. Inom 
reformssamarbetet i Östeuropa har ländernas EU-
perspektiv varit den främsta drivkraften till effektiv 
utveckling och anpassningen till Busan-agendan har 
främst resulterat i bättre samordning av givarna på 
sektornivå. I dessa processer har Sida stöttat arbetet 
genom dialog. Bland konflikt- och postkonfliktlän-
derna deltar endast ett fåtal länder i uppföljning av 
Busan-indikatorer på landnivå. Med svensk medver-
kan genomför fem av Sveriges samarbetsländer ett 
omfattande arbete inom överenskommelsen av anpas-
sade freds- och statsbyggande mål för sviktande stater, 
en så kallad New Deal, som är en egen struktur inom 
Busan, avsedd för sviktande stater.

Exempel på resultat som svenskt stöd bidragit till
Utvalda exempel nedan belyser resultat från Sidas 
arbete inom nya indikatorområden som överensstäm-
mer med områden som Sverige prioriterat i Accra 
och Busan; resultat, transparens, civilsamhällets och 
näringslivets roll.

Indikator 1: Utvecklingssamarbete fokuserar på 
resultat som möter samarbetsländernas 
prioriteringar
Kambodja har utarbetat en ny strategi för effektiva 
utvecklingsresultat. Processen har inkluderat brett 
deltagande från civila samhället, privata sektorn och 

givarna som samordnats av FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP) och Sverige.

Den somaliska regeringen visar ett tydligt ägarskap, 
och vilja att hitta nya former av samarbete med det 
internationella samfundet för att nå hållbara resultat. 
I detta arbete är tillkomsten av ett kontrakt mellan 
Somalia och internationella aktörer för stöd inom 
freds- och statsbyggande en betydelsefull åtgärd som 
stöder ömsesidigt ansvarsutkrävande i genomförande 
av de planerade insatserna.

Sverige har infört samarbetsformen sektorstöd 
i Kosovo. Under året har Sida introducerat uppfölj-
ning av resultat och identifiering av prioriteringar 
samt införlivat detta i budgetprocessen.

Indikator 2. Det civila samhället arbetar i en miljö 
som främjar dess engagemang och bidrag till 
utveckling
Sida deltar med policyarbete i internationellt etable-
rade nätverk och givargrupper för att främja en gynn-
sam miljö för civila samhällsorganisationer (CSO). 
Ett resultat är den Code of  Practice for Donor Har-
monization som givare och CSO har utarbetat under 
Sidas ledning. Sida stöder också civilsamhällets påver-
kansarbete för att följa upp CSO-relaterade åtagan-
den från Accra och Busan. Ett exempel är Sidas stöd 
till ett konsortium som leds av The International 
Center for Not-for-Profit Law (ICNL) med fokus på 
nationell lagstiftning och ökade möjligheter för CSO 
att delta i policyprocesser. Det sker i samarbete med 
flera internationella CSO, men också med FN:s sär-
skilda rapportör för föreningsfrihet, Maina Kiai. Ett 
annat resultat är Sveriges kärnstöd till World Alliance 
for Citizen Participation (CIVICUS) som har bidra-
git till utvecklingen av denna nya indikator.

Indikator 3. Engagemang och bidrag till utveckling 
från den privata sektorn
Nya instrument och finansieringsformer, till exempel 
samarbeten mellan statliga myndigheter och privata 
företag, Public-Private Development Partnership 
(PPDP), Challenge Funds samt ökad användning av 
lån och garantier, har gett Sida bättre förutsättningar 
att engagera näringslivets aktörer samt stimulera 
näringslivsutveckling och entreprenörskap. I insatser 
som finansieras med miljölån engageras både privata 
företag och offentliga aktörer. Privat kapital har 
mobiliserats för miljöinvesteringar där Sida bedömer 
att uppväxlingseffekten är cirka 5–15 gånger den 
svenska insatsen. Sida har bidragit till Sveriges inter-
nationella engagemang för att initierat pilotprojekt 
för partnerskap med näringslivet, vilket har resulterat 
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i nationellt intresse och medverkan vid etablering av 
så kallade ”Business in Development Facilities” 
i Zambia och i Colombia.

Indikator 4: Transparens; Information om 
utvecklingssamarbete är tillgängligt för allmänheten
Sidas arbete för att öka transparensen i biståndet sker 
genom den egna informationstjänsten Openaid.se, 
genom specifika utvecklingsinsatser och genom att 
driva öppenhetsfrågor internationellt. Open Aid för-
bättras och det har blivit enklare att se vem som 
finansierar eller genomför biståndet. Webbplatsen har 
även anpassats så att den är tillgänglig för mobila 
enheter. Sida har bidragit till utvecklingen av gemen-
samma riktlinjer för information om biståndet inom 
ramen för International Aid Transparency Initiative 
(IATI) genom stöd till organisationen Development 
Initiatives och till FN:s kontor för projekttjänster 
(UNOPS). Sverige ingår sedan september 2013 i det 
konsortium som tagit över värdskapet för IATI.

Sidas sammanfattande bedömning är att Sveriges 
samarbetsländer tillsammans med Sida genomför ett 
omfattande arbete för att nå resultat genom effektivt 
bistånd. Verksamheten har breddats och anpassats till 
en föränderlig värld, det partnerskap som ingåtts på 
högnivåmötet i Busan 2011 och Sveriges nya resul-
tatstrategier. Sida har utvecklat nya samarbetsformer 
med näringslivet och knutit kontakter med nya givare 
och aktörer. Detta innovativa arbete som utforskar 
biståndets katalytiska potential behöver fortsätta, för-
bättras och spridas. Sidas utmaning är att hitta en 
god balans mellan väl beprövade metoder som ger 
resultat och flexibla arbetssätt som fångar upp ny tek-
nik och möjligheter.

5.8 sveriges politik för global utveckling
Det är i år tio år sedan Sveriges politik för glo-
bal utveckling (PGU) antogs av riksdagen. Årets 
rapportering fokuserar på de två grundläggande 
perspektiven, fattiga människors perspektiv på 
utveckling och rättighetsperspektivet. Båda per-
spektiven har haft fortsatt genomslag i svenskt 
bistånd och genomsyrar Sidas verksamhet. Rät-
tighetsperspektivet har förtydligats under 2013 
och integrerats mer systematiskt i Sidas arbete.

Fattiga människors perspektiv på utveckling innebär 
att utgångspunkten för Sidas arbete ska vara de behov 
och intressen som fattiga män, kvinnor och barn har 
och deras prioriteringar. Fattiga människor ska betrak-
tas som rättighetsbärare och förändringsaktörer.

Rättighetsperspektivet utgår från FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna och andra internatio-
nella överenskommelser. Fyra underliggande princi-
per vägleder hur rättighetsperspektivet ska tillämpas 
i praktiken:

 ■ icke-diskriminering
 ■ deltagande
 ■ öppenhet och insyn
 ■ ansvarstagande och utkrävande av ansvar

I insatshanteringen görs en bedömning av hur rele-
vant en insats är med utgångspunkt från fattigdoms-
perspektivet och rättighetsperspektivet. Därmed 
beaktas bägge perspektiven tidigt i bedömningspro-
cessen. Under 2013 har även det webbaserade 
metodverktyget Human Right Based Approach 
(HRBA) rullats ut och används mer systematiskt. 
Interaktiva utbildningar i HRBA har genomförts för 
Sidas personal på utlandsmyndigheterna. Med meto-
den skapas förutsättningar för Sida att säkerställa att 
stödet går till insatser som når utsatta och fattiga 
människor och att deras perspektiv är utgångspunk-
ten för planeringen av insatserna, genomförandet och 
utvärderingarna.

Sida använder maktanalys som ett sätt att bättre 
förstå kontexten för sitt arbete. Genom en bättre för-
ståelse av informella och formella maktstrukturer kan 
insatserna bli mer verkningsfulla. Sida publicerade 
2013 en vägledning för att göra en maktanalys, base-
rad på Sidas tioåriga erfarenhet. Vägledningen ger en 
god introduktion till hur maktstrukturer fungerar i ett 
samhälle, den erbjuder även kunskap om ”Political 
Economy Analysis” och ger konkreta tips om hur en 
maktanalys kan genomföras.

Exempel på insatser där de två perspektiven 
tillämpas
För att illustrera hur Sida har tillämpat de två per-
spektiven under 2013 följer här ett axplock av exem-
pel på insatser.

Rättighetsperspektivet har integrerats brett 
i reformsamarbetet i Östeuropa och har lett till att de 
civila samhällsorganisationerna fått en starkare roll. 
Sidas insatser har inriktats på att bygga upp kapacite-
ten hos samarbetsorganisationerna, att finna och ge 
stöd till aktivister på gräsrotsnivå ute på landsbygden 
samt skapa utrymme för ökad dialog mellan befolk-
ning och makthavare. Sida bedömer att arbetet har 
gett resultat och att det är en tydligare relation mellan 
rättighetsbärare och ansvarstagare.

Sida driver även rättighetsperspektivet inom sam-
arbetet med olika myndigheter. Ett exempel är sam-
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arbetet mellan National Bureau of  Enforcement 
i Georgien och svenska Kronofogdemyndigheten 
som, med stöd från Sida, bland annat utarbetat en 
uppförandekod med betoning på likabehandling och 
öppenhet. Berörda kan följa sina fall över internet 
och myndigheten publicerar informationen på geor-
giska liksom på flera minoritetsspråk.

Ett samarbete mellan Sveriges Radio och Nami-
bian Broadcasting Corporation inom aktörssamver-
kan syftar till att utveckla public service radio i Nami-
bia. Ett resultat av samarbetet är att fler program 
blivit tillgängliga på landsbygden. Ett annat resultat 
är att programproduktionen differentierats med tydli-
gare inriktning på olika målgrupper, exempelvis ung-
domar som lever under fattiga omständigheter.

Ett annat exempel på hur både rättighets- och fat-
tigdomsperspektivet har inkorporerats i insatser är 
arbetet mot könsstympning och andra skadliga tradi-
tionella sedvänjor i Etiopien. Mer än 70 000 männ-
iskor i de mest marginaliserade regionerna i landet 
har genom bymöten fått ökad kunskap om orsakerna 
till och negativa följder av sådana sedvänjor. De har 
sedan motsatt sig bruket av skadliga sedvänjor genom 
att ingå sociala kontrakt med lokala organisationer.

Stödet till Malis valprocess och den oberoende 
nationella valkommissionen bidrog till ökad trans-
parens i valprocessen. Lanseringen av biometriska 
röstkort stärkte också detta genom att motverka 
dubbleringar av röster. Sveriges stöd till konstitu-
tionsdomstolen, som genomförde en andra rösträk-
ning, bidrog till att stärka förutsättningarna för att 
utkräva ansvar. Utbildning för medborgare, sprid-
ning av information och ett proaktivt uppsökande 
av flyktingar och internflyktingar ledde till ett högre 
valdeltagande. Negativt för deltagandet var dock att 
de ungdomar som fyllt 18 år utestängdes på grund av 
dålig planering av valet.

Stödet till Colombias Ombudsmanmyndighet för 
mänskliga rättigheter är inriktat på att förebygga 
kränkningar samt skydda och främja de mänskliga 
rättigheterna. Icke-diskrimineringsprincipen är starkt 
betonad med fokus på regioner med låg utvecklings-
nivå och utbredd fattigdom. Myndighetens arbete 
i 26 regioner har bidragit till att motverka tvångsför-
flyttningar av utsatta grupper och att skydda deras 
rättigheter.

I Bolivia genomför Sida en insats för uthålligt jord-
bruk, Programa de Desarrollo Agropecuario Susten-
table, som ska minska sårbarheten i samband med 
klimatförändringar. Ökade inkomster, diversifiering 
av produktionen, effektivare användning av vatten 
och bättre markvård är resultat av programmet som 

genomförts av 12 000 småbrukarfamiljer, varav en 
majoritet tillhör urbefolkningen.

Inom strategin för globala ämnesstrategiska utveck-
lingsinsatser ger Sida stöd till normgivande insatser 
för mänskliga rättigheter, exempelvis FN:s högkom-
missarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Det 
skapar förutsättningar för att främja tillämpningen 
och förståelsen för rättighetsperspektivet i den globala 
utvecklingsdebatten och för OHCHR att påverka 
andra FN-organisationer att integrera och basera sin 
verksamhet utifrån mänskliga rättigheter.

Reality Checks är en metod för praktisk tillämp-
ning av fattigdomsperspektivet i Sidas verksamhet. 
Genom Reality Checks inhämtas och sammanställs 
kvalitativ information om hur de människor som 
insatserna ska bistå själva upplever sin situation. 
Metoden bygger på deltagande observationer och 
bidrar, enligt Sidas bedömning, till en bättre förståelse 
för fattigdomens många dimensioner och till mer 
informerad rapportering hur insatserna åstadkommer 
resultat i en specifik kontext. Under 2013 har Sida 
genomfört det tredje året av Reality Checks 
i Moçambique där familjer från tre distrikt i Niassa-
provinsen följs upp under en femårsperiod. Rappor-
terna innehåller information om hur utvecklingsinsat-
ser når fattiga och utsatta människor. Denna 
information har använts i beredningen och uppfölj-
ningen av insatser samt som underlag i framtagandet 
av Sidas resultatförslag.

Reality Checks har även använts som en av meto-
derna för att utvärdera strategin för stöd genom 
svenska organisationer i det civila samhället. Utvärde-
ringen har påbörjats i Nicaragua, Pakistan och 
Uganda för att studera hur organisationer i det civila 
samhället bidragit till måluppfyllelsen från lokal till 
national nivå. I Bangladesh har arbetet med Reality 
Checks utvärderats efter att ha genomförts under en 
femårsperiod. Utvärdering visar att Reality Checks 
har gett rimlig, trovärdig och värdefull förståelse för 
hur människor som lever i fattigdom upplever sin 
situation och de utmaningar som de står inför för att 
få tillgång till hälso- och utbildningstjänster. Metoden 
har varit relevant för att följa upp målen för hälso- 
och utbildningssektorerna samt för tillämpningen av 
principerna om delaktighet, insyn och öppenhet, 
ansvarstagande och utkrävande av ansvar samt icke-
diskriminering.

Sidas sammanställning av 71 decentraliserade 
utvärderingar visar på att genomslaget av fattigdoms-
perspektivet i utvärderingarna överlag är begränsat. 
Av sammanställningen framgår att Sida behöver för-
bättra sina politiska och ekonomiska analyser för att 



136

5. Utvecklingssamarbetet

Sidas årsredovisning 2013

kunna möjliggöra en djupare integrering av fattig-
doms- och rättighetsperspektiven.

Sidas sammanfattande bedömning är att Sida till-
lämpar rättighetsperspektivet och fattiga människors 
perspektiv på utveckling genom att integrera de fyra 
underliggande principerna vid utformningen av insat-
serna. Det har bidragit till att åstadkomma resultat 
i utvecklingssamarbetet. Dock visar rapporteringen 
att förståelsen för och graden av användningen av de 
underliggande principerna varierar. Reality Checks 
och sammanställningen av utvärderingar har skapat 
goda förutsättningar för att kunna förbättra denna 
tillämpning.

5.9  sidas arbete med generationsmålet
Generationsmålet är vägledande för miljöarbe-
tet på alla nivåer i samhället och innebär att de 
stora miljöproblemen i Sverige ska lösas inom 
en generation utan att orsaka miljö- och häl-
soproblem utanför Sveriges gränser. Sida har 
bidragit till generationsmålet inom en rad områ-
den under 2013. Det har skett genom bidrag till 
att stärka internationellt miljöarbete, enskilda 
länders kapacitet för att arbete med miljöfrågor 
och genom tydliga miljöförbättrande insatser 
i projekt och program.

Hållbart nyttjande av naturresurser och omsorg om 
miljön, liksom kapacitet att möta kommande klimat-
förändringar, är av avgörande betydelse för långsiktig 
ekonomisk och social utveckling såväl i Sverige som 
i Sidas samarbetsländer. Det övergripande målet för 
den svenska miljöpolitiken; att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser, är en viktig 
slutsats av detta.

Betoningen av det internationella perspektivet i det 
svenska miljöarbetet understryker Sidas och det 
svenska utvecklingssamarbetets betydelse för arbetet 
med att uppfylla målet till 2020.

Sidas har framför allt två viktiga roller i förhål-
lande till generationsmålet. Den första är att som 
finansiär och dialogpartner bidra till en förbättrad 
miljöförvaltning globalt och i enskilda länder. Det 
andra är att inom ramen för Sveriges politik för glo-
bal utveckling (PGU) samråda med andra svenska 
myndigheter och bidra med ett miljö- och utveck-
lingsperspektiv i frågor som rör handel, energi, kli-
mat, miljö och andra politikområden.

Under 2013 har Sida bidragit till generationsmålet 
på flera områden. Det har skett genom bidrag till att 

stärka internationella miljöramverk och nationell 
kapacitet för miljöintegrering, samt genom stöd till en 
rad miljö- och klimatrelaterade insatser.

Sida har bland annat via stöd till Swedish Interna-
tional Biodiversity Programme (SwedBio) bidragit till 
internationell policyutveckling inom biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster. Genom att föra samman 
parter till dialogseminarier på hög nivå har SwedBio 
bidragit till ökad kunskap och respekt mellan för-
handlingsparterna i frågan om innovativ finansiering 
av biologisk mångfald. Värdet av denna dialog har 
uppmärksammats av såväl EU som Bolivia vid inter-
nationella förhandlingar. Sida har även bidragit till 
dialogen inom Organisationen för ekonomiskt samar-
bete och utveckling (OECD) genom deltagande 
i OECD:s biståndskommittés arbetsgrupp kring grön 
tillväxt.

Sida har likaså medverkat till en förbättrad miljö-
förvaltning på nationell nivå. Sida stödjer FN-pro-
grammet Poverty Environment Initiative som har 
bidragit till stärkt kapacitet för grön ekonomi och 
integrering av miljöhänsyn i nationella planerings- 
och budgetprocesser i nära 20 länder. Stödet har 
också bidragit till ökad samverkan mellan FN:s miljö-
fond (UNEP) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 
inom miljöområdet.

I flera länder i södra Asien och Sydostasien har 
Sida bidragit till att stora områden av mangrovesko-
gar, som skyddar kustlinjen mot översvämningar och 
erosion, återhämtat sig. Sida har också medverkat till 
en ökad medvetenhet i länderna om vikten av en för-
bättrad förvaltning av kustområden.

Åtgärder för miljöarbetets utveckling har skett inte-
grerat i hela Sidas verksamhet. Ett exempel är att en 
förstärkning har gjorts i skrivningarna i Sidas insats-
hanteringssystem där miljö och klimat finns med 
bland de aspekter som ska analyseras särskilt i bered-
ningen av stöd för nya insatser.

Sida har redovisat sitt miljöarbete inom ramen för 
den årliga rapporteringen av verkets miljöledningssys-
tem, i enlighet med Naturvårdsverkets särskilda 
instruktioner,

Sidas sammanfattande bedömning är att det 
svenska globala, regionala och bilaterala stödet på 
miljö- och klimatområdet främjar samarbetsländer-
nas möjligheter att nå en miljömässigt långsiktigt håll-
bar utveckling. Stora utmaningar kvarstår emellertid 
i ljuset av de miljö- och klimatrelaterade problem som 
både hög-, medel- och låginkomstländer står inför 
och som i hög grad påverkar människors hälsa, livs-
kvalitet och möjligheter till försörjning. Av avgörande 
betydelse är att hejda de negativa trenderna vad gäl-
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ler överträdelser av de planetära gränserna som till 
exempel kemikalieutsläpp, destruktiv mark- och vat-
tenanvändning, förlust av biologisk mångfald samt 
klimatförändringar.

För att motverka dessa negativa trender och upp-
rätthålla redan uppnådda positiva resultat, liksom för 
att bidra till generationsmålet och de så kallade Sus-
tainable Development Goals, är det Sidas samman-
fattande bedömning att Sida behöver fortsätta att 
utveckla sitt stöd till insatser inom dessa och andra 
relevanta miljö- och klimatrelaterade områden.

5.10 tjänsteexport
Svenska myndigheters kompetens efterfrågas 
för stöd till institutions-utveckling i Sidas sam-
arbetsländer och för stöd till reformsamarbetet 
i Östeuropa. Svenska myndigheter tillför utveck-
lingssamarbetet unika kompetenser och en 
viktig helhetssyn på utveckling inom det egna 
myndighetsområdet och uppfattas generellt som 
opartiska och trovärdiga samarbetsparter. Sida 
samarbetar med myndigheter när deras unika 
kompetens efterfrågas och ett samarbete för-
väntas leda till goda utvecklingsresultat.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sidas 
största samarbetspartner inom detta område 2013. 
Samarbetet handlar om att genomföra sex internatio-
nella praktik- och utbytesprogram1 på uppdrag av 
regeringen och Sida, som tidigare administrerades av 
Internationella programkontoret. En extern översyn 
har genomförts av samarbetet och diskuterats gemen-
samt under 2013 för att vidareutveckla programverk-
samheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) är fortsatt en av Sidas största samarbetspart-
ner. MSB har regeringens uppdrag att medverka 
i Sveriges internationella humanitära verksamhet 
genom räddnings- och katastrofinsatser, insatser för 
minhantering samt stärkande av katastrofberedskap 
och tidig återuppbyggnad. Sida och MSB har tillsam-
mans utarbetat framtida riktlinjer för att stärka strate-
gisk planering och resultatuppföljning i samarbetet, 
baserat på en extern studie från 2012 av MSB:s inter-
nationella biståndsfinansierade verksamhet.

1 Minor Field Studies (MFS), Linneaus-Palme, Praktikantprogrammet, Athena, 
Den Globala skolan och Sidas resestipendium.

Tabell 1:  Utfall topp 10 svenska myndigheter 
2013, mnkr

topp 10 myndigheter 2013, mnkr

Universitets- och högskolerådet 117

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 104

Statistiska centralbyrån 44

Kemikalieinspektionen 30

Rikspolisstyrelsen 26

Lantmäteriverket 22

Styrelsen för ackreditering och kontroll och 
teknisk kontroll

18

Naturvårdsverket 17

Kommerskollegium 15

Sveriges geologiska undersökning 15

Övriga myndigheter 135

totalt 542

antal myndighetssamverkan och utbetalningar 
( exklusive universitet, högskolor och 
forskningsråd), mnkr
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   Antal myndigheter, 43
   Utbetalningar, mnkr, 542 090 877,1

Under 2013 har antalet myndigheter som samverkar2 
med Sida minskat från 57 (2011), 50 (2012) till 43 
(2013). Totalt har utbetalningar under 2011 till 2013 
minskat med drygt 50 miljoner svenska kronor. Sam-
tidigt har utbetalningarna ökat till nio myndigheter, 
varav Patent- och registreringsverket, Rikspolisstyrel-
sen och Statens jordbruksverk är störst. Minskningen 
i totala utbetalningar under 2013 är sammantaget 
markant och kan, utöver årliga variationer, förklaras 
av avslutade myndighetssamarbeten i de sju länder 
där svenskt utvecklingssamarbete avvecklats under 
2013. Att antalet myndigheter och utbetalningar 
varierar mellan olika år kan förklaras av variationer 
i efterfrågan och omfattningen av varje samarbete.

2 Myndighetssamverkan är definierat som antal myndigheter där utbetalningar 
under året varit mer än noll kronor
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Utbetalningar till myndigheter (exklusive universitet, 
högskolor och forskningsråd) per huvudsektor 2013

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och 
jämställdhet, 17 %

   Forskning, 3 %

   Humanitärt bistånd, 17 %

   Hållbar samhällsbyggnad, 5 %

   Hälsa, 1 %

   Jord och skogsbruk, 0 %

   Konflikt, fred och säkerhet, 
6 %

   Marknadsutveckling, 16 %

   Miljö, 13 %

   Utbildning, 2 %

   Övrigt, 20 %

Fördelningen av utbetalningar per huvudsektor varie-
rar mellan olika verksamhetsår och trender är därför 
svåra att utläsa. I likhet med tidigare år är de två 
största huvudsektorerna demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet samt humanitärt bistånd. 
Under 2013 har området marknadsutveckling ökat 
och närmar sig nu de två största i omfattning. Kate-
gorin övrigt utgörs i huvudsak av Sidas samverkan 
med UHR med drygt 100 miljoner svenska kronor.

Exempel på insatser och resultat av svenska 
myndigheters insatser
Skattemyndighetens arbete med Albaniens General 
Tax Authority (GTD) uppvisar goda resultat framför 
allt inom GTD:s strategiska omställningsarbete mot 
en tjänsteorienterad myndighet. En utvärdering av 
samarbetet beskriver särskilt den svenska skattemyn-
dighetens goda internationella anseende och expert-
kunskap samt engagemanget från GTD:s ledning 
som viktiga faktorer för att nå resultat.

Ett annat exempel är Patent- och registreringsver-
kets (PRV) fl eråriga samarbete inom Sidas internatio-
nella utbildningsprogram (ITP). Programmet har 
bidragit till att en ny immaterialrättslig lagstiftning 
antagits i Uganda under 2013. Det har i sin tur bland 
annat bidragit till att skapa nya möjligheter för landet 
att attrahera viktiga utländska investeringar.

Myndigheternas kunskap och insikt i utvecklings-
frågor varierar med tidigare erfarenheter av utveck-
lingssamarbete. Sida arbetar därför med olika former 
av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att 
ge stöd till och fördjupa både myndigheternas och 
Sidas lärande och gemensamma kunskapsutveckling. 
Under 2013 samlades generaldirektörer för svenska 
myndigheter på Sida för information och diskussion 

om regeringens styrning av tjänsteexport som fi nan-
sieras på biståndsanslaget. I diskussionerna betonades 
vikten av att arbeta strategiskt särskilt kring institu-
tions- och förvaltningsbyggnad. Svenska myndighe-
ters internationella verksamhet har under året även 
presenterats under Almedalsveckan genom seminariet 
”Svensk Förvaltning – en exportprodukt i världs-
klass”. Genom Sida Partnership Forum (SPF) erbjuds 
myndigheterna möjlighet till kapacitetsutveckling 
inom strategiska områden. För tredje året i rad 
inbjöds myndigheter till Sidas årliga Myndighetsfo-
rum, som 2013 samlade 20 myndigheter för att till-
sammans med Sida och Utrikesdepartementet disku-
tera och utveckla verksamheten

Sidas sammanfattande bedömning är att myndighe-
ter tillför unika efterfrågade kompetenser och bidrar 
till att åstadkomma resultat i utvecklingssamarbetet.

5.11  sidas uppdrag avseende bidrags-
hantering för biståndsverksamhet som 
 regeringskansliet (UD) beslutar om

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (2010–06-23) att från den 
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroll- 
och prövningsmoment vid bidragshantering samt 
praktiskt hantera t.ex. utbetalningar och återkrav av 
vissa medel för de anslagsposter inom Regeringskans-
liets (UDs) ansvarsområde under utgiftsområde 7.

Sida ska enligt Regleringsbrevet för budgetåret 
2013 redovisa prestationer rörande de administrativa 
kontroll- och prövningsmomenten vid bidragshante-
ring samt praktisk hantering av utbetalningar och 
återkrav av medel för de anslagsposter inom anslag 
1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamar-
bete i Östeuropa som Regeringskansliet (UD) beslutar 
om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av adminis-
trationen av den verksamhet som Regeringskansliet 
(UD) beslutar om.

Enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2013, inklu-
sive anslagssparande från 2012, disponerar Sida totalt 
11,3 miljarder kronor för utbetalning efter beslut av 
Regeringskansliet (UD). I och med att Sida dispone-
rar medlen ingår de i Sidas redovisning och 
årsredovisning (se kapitel 8 Finansiella dokument) 
trots att Sida inte beslutar om medlen. Enligt Regle-
ringsbrevet undantas Sida att redovisa prognoser 
samt för att lämna en fördjupad redogörelse för 
bemyndiganden i budgetunderlaget för dessa anslag 
och anslagsposter varför de inte ingår i redovisningen 
av fi nansiella villkor.
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Prestationer
Sidas uppdrag handlar i praktiken i huvudsak om att 
formaliagranska de till Regeringskansliet, främst UD, 
inkomna bidragsansökningarna, hantera utbetal-
ningar av beslutade bidrag samt granska och bevaka 
återrapportering och återkrav av bidrag. Process- och 
arbetsbeskrivningar har tagits fram med utgångs-
punkt i Regeringskansliets (UDs) rutinbeskrivningar 
för bidragshantering.

De prestationer som Sida har identifierat som 
 relevanta för uppdraget framgår av tabell 2 och 3. 
Varje insats motsvaras av ett eller flera Regerings-
kanslibeslut.

Utfallet för 2013 års bidragsutbetalningar på 
berörda anslagsposter uppgår till totalt 11,1 miljarder 
kronor vilket framgår av tabell 2. Merparten avser 
utbetalningar av bidrag till multilaterala organisatio-
ner. Anslagsposterna 2012 har under 2013 omförde-
lats till nya anslagsposter varför omklassificering av 
2012 års anslagsposter har gjorts för jämförbarhetens 
skull. Antalet öppna insatser har under 2013 ökat 
med 121 till 429 vilket framgår av tabell 3. Ökningen 
uppvisar ett netto av öppna och avslutade insatser. 
Antalet granskade ansökningar har under året ökat 
med 13 till 31. Antalet utbetalningar uppgår till 255 
vilket är en minskning med 19 jämfört med föregå-
ende år, vilket framgår av tabell 2. Antal granskade 
återrapporteringar har ökat från 85 till 120, vilket 
framgår av tabell 3.

I december 2013 överlämnade Regeringskansliet 
(UD) underlag för de ekonomiska åtaganden med 
stöd av bemyndiganderamarna som Regeringskans-
liet (UD) ingått för berörda anslagsposter till Sida för 
sammanställning och införande i Sidas årsredovis-
ning. De har utgjorts av:

 ■ 41 beslut i svenska kronor.
 ■ 10 beslut i utländsk valuta.
 ■ 3 beslut i utländsk valuta, gränssatt till ett visst 

maxbelopp i svenska kronor.

Sida har utifrån underlagen upprättat bemyndigan-
deredovisningen 2013 för införande i Sidas årsredo-
visning. Enligt anslagsförordning (2011:223) §17 bör 
åtaganden i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Regeringskansliet (UD) använder en annan 
princip varför Sidas och Regeringskansliets (UDs) 
bemyndiganderedovisning skiljer sig åt i detta 
 avseende.

Se vidare kommentarer i kapitel 7 Intern styrning 
och kontroll samt kapitel 8 Finansiella dokument.

Tabell 2: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr1

2012 2013

Utfall
Utfall 

i %

antal 
betal-

ningar2

betal-
ningar 

i %

Förvalt-
nings-

kostnad/
anslag3 Utfall

Utfall 
i %

antal 
betal-

ningar2

betal-
ningar 

i %

Förvalt-
nings-

kostnad/
anslag3

Multilaterala utvecklings-
banker, fonder och skuld-
avskrivningar  (ap 30)

4 017 965 36 24 9 862 3 993 072 36 21 9 699

Multilaterala och interna-
tionella organisationer och 
fonder (ap 31)

6 210 695 55 48 17 1724 6 774 187 61 65 25 2 033

Strategiskt inriktade bidrag 
(ap 33) 938 251 8 174 64 6248 247 277 2 142 56 4 511

Reformsamarbete  
i Östeuropa (ap 3) 65 321 1 28 10 1006 36 516 1 27 11 858

totalt 11 232 232 100 274 100 9 840 11 051 052 100 255 100 8 100

Inkluderat återbetalningar -22 971 -31 279

1 Då anslagsposterna ändrades 2013 så har en omräkning skett av 2012 års siffror, med hjälp av använda finansieringskoder, för att göra siffrorna jämförbara.
2 Varav 45 återbetalningar 2012 respektive 41 återbetalningar 2013.
3 Fördelning baserad på antal betalningar, inklusive overheadkostnader (OH). Förvaltningskostnader beräknas utifrån statistik från tidredovisning, vilket är nytt för 2013. 

Förvaltningskostnader för 2012 har justerats jämfört med föregående års årsredovisning, från 9 371 tkr till 9 840 tkr för att göra siffrorna jämförbara.
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Tabell 3:  insatser och förvaltningskostnader,  
antal och tkr

2012 2013

Antal öppna insatser1 308 429

varav granskade ansökningar 18 31

varav antal återrapporteringar på 
2011 och 2012 års insatser

85 120

Förvaltningskostnader totalt inkl. 
OH- kostnader2

9 840 8 100

Förvaltningskostnad per insats 32 19

Förvaltningskostnad per ut- och 
 inbetalning

36 32

1 Öppna insatser är insatser som ännu inte avslutats. Jämförelsetalet 2012 har 
räknats om till att enbart omfatta öppna insatser innevarande år.

2 Förvaltningskostnader beräknas utifrån statistik från tidredovisning, vilket är 
nytt för 2013. Förvaltningskostnader för 2012 har justerats jämfört med före-
gående års årsredovisning, från 9 371 tkr till 9 840 tkr för att göra siffrorna 
jämförbara.

5.12  Uppföljnings- och 
utvärderingsverksamhet

Allt bistånd genom Sida följs upp som en del av 
insatshanteringen. Utöver detta görs utvärde-
ringar som går mer på djupet och i högre grad 
analyserar effekterna.

I linje med principerna för biståndseffektivitet är det 
i första hand Sidas samarbetsparter som har ansvaret 
för uppföljning och utvärdering. Sida beställer även 
egna utvärderingar vid behov och arbetar då med två 
typer av utvärderingar:

 ■ strategiska utvärderingar (se avsnitt 4.4) som är sär-
skilt viktiga för styrning och lärande inom myndig-
heten och beslutas av generaldirektören.

 ■ decentraliserade utvärderingar som genomförs av 
utlandsmyndigheter och Sidas olika enheter.

Sida finansierar även många av de utvärderingar som 
samarbetsparterna gör inom ramen för olika insatser.

Under året har Sida också genomfört diverse stu-
dier, organisationsöversyner och liknande. De publi-
cerade utvärderingarna och studierna finns i Sidas 
publikationsdatabas som nås via webbplatsen www.
sida.se.

Under 2013 beslutade Sida om en ny process för 
utvärdering. I denna behandlas bland annat kvalitets-
standards. Processen har under året varit ett stöd för 
handläggare och för kvalitetssäkringen av utvärde-
ringsarbetet. För att säkerställa att utvärderingar 
används ska de följas av en så kallad Management 
Response, det vill säga ett formellt ställningstagande 
från Sida med en åtgärdsplan. En sådan har bland 
annat gjorts kring anti-korruptionsarbetet.

Deltagande i internationella nätverk
Sida har i vanlig ordning deltagit i utvärderingsnät-
verket EVALNET som leds av biståndskommittén 
(DAC) inom Organisationen för ekonomiskt samar-
bete och utveckling (OECD). Flera av de utvärde-
ringar som publicerades under året genomfördes 
i samarbete med andra internationella givare, där 
Sida i delar av arbetet haft en samordnande roll. 
Under 2013 initierade Sida även en dialog med den 
nybildade Expertgruppen för utvärdering och analys 
av Sveriges internationella bistånd.

Indikatorer som underlättar uppföljning
Sida bedriver sedan våren 2013 projektet Indikatorer 
i biståndet för att ta fram indikatorer för mätning av 
resultat inom Sidas huvudsektorer. Bakgrunden till 
projektet är att Sida behöver vidareutveckla sitt 
arbete med indikatorer för att leva upp till ökade 
interna och externa förväntningar på uppföljningen 
av resultaten i biståndet. Indikatorerna ska bidra till 
att förbättra myndighetens styrning, uppföljning, 
dokumentation, rapportering, analys, lärande och 
kommunikation kring resultat i processerna för strate-
gier och insatshantering.

Under 2013 har Sida utarbetat ett förslag till ett 
överskådligt och enkelt ramverk med indikatorer på 
olika nivåer för att fånga olika aspekter av Sidas 
verksamhet. Resultatet är en lista med internationellt 
vedertagna indikatorer inom Sidas viktigaste sektorer 
och ämnesområden. Sidas ämnesexperter har valt ut 
indikatorerna som ingår och listan kommer att upp-
dateras löpande. Den fungerar som en indikatorsbank 
och har bland annat varit ett stöd i arbetet med att ta 
fram resultatförslag samt i Sidas resultatkommunika-
tion.

Rådgivning och utbildning
Av myndighetens instruktion framgår att Sida också 
ska ”bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Sidas verksamhetsområde”. Sida 
ger bland annat stöd till Regional Centers for Lear-
ning and Results (CLEAR). Det är ett globalt initiativ 
som syftar till att stärka kapaciteten för uppföljning 
och utvärdering i låg- och medelinkomstländer. 
Världsbanken administrerar programmet som bland 
annat tillhandahåller utbildningar och rådgivnings-
tjänster genom fem regionala kontor, varav två 
i Afrika, två i Asien och ett i Latinamerika.

Sida stöder också International Initiative for 
Impact Evaluation (3ie), som finansierar och främjar 
användning av effektutvärdering och evidens. Syftet 
är att generera lärdomar som kan användas för att 
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påverka policyer och ytterst förbättra människors liv. 
3ie erbjuder dels finansiering för effektutvärdering 
som kan sökas av samarbetsländer och forskningsin-
stitut, dels kapacitetsutveckling genom kurser, publi-
kationer och rådgivning. Effektutvärderingar som 3ie 
gjort är tillgängliga för alla och organisationen foku-
serar nu på hur evidensen ska leda till policyföränd-
ring i utvecklingsländerna.

Sida erbjuder även samarbetspartnerna rådgivning 
kring resultatbaserad styrning och resultatramverk för 
att stärka deras kapacitet att formulera program som 
är väl genomtänkta och möjliga att följa upp. Vidare 
erbjuder Sidas resurscenter i Härnösand utbildningar 
till svenska samarbetspartners. Sida deltar även 
i OECD/DAC:s arbetsgrupp för Monitoring and 
Evaluation Capacity Building.

Slutsatser från en sammanställning  
av 71 decentraliserade utvärderingar
Hösten 2013 publicerade Sida en sammanställning av 
slutsatser från 71 decentraliserade utvärderingar som 
Sida och utlandsmyndigheter beställt under perioden 
april 2011 till april 2013 (se vidare kap 4.4). Rapport-
författarna redovisar lärdomar och lämnar rekom-
mendationer kring kapacitetsutveckling, resultatstyr-
ning och biståndsformer.

Av sammanställningen framgår att en utmaning för 
Sida är att öka kapaciteten för uppföljning och utvär-
dering inom ramen för resultatstyrning. Det är också 
ett av de områden som är obligatoriska att bedöma 
inför nya insatsbeslut, som sedan ska följas upp under 
avtalsperioden.

Rapportförfattarna pekar på viktiga förbättringar, 
men också på att mer kan göras. Resultat likställs allt-
för ofta med en utförd aktivitet (till exempel att en 
utbildning genomförts) i stället för på en högre nivå 
fånga beteendeförändringar som ett resultat av aktivi-
teten (till exempel hur den ökade kunskapen hos del-
tagarna använts). Vidare framhåller författarna att 
insatserna ofta skulle behöva baseras på en tydligare 
förändringsteori, så att det blir klart hur de aktiviteter 
som ingår i insatsen förväntas leda till de slutgil-
tiga målen.

Rapportförfattarna rekommenderar bland annat 
att Sida fortsätter att utveckla den interna kapaciteten 
kring resultatstyrning, men betonar att även samar-
betspartnernas kapacitet inom området behöver stär-
kas. Dessutom anför författarna att Sida också bör 
beakta övergripande frågor som jämställdhet, miljö 
och klimat, fattigdomsperspektivet, mänskliga rättig-
heter etcetera redan i utformningen av programmen.

Författarna diskuterar även vilket genomslag som 
regeringens perspektiv och policyer har haft 
i  biståndet.

Fyra viktiga faktorer för att uppnå bra resultat 
betonas i rapporten:

 ■ engagerade individer och organisationer
 ■ samarbetsorganisationer med hög kompetens och 

professionalitet
 ■ noggranna förstudier av behov och genomförbar-

het
 ■ ett uttalat ägarskap och politisk vilja i samarbets-

landet.

När det gäller kapacitetsutveckling utmärker sig Sida, 
enligt sammanställningen, som en unik partner som 
åtnjuter stort förtroende. Svenska organisationer har 
ett nära partnerskap i många länder och insatser. Det 
finns dock även risker med det nära partnerskapet, till 
exempel för praktisk möjlighet till ansvarsutkrävande. 
Rapportförfattarna pekar på att det är viktigt att kri-
terier för val av samarbetsparter är transparenta. 
De 71 utvärderingsrapporterna visar att viktiga resul-
tat har uppnåtts men att Sidas samarbetsparter ofta 
har begränsad kapacitet att rapportera om framsteg 
som gjorts. Även organisationer som är svaga på 
resultatbaserad styrning och resultatrapportering kan 
många gånger vara effektiva när det gäller att leve-
rera resultat för fattiga människor.
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6.1 sidas roll som expertmyndighet
I arbetet med den nya utvecklingsagendan efter 2015 
har Sida samordnat dialogen med det svenska civil-
samhället och förberett underlag för den svenska 
delegationen till FN:s generalförsamling i september.

Inom handelsområdet har Sida medverkat i ett 
handelsprocedurmöte (Fair Trade) i Genève, ett nord-
iskt Aid for Trade möte i Stockholm, liksom i den 
fjärde globala översynen av Aid for Trade med fokus 
på sysselsättningsfrågor. Sida har bidragit inför 
Världshandelsorganisationens (WTO) nionde minis-
termöte i Bali samt rapporterat till WTO om The 
Agreement on Trade-Related Aspects of  Intellectual 
Property Rights (TRIPS) och avtalet om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS).

Inom ramen för EU-biståndet har Sida berett 
underlag för, och företrätt Sverige, vid nio möten med 
EU:s kommitté för utvecklingsländerna i Afrika, Väst-
indien och Stillahavsområdet (EDF)1. Sida har även 
på motsvarande sätt varit verksam vid tre kommitté-
möten med EU:s finansieringsinstrument för utveck-
lingssamarbetet med länderna i främst Asien och 
Latinamerika (DCI)2. Sida har även deltagit i förbere-
delserna för fyra tematiska DCI-kommittémöten om 
sociala frågor, miljö, civila samhällsorganisationer 
samt migration. Sida representerade Sverige vid hög-

1 European Development Fund
2 Development Co-operation Instrument

nivåseminariet om rättighetsperspektiv i EU:s utveck-
lingssamarbete vilket resulterade i stöd för konkreta 
insatser.

Sida har deltagit vid Världsbankens årsmöte samt 
vid bankens årliga givarmöte i Paris. Sida har inriktat 
sitt engagemang på bankens nya strategi, Shared 
Prosperity, där Sverige särskilt drivit frågorna om 
inkluderande tillväxt, jämställdhet, sociala skyddsnät, 
sysselsättning, sviktande stater samt bankens reform-
arbete. Sidas dialog med Världsbanken om ökad 
öppenhet och stärkt anti-korruptionsarbete har lett 
till ett planerat institutionellt samarbete mellan Sidas 
utredningsgrupp och bankens motsvarighet. Sida har 
bidragit med underlag om jämställdhetsperspektiv till 
den svenska positionen inför Världsbankens årliga 
förhandling om påfyllnad av International Develop-
ment Association (IDA). Sida tog under 2013 ett 
ledande initiativ vid Världsbankens givarmöte, i att 
betona vikten av reformera bankens samstämmighet 
i avtal och hantering av Trust Funds, både vad gäller 
resultatstyrning och ansvarsutkrävande. Världsbanken 
har uttryckt ett önskemål om en bilateral dialog 
om detta.

Sida har bidragit kontinuerligt till Sveriges inspel 
i givargemensamma arbets- och styrelsemöten samt 
konsultationer med FN: utvecklingsfond (UNDP), 
FN:s barnfond (Unicef), FN:s befolkningsfond 
(UNFPA) och FN:s enhet för jämställdhet och stär-
kandet av kvinnors rättigheter (UN-Women) om nya 

6. MYNDIGHETENS ÖVRIGA VERKSAMHET

Under rubriken myndighetens övriga verksamhet redogör Sida för det arbete 
som inte direkt är utvecklingssamarbete men som har stark anknytning till det. 
Ett exempel är Sidas arbete som expertmyndighet. I denna roll ingår att bereda 
underlag inför expertmöten och representera Sverige vid olika forum, konfe-
renser och multilaterala organisationers styrelsemöten. Ett annat exempel är 
transparensgarantin som innebär att allmänna handlingar och offentlig infor-
mation om bistånd görs tillgänglig på webben genom informationstjänsten 
Openaid.se. Sida deltar också i International Aid Transparency Initiative (IATI). 
I det här kapitlet återfinns också strategirapporteringen för Ryssland eftersom 
detta inte är internationellt bistånd utan internationell samverkan.
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strategiska planer. Fokus har varit på starkare jäm-
ställdhets- och rättighetsperspektiv, resultatstyrning, 
finansiell styrning och transparens samt FN-reforma-
gendan. Detta arbete har till exempel lett till att gen-
derdimensionen i det gemensamma landprogrammet 
för Rwanda lyfts upp.

I Sidas samarbete med UD:s multi- och EU-enhe-
ter har Sida under 2013 fokuserat särskilt på frågor 
om öppenhet och ansvarsutkrävande. Det arbetet har 
under 2013 lett till stora framsteg. Sedan årskiftet 
2012/13 publicerar samtliga New York-baserade 
utvecklingsorgan sina internrevisonsrapporter offent-
ligt. FN:s internrevision kommer att på pilotbasis 
publicera interna översynsrapporter på sin hemsida. 
Detta är frukten av flera års ansträngningar där Sve-
rige har varit drivande och som Sida har bidragit till.

Sida har under året blivit invalt i styrgruppen för 
jämställdhetsnätverket inom Organisationen för eko-
nomisk utveckling, OECD:s, biståndskommitté, DAC 
(GENDERNET). Inom området vatten och sanitet 
har Sida bidragit med strategiskt underlag till 
biståndsministern och svenskt förhållningssätt till 
Sanitation and Water for All. Sida har stött Miljöde-
partementet med bidrag till OECD:s Peer Review av 
Sveriges miljöpolitik1 avseende miljö- och klimatbi-
ståndet och bidragit kontinuerligt till DAC:s nätverk 
för miljö- och utvecklingsfrågor (ENVIRONET), med 
särskilt fokus på processen Green Growth and Poverty 
Reduction. Sida har bidragit till förhandlingar inom 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
(UNFCCC) och arbetet i berörda expertgrupper 
inom EU. Sida ingick i den svenska delegationen till 
förhandlingarna i Bonn och klimattoppmötet 
i Warszawa. Inom hälsoområdet har Sida deltagit 
i Global Alliance for Vaccines and Immunization 
(GAVI:s) process för att ta fram en ny vaccinations-
strategi.

Sidas sammanfattade bedömning är att Sida har 
under 2013 bistått regeringen med expertstöd inom 
olika områden som har lett till utvecklingsresultat.

6.2 transparensgarantin och Openaid
Sverige tillgängliggör biståndsdata på två sätt; dels via 
informationstjänsten Openaid.se, dels genom att 
delta i International Aid Transparency Initiative 
(IATI). Genom att publicera information om insatser 
(insatsdata) enligt den gemensamma IATI-standarden 
blir statistiken internationellt jämförbar.

1 OECD Environmental Performance Review of Sweden

Transparensgarantin gäller de statliga aktörer som 
disponerar medel under utgiftsområde 7 Internatio-
nellt bistånd i statsbudgeten. Sida ansvarar för sam-
ordningen och respektive aktör ansvarar för att efter-
leva transparensgarantin.

På Openaid.se går det att följa hela biståndskedjan, 
det vill säga när, till vem och för vilka ändamål 
biståndsmedel har betalats ut och med vilka resultat.

Openaid.se utgår ifrån insatsdata om de aktiviteter 
som gjorts inom enskilda biståndsinsatser. Data består 
bland annat av information om utbetalda belopp, en 
kortare beskrivning av insatsen samt detaljer om 
exempelvis land, sektor och samarbetspartner. Dess-
utom finns beslut om och övrig dokumentation för 
många insatser. I dokumenten finns fördjupad infor-
mation om biståndsinsatserna och detaljerad rappor-
tering om hur målen uppfylls, användning av medel 
och uppnådda effekter.

Openaid.se tillhandahåller information, men har 
hittills inte i tillräcklig utsträckning bidragit till att den 
informationen blir tillgänglig och begriplig för 
avsedda målgrupper. De öppna data som erbjuds har 
inte heller använts av andra för att skapa nya sam-
manställningar eller informationstjänster. Det finns 
därför anledning att förbättra användbarheten. 
I internationella jämförelser av hur olika givare lyck-
ats genomföra sina program för ökad insyn i bistån-
det placerar sig Sverige som ett av de ledande län-
derna, men inte som den mest transparenta 
biståndsgivaren.

I slutet av 2013 inledde därför Sida ett intensifierat 
arbete kring transparens och Openaid.se. Sida har 
tagit fram en handlingsplan tillsammans med Utrikes-
departementet. Planen består av tre delar:

 ■ förnyelse av webbplatsen Openaid.se
 ■ utökad publicering av data och dokument med 

högre kvalitet
 ■ full anpassning till IATI-standarden.

Under 2013 har Sida genom en ny vy på Openaid.se 
förbättrat möjligheterna att se vilken myndighet som 
betalat ut stödet och vilken organisation som genom-
fört olika biståndsinsatser. Ett antal mindre förbätt-
ringar och tillägg har gjorts i de data som publiceras. 
Detta har gjort att överensstämmelsen med IATI-
standarden blivit bättre. Sida har också utökat IATI-
rapporteringen som beskriver bättre organisationer 
inom svenskt bistånd.

Sida har även publicerat en mobilanpassad version 
av Openaid.se samt en mobilapplikation. För den 
mobilanpassade versionen har en helt ny navigering 
tagits fram utifrån besöksstatistik från webbplatsen.
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Sida har uppdaterat Openaid.se månadsvis med 
information (insatsdata) och dokument för de 
biståndsinsatser som myndigheten beslutar om.

I Openaid.se finns även information om insatser 
från Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna. 
Dokument för insatser som Regeringskansliet beslutar 
om uppdateras för närvarande en gång per år. Däre-
mot publicerar inte utlandsmyndigheterna de doku-
ment som är knutna till deras insatser, utan enbart 
statistik och korta beskrivande texter.

Sida har också ambitionen att integrera Openaid.
se bättre i den övriga kommunikationsverksamheten.
Sida och Utrikesdepartementet har tagit en mycket 
aktiv del i det internationella arbetet med en gemen-
sam öppen standard för publicering av biståndsdata. 
Sedan september ingår Sverige i ett konsortium som 
står värd för IATI.

Övriga medlemmar i konsortiet är: FN:s utveck-
lings-program (UNDP), FN:s kontor för projekttjäns-
ter (UNOPS), Ghana och organisationen Develop-
ment Initiatives. Därtill kommer att Sverige och Sida 
ingår i styrkommitté, tekniska samrådsgruppen och 
sekretariatet för IATI.

Tabell 1: Utveckling – Openaid.se

2011 2012 2013

Insatser på Openaid.se 89 785 98 793 100 306

Dokument på Openaid.se 36 774 22 449 76 671

Unika besökare1 29 519 37 389 42 794

1 Openaid.se lanserades i april 2011

Sidas sammanfattade bedömning är att arbetet med 
transparens och Openaid.se har intensifierats och det 
finns goda förutsättningar för att fortsätta öka insyn 
i biståndet.

6.3 statistikhantering
Sida har under 2013 samlat in, sammanställt och 
 rapporterat statistik enligt direktiv från OECD:s 
biståndskommitté (DAC). Rapporteringen består av 
tre delar; en preliminär rapport med aggregerad sta-
tistik, den så kallade Advance Questionnaire, och två 
mer omfattande rapporter, DAC-tabeller respektive 
CRS++ (Creditor Reporting System). DAC-tabeller 
fylls i med statistik fördelat på bland annat land, sek-
tor och samarbetsform. CRS++-rapporten består av 
detaljerad information på insatsens komponentnivå. 
Data bygger på information ur Sidas planeringssys-
tem. För att sammanställa rapporterna samlar Sida 
även in data från andra myndigheter som tilldelas 

medel från i huvudsak utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd samt i vissa fall utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan.

6.4  samarbete inom östersjöregionen 
(ryssland)

Uppnå 
strategi
målen

Genomföra 
insats
portföljen

Utfall 2013 28 mnkr Årligt strate-
gibelopp

29 mnkr

antal aktiva 
insatser

23 strategiperiod 2010–2014

Medel avtals-
längd

32 månader Medel insats-
storlek

1 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Civila samhäl-
lets organisa-
tioner

största sam-
arbetsform

Projektstöd

största hu-
vudsektor

DEMO/MR Utfall per för-
valtnings-
krona

5 kr

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, 
83%

   Övrigt, 17%

Bedömning av måluppfyllelse avseende 
strategimålen
Sida bedömer att det övergripande strategimålet inte 
kommer att uppnås då utvecklingen för demokrati 
och mänskliga rättigheter i Ryssland överlag är nega-
tiv. Måluppfyllelsen har under rapporteringsperioden 
påverkats negativt av att omkring 1 000 ryska civil-
samhällesorganisationer utsatts för inspektioner av 
ryska myndigheter (Justitieministeriet, Inrikesministe-
riet, Skatteinspektionen och Säkerhetstjänsten) med 
anledning av repressiva lagar (exempelvis ”Agent-
lagen” och ”lagen mot propaganda av icke-traditio-
nella sexuella relationer” som antagits i Ryssland.

Sida genomförde under slutet av 2012 och i början 
av 2013 en resultatöversyn av strategin för demokrati 
och mänskliga rättigheter. Slutsatsen från översynen 
är att Sveriges stöd till det civila samhället i Ryssland 
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har varit viktigt och givit många resultat på grund av 
ett långvarigt samarbete och ett flexibelt stöd till sam-
arbetspartnerna.

Bedömning av insatsportföljens genomförande
Sida bedömer att insatsportföljen endast kommer att 
kunna genomföras till viss del innan strategiperioden 
löper ut. Flera samarbeten har blivit försenade på 
grund av de omfattande inspektioner som de ryska 
myndigheterna genomfört. Eftersom implemente-
ringen av många projekt har blivit försenad har flera 
parter aktualiserat ett behov av att få förlänga avtalen 
till efter strategiperiodens slut.

Redovisning av resultat
Under 2013 har bland annat fäders rättigheter stärkts 
genom fortsatt stöd till bildandet av och arbetet med 
så kallade pappaskolor. De har fått erkännande av 
Sankt Petersburgs myndigheter genom ett beslut om 
att etablera sådana skolor med statligt stöd på alla 
familjecenter i stadens samtliga distrikt.

Domstolsverket har presenterat möjligheten att 
arbeta med förlikning och medling i tvistemål för 
domare, lärare och juridikstudenter i Sankt Peters-
burg. Lagstiftningen ger möjlighet till förlikning 
i Ryssland, men metoden används mycket mer sällan 
än i Sverige. Ett resultat av arbetet är att den ryska 
Domstolsakademin kommer att lyfta fram möjlighe-
ten till förlikning i sin utbildning för domare.

Miljösamarbetet i Ryssland
Miljösamarbetet i Ryssland styrs av regleringsbrevet 
och målen är hämtade främst från handlingsplanen 
för Östersjöns miljö, The Baltic Sea Action Plan 
(BSAP), som ska bidra till att Östersjön är i god eko-
logisk status år 2021. Ett specifikt resultat av stödet är 
att en ny avloppstunnel har färdigställts i Sankt 
Petersburg. Den nya tunneln förhindrar att 254 000 
kubikmeter orenat avloppsvatten per dag rinner ut 
i Östersjön. Sverige bidrar med cirka 30 procent av 
gåvomedlen till ett större investeringspaket för att 
rena floden Neva, där avloppstunneln ingår. Andra 
delar av paketet återstår fortfarande att genomföra.

Sida har även finansierat åtskilliga förstudier och 
de svenska medel som investerats i konsultfonder 
inom finansieringsinstitutioner som Nordiska Investe-
ringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget. 
Det har till exempel resulterat i att möjliga investe-
ringsobjekt har bedömts och prioriterats utifrån över-
enskomna kriterier (miljöeffekter, ekonomi och risk).

Under 2013 initierade Sida en omfattande utvär-
dering av stödet till miljöinfrastruktur och miljörefor-
mer i Östeuropa och Västra Balkan under perioden 
1995–2010. Utvärderingen, där miljösamarbetet 
i Ryssland ingick, konstaterade att stödet har bidragit 
till omfattande miljöförbättringar, varit kostnadseffek-
tivt samt genererat annan finansiering upp till tolv 
gånger det svenska bidraget.

Utfall 2013 35 mnkr Årligt alloke-
rat belopp

35 mnkr

antal aktiva 
insatser

4 strategiperiod –

Medel avtals-
längd

89 månader Medel insats-
storlek

9 mnkr

största ge-
nomförande-
kanal

Multilaterala 
organisationer

största samar-
betsform

Projektstöd

största huvud-
sektor

Hållbar sam-
hällsbyggnad

Utfall per för-
valtningskrona

–

andel per huvudsektor

   Demokrati, mänskliga Hållbar 
samhällsbyggnad, 100%



Foto: Abu Baker Muwonge



7.  Förutsättningar för 
verksamhetens genomförande



146

7. Förutsättningar För verksamhetens genomFörande

Sidas årsredovisning 2013

7.1 intern styrning och kontroll
Kvalitetssäkring av Sidas årsredovisning 2013
För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 
2013 har Sida genomfört följande:

 ■ De finansiella dokumenten i årsredovisningen, 
samt redovisning av verksamhetens resultat, har 
upprättats enligt myndighetsförordning (2007:515), för-
ordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 
förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete, regleringsbrev för 
budgetåret 2013 avseende Sida, samt övriga reger-
ingsbeslut.

 ■ De finansiella dokumenten i årsredovisningen, 
samt redovisning av verksamhetens resultat, har 
i samband med upprättandet av delårsrapport och 
årsredovisning kvalitetssäkrats och godkänts enligt 
etablerad process, inklusive attestordning.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2013 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Generaldirektörens bedömning bygger bland annat 
på skriftliga intyganden från samtliga avdelnings-
chefer, att redovisningen inom ansvarsområdet ger 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och 
kostnader.

 ■ Sidas styrelse bedömer utifrån generaldirektörens 
skriftliga intygande att Sidas årsredovisning 2013 
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens eko-
nomiska ställning. Bedömningen omfattar även de 
ekonomiska åtaganden som ingåtts av Regerings-
kansliet inom de anslagsposter som Regeringskans-
liet beslutar om men som utbetalas av Sida. 
De begränsningar Sidas styrelse anförde i årsredo-
visningen 2012 föreligger därmed inte längre. 
Se vidare stycke, Redovisning av Sidas uppdrag 
avseende bidragshantering för biståndsverksamhet 
som Regeringskansliet (UD) beslutar om, nedan.

Implementering av förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll
Sida har under 2013 fortsatt arbetet för att imple-
mentera förordning (2007:603) om intern styrning och 
kontroll i Sidas verksamhet och processer. Intern utveck-
lingsplan för Sida 2013–2015 utgör en utgångspunkt för 
arbetet med den interna styrningen och kontrollen. 
Den konkretiserar hur Sida ska arbeta för att uppnå 
målet att bedriva ”verksamheten i ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva processer med en betryggande 
intern styrning och kontroll”. Prioritering och sekven-
sering i planen har skett utifrån en bedömning av risk 
och väsentlighet, verksamhetens behov och kapacitet, 
samt finansiella bedömningar. Sidas arbete med pro-
cesser omfattar faserna utveckling, beslut, implemen-
tering och uppföljning. Processerna delas in i led-
nings- och styrningsprocesser, huvudprocesser, samt 
stödjande processer och finns dokumenterade i en 
övergripande processkarta. När en process utvecklas 
görs en riskanalys, med vidhängande kontrollåtgär-
der. Processen med kontrollåtgärder dokumenteras 
i ett enhetligt format och ska sedan kommuniceras 
inför implementering. Varje process har en process-
förvaltare. I processförvaltarens ansvar ingår bland 
annat att följa upp processens effektivitet. 2012 beslu-
tades nio processer. 2013 har ytterligare fyra proces-
ser utvecklats och beslutats:

 ■ Utarbeta Sidas verksamhetsinriktning
 ■ Genomföra utvärderingar
 ■ Hantera rättsliga tvister
 ■ Utveckla och förvalta processer

Under 2014 kommer ytterligare processer att utveck-
las utifrån prioriteringarna i en reviderad Intern utveck-
lingsplan för Sida 2014–2015.

Utifrån prioriteringarna i Intern utvecklingsplan för 
Sida 2013–2015 har Sida, utöver processutvecklingen, 
under 2013 även genomfört ett antal utvecklingspro-
jekt i syfte att möta interna behov och externa krav 

7.  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS 
GENOMFÖRANDE

Under rubriken förutsättningar för verksamhetens genomförande redogör 
Sida för arbetet med intern styrning och kontroll samt Sidas organisation.
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avseende intern styrning och kontroll. De viktigaste 
är följande:

 ■ En ny ekonomimodell har utarbetats under 2013. 
Den ligger till grund för kravspecifikation av nytt 
ekonomisystem.

 ■ Ett system för tidredovisning har införts, som berör 
all Sida-personal i Sverige och på utlandsmyndig-
heterna.

 ■ Under 2013 har Sida arbetat med utveckling av ett 
beslutsstöd som ska göra statistiken lättillgänglig 
och även synliggöra felaktig klassificering.

 ■ Metoder för förbättrad kvalitetssäkring har utveck-
lats och ett arbete med ny planeringsmodell har 
initierats.

 ■ Under 2013 har den tekniska plattformen för utbe-
talningar förstärkts genom outsourcing av driften 
och en internkontrollplan kopplat till utbetalningar 
har utarbetats.

 ■ Sidas informationssäkerhet har förstärkts och en 
riskanalys av hantering av känslig information har 
genomförts.

 ■ Processorienterad arkivredovisning och ett uppgra-
derat systemstöd har införts 2013, i syfte att för-
bättra funktionaliteten, och leva upp till Riksarki-
vets föreskrifter om verksamhetsbaserad 
arkivredovisning (RA-FS 2008:4).

Ytterligare en åtgärd som vidtagits är att Sidas upp-
handlingar och vissa former av avrop från ramavtal 
har centraliserats till myndighetens upphandlingsfunk-
tion. Processen Upphandla varor och tjänster har imple-
menterats och är ändamålsenlig, men fortfarande 
fungerar efterlevnaden inte helt tillfredsställande. Det 
innebär att direktupphandlingar och avrop från ram-
avtal som inte genomförs av upphandlingsfunktionen, 
fortfarande är en verksamhetsrisk för Sida.

Nedan följer andra väsentliga åtgärder som Sida 
har vidtagit i syfte att möta interna behov och externa 
krav avseende intern styrning och kontroll. De är 
uppdelade enligt de olika moment som ingår i Sidas 
process för intern styrning och kontroll.

Kontrollmiljön
Sida har under 2013 arbetat med kontrollmiljön 
enligt följande:

 ■ Sidas HR-strategi etapp 1 har beslutats och börjat 
implementeras, (se vidare avsnitt 7.2).

 ■ En omorganisation har genomförts vid årsskiftet 
2013/2014 i syfte att få tydligare ansvarsområden, 
planering och uppföljning av den operativa verk-
samhten.

 ■ Etiska riktlinjer har beslutats.

Riskanalys
Sida har under 2013 genomfört riskanalyser enligt 
följande:

 ■ Övergripande för hela myndigheten.
 ■ I utvecklingen av varje processbeskrivning.
 ■ I framtagandet av resultatförslag.
 ■ I beredningen av insatser.
 ■ I samband med framtagandet av arbetsmiljöplaner.
 ■ En separat säkerhetsriskanalys har tagits fram.

Kontrollåtgärder
Sida har under 2013 arbetat med kontrollåtgärder 
enligt följande:

 ■ I samband med att riskanalyser görs på de olika 
nivåerna, identifieras kontrollåtgärder.

 ■ I processbeskrivningarna framgår kontrollåtgärder 
och beskrivningar av hur dessa ska utföras.

Information och kommunikation
Sida har under 2013 arbetat med information och 
kommunikation enligt följande:

 ■ Sidas intranät innehåller dokumentation av proces-
ser, men informationen och kommunikationen om 
processerna kan ytterligare förbättras.

 ■ Ett dokument har sammanställts för att tydliggöra 
chefers ansvar för intern styrning och kontroll.

 ■ Informationen och kommunikationen om proces-
sen Hantera biståndsinsatser har varit omfattande.

Uppföljning
Sida har under 2013 arbetat med uppföljning enligt 
följande:

 ■ Åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna i Sidas 
övergripande riskanalys, har inom processen 
Genomföra verksamhetsuppföljning, rapporterat om hur 
arbetet med kontrollåtgärderna fortlöper.

 ■ Inom processen Följa upp intern styrning och kontroll 
har punktinsatser för att följa upp processerna Upp-
handla varor och tjänster, Hantera löner, samt Formalia vid 
beslut genomförts.

Dokumentation
Sida har under 2013 arbetat med dokumentation 
enligt följande:

 ■ Sida har under 2013 dokumenterat riskanalyserna 
på den nivå som riskanalyserna har gjorts.

 ■ Sidas övergripande riskanalys dokumenteras inom 
ramen för processen Utarbeta verksamhetsplaner (inkl 
budget).
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 ■ Alla processer som har beslutats dokumenteras i ett 
enhetligt format, som registreras i särskilda ären-
den för varje process.1

Processen Hantera biståndsinsatser
Sidas väsentligaste huvudprocess är Hantera biståndsin-
satser. I Sidas årsredovisning 2012 bedömde Sida att 
även om den interna styrningen och kontrollen för-
bättrats i processen, kvarstod brister vad gäller 
användning av revision som kontrollmetod, riskanaly-
ser, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation 
i insatshanteringen. Sida har därför under 2013 fort-
satt arbetet med att förbättra och implementera pro-
cessen.

 ■ Processen Hantera biståndsinsatser har reviderats för 
att omhänderta de problem som har identifierats 
sedan den beslutades 2012. Det handlar både om 
regeln för insatshantering och om hjälptexter.

 ■ IT-systemstödet för insatshanteringen har färdig-
ställts och används både i Stockholm och på de 
flesta av utlandsmyndigheterna. Detta har bidragit 
till att dokumentationen i handläggningen nu är 
mer systematisk och enhetlig.

 ■ En årlig sammanfattande resultatuppdatering ska 
nu göras för varje insats, vilket stärker och systema-
tiserar uppföljningen.

 ■ Hjälptexterna rörande revision som kontrollmetod 
har reviderats. Därtill har ett omfattande utbild-
ningsarbete om revision som kontrollmetod 
genomförts.

 ■ För att utveckla kvaliteten på riskanalyserna har ett 
antal utbildningsinsatser genomförts.

 ■ För att höja kvaliteten och öka enhetligheten på 
controllrars granskningar, som är en av de mest 
väsentliga kontrollåtgärderna, har mallen för 
granskningarna reviderats. En fördjupningsutbild-
ning har genomförts för alla Sidas controllrar, 
inklusive de på utlandsmyndigheterna.

Resultat av granskningar och uppföljningar
Sida har genomfört två övergripande uppföljningar 
av processen Hantera biståndsinsatser. De visar att insat-
serna nu följer Sidas process och regel. Riskregistret 
används nu utan undantag, riskvärderingarna har en 
generellt hög kvalitet och controllrars granskningar 
har förbättrats.

Riksrevisionen bedömer utifrån sin granskning för 
2013, att den nya processen ger förutsättningar för en 
generell kvalitetshöjning i Sidas handläggning. Riks-

1 Processen Hantera biståndsinsatser var den första process som beslutades 
och den är därför något annorlunda i formatet. Inte heller processen Hantera 
löner följer det enhetliga formatet fullt ut.

revisionen ser förbättringar jämfört med tidigare år, 
även om det fortfarande finns förbättringsområden 
kvar. Även Internrevisionen gör bedömningen att det 
finns goda förutsättningar för intern styrning och 
kontroll av hög kvalitet i insatshanteringen, men att 
förbättringsmöjligheter finns, framför allt gällande ris-
kanalyser. Sidas inspektör, som genomför inspektioner 
på utlandsmyndigheterna, pekar på att den nya pro-
cessen har ökat medarbetares förståelse för intern 
styrning och kontroll. Den upplevs ge en god vägled-
ning avseende riskanalyser och revision som kontroll-
metod, men många tycker fortfarande att det är svåra 
områden.

Bedömning av processen Hantera biståndsinsatser
Sida har genom utveckling, implementering och upp-
följning förbättrat processen Hantera biståndsinsatser. 
Sammantaget bedömer generaldirektören att själva 
processen nu är av sådan kvalitet att Sida inte längre 
kan anses ha brister avseende processen Hantera 
biståndsinsatser. Denna bedömning bekräftas dels av de 
uppföljningar som Sida har gjort, dels av Internrevi-
sionens och Riksrevisionens iakttagelser. Sida behöver 
emellertid även framöver arbeta för att utveckla och 
förbättra kvaliteten i insatsernas genomförande, 
främst gällande riskanalyserna, bedömningar av sam-
arbetspartnernas kapacitet och revision som kontroll-
metod. Fortfarande finns det risker för att dessa 
moment inte når den kvalitet som är önskvärd. 
Utbildning kommer därför att fortsätta kontinuerligt 
framöver. Controllrars granskningar, som är en av de 
viktigaste kontrollåtgärderna, är fortsatt av stor vikt, 
liksom centrala uppföljningar och Sidas inspektions-
verksamhet.

Bedömning av intern styrning 
och kontroll vid Sida
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 interna styrningen och kon-
trollen vid myndigheten är betryggande. Bedöm-
ningen bygger på Chefscontrollerns årliga rapport 2013, 
som har utarbetats inom processen Följa upp intern styr-
ning och kontroll.

Sidas styrelse bedömer utifrån generaldirektörens 
skriftliga redovisning att den interna styrningen och 
kontrollen vid myndigheten är betryggande.
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Redovisning av Sidas uppdrag avseende 
bidragshantering för biståndsverksamhet som 
Regeringskansliet (UD) beslutar om
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (2010–06-23) att från den 
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroll- 
och prövningsmoment vid bidragshantering samt 
praktiskt hantera t.ex. utbetalningar och återkrav av 
vissa medel för de anslagsposter inom Regeringskans-
liets (UDs) ansvarsområde under utgiftsområde 7. 
Häri ingår bl.a. att:

 ■ ta emot ansökningar inkomna från sökanden och 
granska ansökan och den bidragssökande,

 ■ ta emot bidragsmottagarens rekvisition och kon-
trollera att uppgifter i rekvisitionen är korrekta och 
därefter betala ut bidragsmedlen,

 ■ till Regeringskansliet (UD) redovisa den totala 
anslagsbelastningen avseende bidragsutbetal-
ningen, dvs. inklusive en eventuell valutadifferens,

 ■ bevaka och kontrollera att återrapportering och 
eventuell återbetalning från bidragsmottagaren 
sker i enlighet med villkoren i beslutet.

Det betyder att Sida inte har ansvar för hela kedjan 
beslut, granskning, utbetalning, återrapportering och 
återkrav. Därmed kan Sida endast uppfylla krav enligt 
förordning (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.

Enligt regleringsbreven för budgetåren 2011, 
2012 och 2013 ska Sida redovisa prestationer 
rörande det uppdrag Sida getts i ovan nämnda 
Regeringsbeslut. Redovisningen ska omfatta Sidas 
del av administrationen av den verksamhet som 
Regeringskansliet (UD) beslutar om. I regleringsbre-
ven undantas Sida att redovisa prognoser för dessa 
anslag och anslagsposter. Sida undantas också att 
i budgetunderlaget lämna en fördjupad redogörelse 
för bemyndiganden för dessa poster. Vidare anges 
att bemyndiganderamarna som ingås av Regerings-
kansliet (UD) ska rapporteras till Sida för införande 
och redovisning i Sidas årsredovisning och de eko-
nomiska åtagandena som Regeringskansliet (UD) 
ingått, med stöd av bemyndiganderamarna, ska 
övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas 
årsredovisning.

Vad gäller ekonomiska åtaganden för de anslags-
poster där Regeringskansliet (UD) fattar beslut, sak-
nade Sida i årsredovisningen 2011och 2012 Reger-
ings- och Regeringskanslibeslut för att kunna intyga 
den rättvisande bilden. Mot denna bakgrund valde 

Sidas styrelse att begränsa sig i sitt uttalande i årsre-
dovisningen 2011 och 2012 i detta avseende.

I december 2013 överlämnade Regeringskansliet 
(UD) underlag för de ekonomiska åtaganden som 
Regeringskansliet (UD) ingått för berörda anslagspos-
ter till Sida för sammanställning och införande i Sidas 
årsredovisning.

Sida har vid upprättande av bemyndiganderedovis-
ningen 2013 särskilt kontrollerat att:

 ■ bemyndiganderedovisningen 2012 varit korrekt 
upprättad och i enlighet med gällande förord-
ningar och att därmed ingående balans 2013 för 
bemyndiganderedovisningen har haft en korrekt 
utgångspunkt

 ■ Sida erhållit samtliga Regerings- och Regerings-
kanslibeslut avseende pågående ekonomiska åta-
ganden som ingåtts före 2013 samt under 2013 av 
Regeringskansliet. Detta har intygats av Regerings-
kansliet (UD).

Sida bedömer utifrån ovan kontroller att:
 ■ ingående balans av bemyndiganderedovisningen 

2013 uppvisar en rättvisande bild och följer gäl-
lande förordningar, med undantag för värdering av 
utestående åtagande i utländsk valuta. Åtaganden 
i utländsk valuta bör enligt anslagsförordning 
(2011:223) §17 värderas till balansdagens kurs. 
Regeringskansliet (UD) använder en annan princip

 ■ erforderliga underlag och handlingar finns som 
styrker utestående åtaganden 2013.

Sida har utifrån ovan bedömningar upprättat 
bemyndiganderedovisningen för 2013. Vid värde-
ring av ingående och utestående åtagande 
i utländsk valuta har omvärdering enligt anslagsför-
ordningens principer, enligt ovan, skett. Det betyder 
att Sidas och Regeringskansliets (UDs) bemyndigan-
deredovisning 2013 skiljer sig åt i detta avseende. 
Netto totalt uppgår skillnaden mellan Sidas och 
Regeringskansliets (UDs) beräkning av utestående 
åtaganden till drygt fem miljoner kronor, vilket 
framgår av tabell 8.2.5.2, kapitel 8 Finansiella 
dokument. Dock är skillnaden för enskilda åtagan-
den betydande. Sida bedömer att det i detta avse-
ende finns en risk att en anslagspost och/eller en 
tilldelad bemyndiganderam kan överskridas till följd 
av Regeringskansliets (UDs) och Sidas olika redovis-
ningsprinciper vad gäller värdering av ekonomiska 
åtaganden i utländsk valuta.

Sidas styrelse bedömer trots denna risk, att utifrån 
det ansvar Sida har i uppdraget granskning, utbetal-
ning, återrapportering och återkrav samt mot bak-
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grund av de sedan 2013 överlämnade underlag för de 
ekonomiska åtaganden som Regerinskansliet (UD) 
ingått, kan rättvisande bild i årsredovisningen 2013 
intygas. De begränsningar Sidas styrelse anförde 
i årsredovisningarna 2011 och 2012 om ekonomiska 
åtaganden som ingåtts av Regeringskansliet (UD) 
föreligger därmed inte längre.

Sidas bedömning från tidigare år kvarstår dock vad 
gäller vikten av att ansvarskedjan beslut, granskning, 
utbetalning, återrapportering och återkrav hålls sam-
man. I budgetunderlaget för 2014–2016 redogjorde 
Sida för tre alternativ som utgår från att verksamhets-
ansvar och finansiellt ansvar hålls samman. Sida kon-
staterar att även Riksrevisionen uppmärksammat för-
hållandet om den brutna ansvarskedjan i sin årliga 
rapport 2012 (dnr 30–2012-0360) samt 2013 (dnr 
30–2013-0788).

7.2 organisation
Sida verksamhet ska organiseras så att den kan 
bedrivas på ett ändamålsenligt, resultatinriktat, 
kostnadseffektivt och uppföljningsbart sätt. Den 
ska också organiseras så att oegentligheter och 
korruption i biståndet motverkas.

Under 2013 har Sida justerat och utvecklat myndig-
hetens organisation bland annat genom att:

 ■ renodla det strategiska ledningsstödet till generaldi-
rektören

 ■ planera för en omorganisaton med geografisk 
grund och mer samlat ansvar för tematiska strate-
gier och anslagsposter

 ■ genomföra merparten av arbetet med att förenkla 
befattningsstrukturen

 ■ utreda förutsättningarna för en tematisk fokusering 
för att begränsa antalet ämnesområden som Sida 
arbetar inom

 ■ upphandla ett verktyg för utvärdering av chefer 
och återinföra särskilda chefsutbildningar

 ■ inrätta ett verksövergripande bemanningsråd för 
att uppnå en mer strategisk personalrörlighet.

Personalavdelningen har fortsatt arbetet med att 
utveckla en strategi för myndighetens kompetensför-
sörjning (HR-strategi). Ett flertal policyer och riktlin-
jer som styr myndighetens kompetensförsörjning har 
fastställts.

Kartläggningen och analysen av hur verksamheten 
bör fördelas mellan Sida Stockholm och fältorganisa-
tionen har fortsatt under året. Ett antal åtgärder har 
genomförts:

 ■ kapaciteten för humanitära insatser har stärkts

 ■ tidredovisning för effektivare planering har införts
 ■ arbetet med geografisk och tematisk fokusering har 

utvecklats.

Tidregistreringen, som införts under tidigare år, har 
kompletterats med tidredovisning för att få en ökad 
kunskap om hur den arbetade tiden fördelas på olika 
arbetsuppgifter. Det gör det även möjligt för Sida att 
successivt se över och utveckla processerna.

Sida har under året genomfört interna utvecklings-
insatser för att öka kompetensen inom följande områ-
den:

 ■ analys och bedömning av resultat
 ■ intern styrning och kontroll
 ■ förmåga att hantera och förebygga korruption.

Sida har fattat beslutat om förbättringar i incitamen-
ten för utlandstjänstgöring. För att öka flexibiliteten 
och effektiviteten i bemanningen av utlandsmyndig-
heterna har nya riktlinjer fastställts. Bägge besluten 
förväntas få genomslag från och med 2014.

En handfull insatser inom ramen för kompetens-
växling har genomförts vilket medfört att Sida kan 
rekrytera ny efterfrågad kompetens.

Sida har infört etiska riktlinjer för alla anställda på 
Sida. Riktlinjerna omfattar bland annat bisysslor 
och jäv.

Stress är fortfarande Sidas största arbetsmiljö-
problem enligt den årliga uppföljningen av arbets-
miljön.

Utredningsgruppen på Sida hanterar självständigt 
misstankar om korruption och samordnar utred-
ningar om korruption. Gruppen förstärktes 2012 vil-
ket har lett till att Sida under 2013 kunnat erbjuda ett 
bättre stöd till enheter eller utlandsmyndigheter som 
upptäckt korruption, samt förstärkt uppföljning och 
analys av påträffad korruption.

Den verksövergripande funktion som arbetar med 
metodutveckling och kompetensutveckling inom anti-
korruptionsområdet med fokus på det förebyggande 
arbetet, har under året fått minskade resurser. Sidas 
enhet för humanitärt stöd har inrättat en funktion 
med särskilt ansvar för anti-korruption för att öka 
kompetensen och förbättra arbetet mot korruption 
i det humanitära biståndet.

Sida bedömer att de aktiviteter som genomförts 
under 2013 har bidragit till att stärka utvecklingen av 
kompetensen på myndigheten. Det finns behov av 
fortsatt kompetensutveckling inom finansiering/sam-
verkansformer, analys av biståndets förutsättningar, 
insatshanteringsprocessen samt resultatkommuni-
kation.
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Arbetet med att undersöka en eventuell anslutning 
till de tjänster som Statens servicecenter erbjuder har 
påbörjats under 2013. Arbetet, som tidsmässigt är 
anpassat till Ekonomistyrningsverkets uppdrag att 
stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens 
servicecenter (S2013/3452/SFÖ (Delvis), planeras 
att avslutas den sista mars 2014.



Foto: Klas Palm
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8.1  kommentarer till resultat- och 
balansräkning

Årets kapitalförändring uppgår till -30 miljoner 
kronor vilket är en minskning med 86 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Årets kapi-
talförändring är främst hänförbar till Sidas lån 
och garanti-verksamhet. Minskningen förklaras 
i huvudsak av effekten av förändringar avseende 
värdereglering av biståndskrediter, villkorslån 
och fristående garantier. Samtidigt har resulta-
tet för Sidas garantier för U-krediter ökat. 

Resultaträkning
Verksamhetsutfall
I verksamhetsavsnittet redovisas i huvudsak den verk-
samhet som finansieras av förvaltningsanslaget samt 
viss verksamhet som finansieras av biståndsanslaget.  
I verksamhetsutfallet redovisas också de intäkter av 
avgifter som Sida disponerar.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 1 069 mil-
joner kronor, vilket är en ökning med 85 miljoner kro-
nor jämfört med föregående år. Det är främst intäkter 
av anslag som ökat, 79 miljoner kronor, vilket förklaras 
av att de kostnader som Sidas anslag ska finansiera har 
ökat i motsvarande grad. Intäkter av anslag inkluderar 
76 miljoner kronor som finansierats från biståndsansla-
get. En administrativ avgift avseende Sidas garanti-
verksamhet har under 2013 införts enligt förordning 
(2011:211) om utlåning och garantier, vilket främst för-
klarar varför posten intäkter av avgifter och andra 
ersättningar har ökat med 6 miljoner kronor. 

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 1 070 
miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med föregå-
ende år om 86 miljoner kronor. Det är främst kostnader 
för personal som ökat med 51 miljoner kronor till följd 
av ökat genomsnittligt antal anställda med 25 personer 
varav 19 personer i utlandsmyndigheterna (UM) samt 
omställningskostnader. Övriga driftskostnader har ökat 
med 31 miljoner kronor. Det beror främst på ökade 
lokal- och personalkostnader för UM som faktureras 
Sida från Regeringskansliet (UD) om 21 miljoner kro-
nor. I övrigt har outsourcing av IT-driften till extern 
leverantör bland annat medfört en nedskrivning av bas-
plattformen för telefonilösning som inneburit att cirka 7 
miljoner kronor kostnadsförts.

Verksamhetsutfallet visar på ett underskott om  
2 miljoner kronor. Intäkterna från den administrativa 
avgiften har understigit de administrativa kostna-
derna för garantiverksamheten. Avgiftsförordningen 
anger att full kostnadstäckning över tid ska ske.

Uppbördsverksamhet
Som uppbörd redovisas inkomster som Sida inte dis-
ponerar. Intäkterna har ökat med 21 miljoner kronor 
främst till följd av återbetalningar från FN som inle-
vererats mot inkomsttitel.

Transfereringar
Finansieringen av Sidas biståndsverksamhet redovisas  
i huvudsak under avsnittet Transfereringar. I detta 
avsnitt redovisas även Sidas uppdrag avseende bidrags-
hantering för biståndsverksamhet som Regeringskans-
liet (UD) beslutar om. Vidare redovisas resultatet från 
Sidas garantiåtaganden i Transfereringsavsnittet.

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 
under avsnitt 8.3 Kommentarer till garantiåtaganden. 
Några av dessa poster har förändrats väsentligt jäm-
fört med föregående år på grund av omplaceringar av 
likvida medel och värdepapper samt ökade förvän-
tade förluster.

I övrigt hänvisas till efterföljande kommentarer, 
tabeller och noter.

8.2 kommentarer till anslagsredovisningen

8.2.1 anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 28 275 206

Utfall 27 808 253

Utfall av disponibla medel 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa2

Totalt disponibla medel 1 270 570

Utfall 1 109 610

Utfall av disponibla medel 87%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 64 000

Utfall 63 411

Utfall av disponibla medel 99%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 1 005 197

Utfall 979 699

Utfall av disponibla medel 97%

1 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 11 273 548 tkr, utfall 11 014 536 tkr, 
98% och Sida disponibelt 17 001 658 tkr, utfall 16 793 718 tkr, 99%.

2  Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 40 954 tkr, utfall 36 516 tkr, 89% och 
Sida disponibelt 1 229 616 tkr, utfall 1 073 095 tkr, 87%.
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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 regleringsbre-
vet för budgetåret 2013 uppgår Sidas tilldelade medel 
inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 27 786 
miljoner kronor och inom anslaget 7 2:1 Reformsam-
arbete i Östeuropa till 1 248 miljoner kronor. Totalt 
disponibla medel, inklusive ingående sparande, 
omdisponeringar och indragningar uppgår till 28 275 
miljoner kronor respektive 1 271 miljoner kronor. 
Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 5 1:11 

Samarbete inom Östersjöregionen där totalt disponi-
bla medel uppgår till 64 miljoner kronor.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgår till 982 miljoner kronor. Ingående sparande 
uppgår till 24 miljoner kronor och totalt disponibla 
medel till 1 005 miljoner kronor. 

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 
december 2013 för Sidas tilldelade anslag framgår av 
tabellen 8.2.1 Anslag. I tabellerna 8.2.2 och 8.2.4 
visas anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive Reger-
ingskansliets (UD:s) verksamhet. 

8.2.2 sidas verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 805 000 2 804 704 100%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 95 071 91 746 97%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 550 000 1 522 128 98%

7 1:1.6 Asien 1 568 682 1 553 738 99%

7 1:1.7 Latinamerika 552 343 557 116 101%

7 1:1.9 Afrika 5 249 000 5 121 079 98%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 823 902 798 165 97%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 785 000 765 103 97%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 587 086 587 321 100%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 811 000 834 562 103%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 705 078 695 802 99%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 200 000 200 104 100%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 417 739 420 218 101%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 851 756 841 932 99%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 17 001 658 16 793 718 99%

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete    

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 005 197 979 699 97%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa    

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 179 366 1 023 213 87%

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 50 250 49 882 99%

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 229 616 1 073 095 87%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen    

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 35 000 34 962 100%

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 29 000 28 479 98%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 64 000 63 441 99%

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 19 300 471 18 909 953 98%

Anslagsutfall, Sidas verksamhet
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Anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet
Disponibla medel för anslaget uppgår för Sidas verk-
samhet till 17 002 miljoner kronor. Utfallet är 16 794 
miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsutnytt-
jande på 99 procent. Outnyttjade medel uppgår till 
208 miljoner kronor.

Utbetalningstakten 2013 ser i stort sett ut som tidi-
gare år. Fram till och med andra kvartalet 2013 var 
andelen utbetalade medel 33 procent vilket är två 
procentenheter högre än för 2012. Efter tredje kvar-
talet 2013 var andelen utbetalade medel 56 procent 
vilket är en procentenhet högre än 2012. Inför sista 
utbetalningsmånaden i december uppgick andelen 
utbetalade medel till 71 procent vilket är två procent-
enheter lägre än 2012. Att en stor del av anslaget 
betalas ut i slutet av året utgör en osäkerhetsfaktor i 
Sidas utfallsprognoser.

Utfall per anslagspost framgår av tabellen Sidas 
verksamhet, Utfall och anslagsposterna kommenteras 
nedan i de fall anslagsutfallet är avvikande eller om 
omdisponeringar av anslaget har skett enligt änd-
ringsbeslut i Sidas regleringsbrev. Se vidare not 34 
angående årets omdisponeringar. 

Anslagspost 2 Information och kommunikations-verksamhet: 
Disponibla medel uppgår till 95 miljoner kronor. 
Utfallet är 92 miljoner kronor (97 procent). Anled-
ningen till det lägre utfallet kan förklaras av återbetal-
ningar som inkom sent under året. 

Anslagspost 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället: Disponibla medel uppgår till 1 550 miljoner 
kronor. Utfallet är 1 522 miljoner kronor (98 procent). 
Det lägre utfallet beror på återbetalningar från ram-
organisationer.

Anslagspost 9 Afrika: Disponibla medel uppgår till 
5  249 miljoner kronor. Utfallet är 5 121 miljoner kro-
nor (98 procent). Sida har arbetat intensivt under året 
för att identifiera risker inom anslagsposten och att 
hantera dessa genom alternativa handlingsplaner. De 
största avvikelserna beror på lågt utnyttjande i Libe-
ria samt Regionalt Afrika. I samråd mellan Sida och 
Regeringskansliet (UD) i juni godkände Regerings-
kansliet (UD) att Sida får överskrida den fastställda 
årsvolymen för Regionalt Afrika med 150 miljoner 
kronor. Sida utbetalade 115 miljoner kronor av dessa. 
I Liberia planerades att tillföra ytterligare medel till 
en infrastrukturfond men denna möjlighet minskade 
då medelsförbrukningen från tidigare utbetalningar 
visade sig vara lägre än beräknat. Under året har 100 
miljoner kronor betalats ut via särskilda multilateralt 
kanaliserade insatser i Afrika som syftar till att upp-
fylla milleniemål 4, 5 och 7. Motsvarande belopp 
2012 var 710 miljoner kronor.

Anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika: Disponibla 
medel uppgår till 824 miljoner kronor. Utfallet är 798 
miljoner kronor (97 procent). Anledningen till att fullt 
anslagsutnyttjande inte kunnat nås beror på förse-
ningar i berednings- och utbetalningsfasen vilket upp-
stod på grund av att avtalsvillkor inte uppfyllts.

Anslagspost 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering: Disponibla medel uppgår till 785 miljo-
ner kronor. Utfallet är 765 miljoner kronor (97 procent). 
Omdisponering har skett vilket inneburit att anslags-
posten har minskats med 8 miljoner kronor för att föras 
över till anslagspost 28 Kapacitetsutveckling och utby-
ten enligt regeringsbeslut. Oförutsedda händelser där 
utbetalningar stoppades sent på året gjorde att anslags-
posten inte kunde nå fullt anslagsutnyttjande. 

Anslagsposten består av många små och arbetsin-
tensiva insatser och Sida har inte kunnat överplanera 
i tillräckligt hög utsträckning för att täcka upp för 
dessa händelser.

Anslagspost 15 Globala insatser för socialt hållbar utveck-
ling: Disponibla medel uppgår till 811 miljoner kro-
nor. Utfallet är 835 miljoner kronor (103 procent). 
Sida identifierade i november en insats gällande 
UNFPA till mödra- och hälsovårdsfonden vilket inne-
bar att i princip hela anslagskrediten togs i anspråk. 
 För anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, 
Regeringskansliets (UD:s) verksamhet, se tabell 8.2.4, 
8.2.5.1 samt 8.2.5.2.

Anslag 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
Disponibla medel för anslaget uppgår till 1 230 miljo-
ner kronor. Utfallet är 1 073 miljoner kronor (87 pro-
cent). Anledningen till det låga utfallet beror på att 
samtliga strategier under anslagsposten löpte ut under 
2013, vilket medfört svårigheter med att planera och 
bereda nya insatser. Samtliga strategier har lågt utfall 
men mest markanta är Moldavien, Serbien, Ukraina, 
Georgien och Vitryssland. 

Anslag 7 1:2 Sidas förvaltningsanslag
Disponibla medel för anslaget uppgår till 1 005 miljo-
ner kronor. Utfallet är 980 miljoner kronor (97 pro-
cent), vilket är en ökning med 53 miljoner kronor 
jämfört med föregående år (926 miljoner kronor). 
Årets utfall innebär att Sida har ett anslagssparande 
om 25 miljoner kronor. Avvikelsen mellan disponibelt 
belopp och utfall förklaras främst av att Sidas kostna-
der blev lägre än budgeterat.
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Sida har 2013 en bemyndiganderam på totalt 23 mil-
jarder kronor vilket innefattar anslagsposter under 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet, 7 2:1 Reformsam-
arbete i Östeuropa och 5 1:11 Samarbete inom Öst-
ersjöregionen. Utnyttjandet uppgår till cirka 17 mil-
jarder kronor eller 76 procent av ramen, vilket är 
drygt 1 miljard kronor högre än föregående år. 
Nedan kommenteras de anslag/anslagsposter där 
utnyttjandet understigit 75 procent eller i övrigt inne-
burit omfördelningar, se tabellen Sidas verksamhet, 
Beställningsbemyndigande.

För anslag 1 Humanitära insatser och konflikthan-
tering är utnyttjandegraden 29 procent. Utnyttjandet 
beräknades stiga i slutet av året men så blev inte fallet.

För anslag 14 Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling är utnyttjandegra-

den 53 procent. Det låga utnyttjandet beror på att 
strategin löpte ut under 2013 och osäkerheter har rått 
över hur framtida anslag skulle fördelas mellan miljö-
lån och andra miljöriktade insatser under samma 
anslag. Sida har därför valt att inte teckna långa och 
stora avtal i slutet av 2013.
För anslag 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling är utnyttjandegraden 59 procent. Detta 
beror på att flera stora avtal som planerades tecknas i 
slutet av 2013 inte hanns med.

För anslag 28 Kapacitetsutveckling och utbyten är 
utnyttjandegraden 65 procent. Anslagsposten fick 
utökad ram i revidering av Sidas regleringsbrev i 
oktober (från 460 till 750 miljoner kronor) som base-
rades på den prognos som lämnades i maj 2013. Där-

8.2.3 sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 700 000 201 956 29%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 50 000 37 955 76%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 1 144 839 95%

7 1:1.6 Asien 2 232 000 1 790 484 80%

7 1:1.7 Latinamerika 700 000 548 900 78%

7 1:1.9 Afrika 7 268 000 5 474 094 75%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 900 000 829 352 92%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 050 000 1 013 664 97%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 980 000 516 632 53%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 500 000 1 483 800 99%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 200 000 705 379 59%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 145 070 81%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 750 000 486 303 65%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 550 000 1 408 417 91%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 20 260 000 15 786 845 78%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 2 130 000 1 246 343 59%

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 34 972 44%

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 2 210 000 1 281 315 58%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 50 000 9 300 19%

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 60 000 37 122 62%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 110 000 46 422 42%

summa beställningsbemyndigande för  
verksamhet som genomförs av sida

22 580 000 17 114 582 76%

Beställningsbemyndiganden, Sidas verksamhet
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efter fick flera planerade beredningar skjutas på fram-
tiden vilket har påverkat utnyttjandegraden.

Inom anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 
är utnyttjandegraden totalt 58 procent. Det beror på att 
samtliga strategier inom anslaget löpt ut under 2013, 
vilket innebär att längre avtal inte har kunnat tecknas. 

För anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
inom utgiftsområde 5 uppgår utnyttjandegraden till 
totalt 42 procent. Det låga utnyttjandet beror framfö-
rallt på strategier som löper mot sitt slut och i väntan 
på ny styrning tecknas avtal för kortare perioder. 

Behov av omfördelning av bemyndiganderam mel-
lan anslagsposter inom anslag 7 1:1 Biståndsverksam-
het uppstod under året vid Sidas löpande uppfölj-
ningar vilket ledde till omfördelningar efter 

regeringsbeslut. Ökat behov av bemyndiganderam 
uppstod för anslagsposterna; 15 Globala insatser för 
socialt hållbar utveckling som ökades med 400 miljo-
ner kronor, 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling som ökades med 200 miljoner kronor, 28 
Kapacitetsutveckling och utbyten som ökades med 
290 miljoner kronor samt anslagspost 32 Forsknings-
samarbete som fick en utökad ram om 400 miljoner 
kronor. Ökningen hanterades genom att minska 
bemyndiganderamen för anslagsposterna; 1 Humani-
tära insatser och konflikthantering med 200 miljoner 
kronor, 2 Informations- och kommunikationsverksam-
het med 40 miljoner kronor, 6 Asien med 168 miljo-
ner kronor, 7 Latinamerika med 50 miljoner kronor 
samt anslagspost 9 Afrika med 832 miljoner kronor.

8.2.4 Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 4 084 149 3 993 072 98%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 6 925 730 6 774 187 98%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 263 669 247 277 94%

summa totalt Biståndsverksamhet 11 273 548 11 014 536 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) 40 954 36 516 89%

7 2:1.3 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 40 954 36 516 89%

summa utfall för verksamhet som genomförs av Regeringskansliet 11 314 502 11 051 052 98%

8.2.5.1 Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 25 750 000 15 692 976 61%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 13 809 900 12 425 865 90%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 54 100 40 313 75%

summa totalt Biståndsverksamhet 39 614 000 28 159 154 71%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) 62 000 16 489 27%

7 2:1 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 62 000 16 489 27%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av 
 Regeringskansliet

39 676 000 28 175 643 71%

anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, Regeringskansliets verksamhet
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Under 2013 har Sida utöver egna medel utbetalat 
11 015 miljoner kronor avseende 7 1:1 Biståndsverk-
samhet samt 36 miljoner kronor avseende 7 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa för Regeringskansliet 
(UD:s) räkning, sammantaget 11 051 miljoner kronor. 
Utbetalningstakten för dessa medel liknar Sidas och 
98 procent av disponibla medel har nyttiggjorts.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle-
ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som Regerings-
kansliet (UD) har beslutat att ingå med stöd av bemyn-
diganderamar. Då det är Regeringskansliet (UD) som 
upprättar avtal och beslut om utbetalning av dessa 
medel kommenterar Sida inte utfallet närmare, se även 
5.11 Sidas uppdrag avseende bidragshantering för 
biståndsverksamhet som Regeringskansliet (UD) beslu-
tar om samt Allmänt under avsnitt 8.9 Noter.

8.3 kommentarer till garantiåtaganden
Sida ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2013 
redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäl-
dens rekommendationer om gemensam kostnads- och 
riskredovisning (dnr. 2004/641).

Nya definitioner
Från och med 2013 används nya definitioner för 
Sidas garantier som bättre överensstämmer med 
Sidas verksamhet. Tidigare har den terminologi som 
används för Exportkreditnämndens (EKN:s) garanti-
verksamhet använts. Således ersätts nu offerter med 
beslutade garantier och garantier med avtalade garantier. 
Beslutade garantier avser ännu inte bindande åtaganden. 

För avtalade garantier gäller att bindande garantiav-
tal har undertecknats och garantin har blivit effektiv.

Åtaganderam
Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 
10 000 miljoner kronor. Sidas totala engagemang 
(beslutade respektive avtalade garantier) uppgår till 
2  270 miljoner kronor per den 31 december 2013. 
Motsvarande belopp per den 31 december 2012 var 
2 145 miljoner kronor. 

I Sidas åtaganden enligt garantiavtalen ingår för 
fristående garantier normalt sett en växelkursbuffert 
vid omräkning från SEK till USD vid en eventuell 
utbetalning under en garanti. Inkluderas växelkurs-
buffert uppgår Sidas totala åtaganden under garanti-
ramen till 2 905 miljoner kronor.

Under 2012 redovisades produktion och utestå-
ende engagemang för beslutade garantier avseende fri-
stående garantier med motvärde i kronor till en dol-
larkurs på 10 kronor. Under 2013 har redovisningen 
tagits över av EKN och beloppen har omräknats till 
EKN:s standardkurs. 

I harmoni med ny terminologi enligt ovan redovi-
sas ramutrymmen enligt överenskommelser med 
USAID på 750 miljoner kronor respektive med 
Swedfund International AB på 100 miljoner kronor 
enligt följande: Den del av ramarna som utgörs av 
inte avtalade garantier redovisas inte längre under 
rubriken beslutade garantier på grund av att det ännu 
inte finns beslut om att garantiavtal ska ingås. 

Jämförelsetalen för ovanstående är justerade i 
tabellen Fristående garantier.

8.2.5.2 Regeringskansliets verksamhet,  Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tkr

anslag Benämning
utestående åtaganden 
i valuta

i sek beräknade 
enl.  Rk:s 
 principer

i sek beräknade 
enl. balans-
dagens kurs differens 

7 1:1 Biståndsverksamhet usd euR sek sek sek

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, 
 fonder och skuldavskrivningar

23 703 13 167 310 403 272 023 -38 379

7 1:1.31 Multilaterala och internationella 
 organisationer och fonder

1 302 210 11 602 011 11 645 665 43 654

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 100 700 651 -49

summa biståndsverksamhet 23 803 1 315 377 11 913 114 11 918 340 5 225

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa 10 85 89 4

7 2:1.3 summa reformsamarbete i Östeuropa 10 85 89 4

totalsumma 23 803 1 315 387 11 913 199 11 918 429 5 230
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Redovisningsprinciper
Fordringar och skulder i utländsk valuta inom säker-
hetsreserven för Sidas garantier för U-krediter och 
fristående garantier som förvaltas av EKN (Förord-
ning (2009:320) om finansiering och garantier för 
utvecklingssamarbete) är värderade till balansdagens 
kurs i enlighet med EKN:s bokslutskurser.

Ändrade redovisningsprinciper
Exportkreditnämnden (EKN) har från och med 2013 
ändrat redovisningsprinciper för garantiverksamhe-
ten. Från och med 2013 resultatförs inte längre 
beräknade inkomster eller avsättningar hänförliga till 
beslutade garantier, se ändrad terminologi under 
rubrik Garantiåtaganden enligt ovan. Detta gör EKN 
i syfte att redovisningen ska bli jämförbar med andra 
försäkringsgivare. Sida följer EKN:s principer. För att 
öka jämförbarheten har motsvarande jämförelsetal i 
balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys 
räknats om. 

Ändrade principer för finansiering 
Enligt förordning (2011:211) om utlåning och garan-
tier ska en administrativ avgift tas ut av låntagaren 
eller gäldenären. Den administrativa avgiften har 
tagits ut i samband med garantiavgiften68.

Enligt 13 § förordning (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete anges att 
”Garanti ska lämnas mot riskavspeglande premier 
som motsvarar statens ekonomiska risk för åtagandet 
och administrativa kostnader för garantin”. Sida har 
således tagit ut en administrativ avgift till och med 
2012 men som inte har särredovisats. Den adminis-
trativa avgiften har tillsammans med den premie som 
motsvarat statens ekonomiska risk, till och med år 
2012, förts till garantireserven.

Av bestämmelserna i 23 § förordning (2011:211)  
om utlåning och garantier framgår att den administrativa 
avgiften inte ska föras till garantireserven. Sida redo-
visar med anledning av denna förändring från och 
med 2013 en avgiftsfinansierad verksamhet i verksam-
hetsavsnittet i enlighet med Avgiftsförordningen 
(1992:191). Därför har också de administrativa avgif-
ter som tillförts garantireserven till och med 2012 
frånskilts garantireserven och överförts till räntekonto 
i enlighet med regeringsbeslut (Fi2013/2351).

Periodisering av den administrativa avgiften sker 
inte, eftersom det inte bedöms ge en mer rättvisande 

bild av verksamheten. Anledningen är att en stor 
andel av arbetet läggs ner under offertarbetet samti-
digt som löptiden för en enskild garanti kan vara lång.

Sidas garantier för U-krediter 

Inga nya beslut för U-krediter kommer att tas efter 
införandet av förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar-
bete. Därmed tillkom inte några nya U-krediter 
under 2013. Sida hade per den 31 december 2013 
utestående U-krediter (beslutade och avtalade) i nio 
länder. Det totala engagemanget uppgår till 952 mil-
joner kronor, en minskning med 58 miljoner kronor 
jämfört med 2012. Störst var engagemangen i Sri 
Lanka (745 miljoner kronor) och Kina (98 miljoner 
kronor). Beslutade garantier avser för U-krediter även 
de delar av de avtalade garantierna som ännu inte 
utnyttjats. Detta gäller inte för fristående garantier. 

Under 2013 har Sida inte betalat ut några skadeer-
sättningar till långivare. 

Reserveringen för förväntad förlust för U-krediter 
beräknades till 83 miljoner kronor. Medel i reserven 
för garantier för U-krediter uppgår till 1 643 miljoner 
kronor inklusive långfristiga placeringar. Oförväntade 
förluster redovisas inte längre och jämförelsetalen har 
därför tagits bort. Oförväntade förluster i engage-
manget per 2013-12-31 skulle motsvara 286 mkr.

Sidas räntesubvention av U-krediter 
Inga nya avsättningar kommer att ske till följd av för-
ordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån 
och garantier för utvecklingssamarbete. Sidas utestå-
ende åtaganden avseende kommande räntesubventio-

8.3.1 sidas garantier för u-krediter, tkr

131231 121231

Produktion under året

– beslutade garantier

– avtalade garantier 33 000

Förändring av befintliga

– beslutade garantier 100 -38 000

– avtalade garantier -58 400 -136 000

summa förändring under året -58 300 -141 000

utestående engagemang

– beslutade garantier 80 100 80 000

– avtalade garantier 871 600 930 000

summa engagemang avseende 
 fristående garantier

951 700 1 010 000

68 I Förordningen (2011:211) om utlåning och garantier används begreppen 
garantiavgift och garantireserv, i Förordning (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete används begreppen 
premie och säkerhetsreserv, dessa begrepp är synonyma.
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8.3.2 Fristående garantier, tkr

131231 121231

Produktion under året

– beslutade garantier 880 915

– avtalade garantier 928 500 90 930

Förändring av befintliga

– beslutade garantier -719 015 -2 617 460

– avtalade garantier -25 585 -4 009

summa förändring under året 183 900 -1 649 624

utestående engagemang

– beslutade garantier 161 900 880 915

– avtalade garantier 1 156 600 253 685

summa engagemang avseende 
fristående garantier

1 318 500 1 134 600

ner samt kapitalbelopp för en kredit uppgår till drygt 
713 miljoner kronor per den 31 december 2013 
(inklusive en reserv på 100 miljoner kronor för valuta-
kursförändringar), medan avsatta medel hos Riksgäl-
den för U-krediter uppgår till 833 miljoner kronor. 
Överskottet beräknas uppgå till 120 miljoner kronor 
per den 31 december 2013.

Fristående garantier

 

Sidas totala engagemang för fristående garantier upp-
går till knappt 1  319 miljoner kronor per den 31 
december 2013, en ökning med 184 miljoner kronor 
sedan föregående år. Merparten av de garantier som 
avtalades under 2013 var beslutade under 2012. 

Under 2013 har följande garantier avtalats. En 
garanti tillsammans med Gates Foundation med syfte 
att tillgängliggöra finansiering till förmån för accele-
rerad forskning och utveckling av vacciner ”Gates 
Foundation Investment Fund 1”, två ”Volymgaran-
tier” tillsammans med Gates Foundation med syfte att 
påverka prissättning och därmed tillgängliggöra 
P-stavar, en garanti tillsammans med Asian Develop-
ment Bank för vindkraftverk ”FWE 1 & 2” i Pakistan, 
en garanti tillsammans med Miga som syftar till att 
öka resurser i form a privata investeringar till att 
bygga upp länder som befinner sig i en konflikt- eller 
postkonfliktsituation ”Conflict Affected and Fragile 
Economies Facility”, samt en garanti tillsammans 
med USAID och Ecobank till hälsosektorn i Uganda. 
Totalt uppgår de nya garantierna till ett värde av 
drygt 928 miljoner kr. I slutet av 2013 finns en garanti 
som är beslutad men avtalet har ännu inte blivit 
effektivt ”Pledge Guarantee for Health” till ett värde 

av knappt 162 miljoner kronor. Insatsen är en global 
åtagandegaranti inom hälsoområdet och förväntas 
träda i kraft i början av 2014.

Under ramöverenskommelse med USAID på totalt 
750 miljoner kronor kvarstår i slutet av 2013 613 mil-
joner kronor att teckna nya garantier för. 

Under ramavtal med Swedfund International AB 
på totalt till 100 miljoner kronor kvarstår 94 miljoner 
kronor att teckna nya garantier för. 

Under 2013 har Sida inte betalat ut några skadeer-
sättningar till långivare. 

Reserveringen för förväntad förlust i engagemanget 
för fristående garantier beräknas till 126 miljoner kro-
nor. Likvida medel i reserven för fristående garantier 
uppgår till 128 miljoner kronor. Uppgift om riskkon-
centration (oförväntad förlust) kan inte lämnas då 
Sida inte kunnat erhålla denna uppgift från EKN. 
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förväntad förlust om 97 miljoner kronor redovisas 
under posten Lämnade bidrag och premieintäkterna 
om 53 miljoner kronor redovisas under posten Övrigt 
erhållna medel för finansiering av bidrag. 

Resultatet för Sidas garantiverksamhet för U-kredi-
ter uppgår till 50 miljoner och utgör en del av Sidas 
kapitalförändring, se not 14 Årets kapitalförändring. 
Överskottet kan hänföras till finansiella intäkter i 

8.3.3  specificerad resultaträkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl.  
lån och  
garanti-
verksam-
het

Garanti 
fristå-
ende

Garanti         
u-kredit

Garanti 
totalt Övrigt

Verksamhetens intäkter
130101 

–131231
130101 

–131231
130101 

–131231
130101 

–131231
130101 

–131231
130101 

–131231

Intäkter av anslag 1 053 121 1 053 121

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 13 655 13 655

Intäkter av bidrag 823 823

Finansiella intäkter 1 189 1 189

summa 1 068 787 1 068 787

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -595 358 -595 358

Kostnader för lokaler -50 832 -50 832

Övriga driftkostnader -398 146 -398 146

Finansiella kostnader -1 101 -1 101

Avskrivningar och nedskrivningar -24 965 -24 963

summa -1 070 401 -1 070 401

Verksamhetsutfall -1 614 -1 614

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av Sida

39 318 39 318

Medel som tillförts statens budget från upp-
bördsverksamhet

-39 318 -39 318

saldo uppbördsverksamhet 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för fi-
nansiering av bidrag

28 905 449 28 905 449

Medel som erhållits från myndigheter för finan-
siering av bidrag

0 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 67 182 1 455 53 484 12 243 65 727

Finansiella intäkter 49 110 9 305 1 070 26 543 27 613 12 192

Finansiella kostnader -4 863 3 430 -3 345 -2 401 -5 746 -2 547

Lämnade bidrag -29 044 914 -28 919 640 -96 553 13 273 -83 280 -41 994

saldo transfereringar -28 035 0 -45 345 49 658 4 313 -32 349

Årets kapitalförändring -29 649 -1 614 -45 345 49 658 4 313 -32 349

Sidas resultat specificerat lån och garantiverksamhet

Resultatet för Sidas fristående garantier är -45 miljo-
ner kronor. Resultatet utgör en del av Sidas kapital-
förändring, se not 14 Årets kapitalförändring. Under-
skottet beror i huvudsak på att ökningen av 
avsättningar för förväntad förlust överstiger årets pre-
mieintäkter. Ökade avsättningar för förväntad förlust 
beror på att avtalade garantier har ökat, se tabell Fri-
stående garantier. Årets förändring av avsättning för 



161Sidas årsredovisning 2013

Kommentar till redovisat ackumulerat resultat 
Administrativa avgifter om 16 miljoner kronor som 
förts till garantireserven till och med år 2012 har år 
2013 överförts till Sidas räntekonto i enlighet med 

Regeringsbeslut 2013-06-13 Fi2013/2351. Skälen 
till regeringsbeslutet var att det enligt förordning 
(2011:211) om utlåning och garantier framgår att den 
administrativa avgiften inte längre ska föras till garan-
tireserven. Dessa administrativa avgifter togs, till och 
med år 2011, ut tillsammans med riskavspeglande 
premier enligt förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar-
bete. På samma sätt tog 

Sida ut den administrativa avgiften, år 2012, enligt 
förordning (2011:211) om utlåning och garantier. 

Lån och garantiverksamhetens del av Sidas 
Balansräkning
De beloppsmässigt största posterna i Sidas balansräk-
ning avser Sidas lån- och garantiverksamhet. I tabel-
len Specificerad balansräkning har de belopp som 
avser fristående garantier, Sidas garantier för U-kre-
diter samt övrig verksamhet kopplat till U-krediter, 
villkorslån och biståndskrediter, brutits ut för att illus-
trera detta. 

finansförvaltningen 27 miljoner kronor och minsk-
ning av förväntad förlust med 13 miljoner kronor. 
Minskning av den förväntade förlusten ger ett positivt 
utfall i posten Lämnade bidrag. Posten Övrigt 
erhållna medel för finansiering av bidrag med 12 mil-
joner konor avser i huvudsak återvinningar, varav 
merparten avser Pakistan. 

Kolumnen Övrigt visar den samlade kapitalföränd-
ringen som är hänförlig till Sidas villkorslån, bistånds-
krediter samt U-krediter.

Resultat avgiftsbelagd verksamhet administration 
av garantier

Som en följd av förordning (2011:211) om utlåning 
och garantier särredovisar Sida från och med 2013 
avgiftsbelagd verksamhet avseende administration av 
garantiverksamheten. Enligt förordningen ska en 
administrativ avgift tas ut av garantigäldenären som 
ska täcka Sidas administrationskostnader för dess 
garantier. Den administrativa avgiften disponeras av 
myndigheten. I regleringsbrevet anges ingen budget 
för verksamheten. Avgiftsintäkten 2013 uppgår till 
5 miljoner kronor och kostnader för verksamheten till 
7 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna ska över tid täcka 
verksamhetens kostnader. Resultat för den avgiftsbe-
lagda verksamheten uppgår till -2 miljoner kronor 
2013. Ackumulerat resultat per den 31 december 
2013 är 14 miljoner kronor.

8.3.4  avgiftsbelagd verksamhet, administration  
av garantier, tkr

130101 
–131231

ackumulerat 
t.o.m. 2013

ackumulerat 
t.o.m. 2012

Intäkter 5 324

Kostnader -6 938

Resultat -1 614 14 214 15 828
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8.3.5  specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl.  
lån och  
garanti-
verksam-
het

Garanti 
fristå-
ende

Garanti          
u-kredit

Garanti    
totalt Övrigt

tillgångar 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 54 672 54 672

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

202 202

summa immateriella anläggningstillgångar 54 874 54 874 0 0 0 0

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 583 8 583

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 877 1 877

Förskott avseende Materiella anläggnings-
tillgångar

136 136

summa materiella anläggningstillgångar 10 596 10 596 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 400 000 0 0 1 400 000 1 400 000

Andra långfristiga fordringar 173 204 0 8 646 164 558 173 204

summa finansiella anläggningstillgångar 1 573 204 0 8 646 1 564 558 1 573 204 0

utlåning 268 325 0 0 0 0 268 325

Fordringar

Kundfordringar 2 900 2 900 0 0 0 0

Fordringar hos andra myndigheter 35 439 32 857 0 2 582 2 582

Övriga fordringar 22 634 22 634 0 0 0 0

summa fordringar 60 973 58 391 0 2 582 2 582 0

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 17 651 17 651 0 0

Upplupna bidragsintäkter 103 103 0 0 0 0

Övriga upplupna intäkter 27 899 12 601 0 15 298 15 298

summa periodavgränsningsposter 45 652 30 355 0 15 298 15 298 0

avräkning med statsverket 114 530 114 530 0 0 0 0

kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 150 592 150 592 0 0 0 0

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 1 155 115 0 127 532 194 116 321 648 833 467

Kassa och bank 53 231 4 171 0 49 060 49 060

summa kassa och bank 1 358 938 154 763 127 532 243 176 370 708 833 467

summa tillgångar 3 487 092 423 509 136 178 1 825 614 1 961 792 1 101 793

forts. >>
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8.3.5  specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl.  
lån och  
garanti-
verksam-
het

Garanti 
fristå-
ende

Garanti          
u-kredit

Garanti    
totalt Övrigt

kapital och skulder 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

myndighetskapital

Statskapital 1 274 832 266 1 274 566

Balanserad kapitalförändring 1 623 358 15 828 55 172 1 692 782 1 747 954 -140 424

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -29 649 -1 614 -45 345 49 658 4 313 -32 349

summa myndighetskapital 2 868 542 14 480 9 828 1 742 441 1 752 268 1 101 794

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
 förpliktelser

2 570 2 570 0 0 0 0

Övriga avsättningar 219 838 10 488 126 350 83 000 209 350

summa avsättningar 222 408 13 058 126 350 83 000 209 350 0

skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 73 572 73 572 0 0 0 0

Skulder till andra myndigheter 132 654 132 654 0 0 0 0

Leverantörsskulder 99 255 99 255 0 0 0 0

Övriga skulder 23 428 23 254 0 174 174

summa skulder m.m. 328 909 328 735 0 174 174 0

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 63 085 63 085 0 0 0 0

Oförbrukade bidrag 2 602 2 602 0 0 0 0

Övriga förutbetalda intäkter 1 547 1 547 0 0 0 0

summa periodavgränsningsposter 67 234 67 234 0 0 0 0

summa kapital och skulder 3 487 092 423 509 136 178 1 825 614 1 961 792 1 101 793
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8.5.1 Balansräkning, tkr

tillgångar not 2013-12-31 2012-12-31

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling  54 672 76 856

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  202 1 758

summa immateriella anläggningstillgångar 15 54 873 78 614

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet  16 8 583 10 667

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  16 1 877 5 456

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar  136  

summa materiella anläggningstillgångar 10 595 16 123

forts. >>

8.5 Balansräkning

8.4.1 Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter not 130101–131231 120101–121231

Intäkter av anslag 1 1 053 121 974 235

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 13 655 7 884

Intäkter av bidrag 3 823 963

Finansiella intäkter 4 1 189 979

summa  1 068 787 984 061

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -595 358 -543 925

Kostnader för lokaler 6 -50 832 -50 493

Övriga driftkostnader 7 -398 146 -366 925

Finansiella kostnader 8 -1 101 -1 292

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 -24 965 -21 425

summa  -1 070 401 -984 061

Verksamhetsutfall 14 -1 614 0

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida  39 318 18 263

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -39 318 -18 263

saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 28 905 449 28 677 153

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  0 1 908

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 67 182 21 060

Finansiella intäkter 11 49 110 56 991

Finansiella kostnader 12 -4 863 -35 225

Lämnade bidrag 13 -29 044 914 -28 665 545

saldo transfereringar  -28 035 56 342

Årets kapitalförändring 14 -29 649 56 342

8.4 Resultaträkning
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8.5.1 Balansräkning, tkr

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter  1 400 000 1 000 000

Andra långfristiga fordringar  173 204 185 968

summa finansiella anläggningstillgångar 17 1 573 204 1 185 968

utlåning 18 268 325 285 618

Fordringar

Kundfordringar  2 900 1 942

Fordringar hos andra myndigheter  35 439 38 493

Övriga fordringar  22 634 19 653

summa fordringar 19 60 973 60 088

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader  17 651 44 521

Upplupna bidragsintäkter  103 148

Övriga upplupna intäkter  27 899 30 130

summa periodavgränsningsposter 20 45 652 74 799

avräkning med statsverket 21 114 530 135 741

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 150 592 103 990

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 155 115 1 532 645

Kassa och bank 24 53 231 40 341

summa kassa och bank  1 358 939 1 676 976

summa tillgångar  3 487 092 3 513 927

kapital och skulder not 2013-12-31 2012-12-31

myndighetskapital

Statskapital 25 1 274 832 1 444 110

Balanserad kapitalförändring 26 1 623 358 1 425 471

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 -29 649 56 342

summa myndighetskapital  2 868 543 2 925 924

avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 2 570 1 369

Övriga avsättningar 28 219 838 144 658

summa avsättningar  222 407 146 027

skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 29 73 572 95 522

Skulder till andra myndigheter 30 132 654 133 127

Leverantörsskulder  99 255 114 290

Övriga skulder 30 23 428 50 754

summa skulder m.m.  328 909 393 693

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader  63 085 46 745

Oförbrukade bidrag  2 602 35

Övriga förutbetalda intäkter  1 547 1 503

summa periodavgränsningsposter 31 67 234 48 283

summa kapital och skulder  3 487 092 3 513 927
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8.6 anslagsredovisning

8.6.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 33

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 13 747 2 791 253 2 805 000 2 804 704 296

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 771 94 300 95 071 91 746 3 325

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 23 068 1 526 932 1 550 000 1 522 128 27 873

7 1:1.6 Asien 41 957 1 526 725 1 568 682 1 553 738 14 944

7 1:1.7 Latinamerika 2 343 550 000 552 343 557 116 -4 773

7 1:1.9 Afrika 47 190 5 201 810 5 249 000 5 121 079 127 921

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 785 000 3 745 -3 745 785 000 765 103 19 897

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 585 000 2 086 587 086 587 321 -235

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 811 000 811 000 834 562 -23 562

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 701 000 4 078 705 078 695 802 9 275

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 3 902 820 000 823 902 798 165 25 737

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 200 000 200 000 200 104 -104

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 410 000 7 739 417 739 420 218 -2 479

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar1 3 987 425 96 724 4 084 149 3 993 072 91 077

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 6 652 979 272 751 6 925 730 6 774 187 151 543

7 1:1.32 Forskningssamarbete 15 877 835 879 851 756 841 932 9 825

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 306 843 -34 643 -8 531 263 669 247 277 16 392

7 1:1 summa biståndsverksamhet 148 856 27 786 146 352 479 0 -12 275 28 275 206 27 808 253 466 953

7 1:2  styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 23 568 981 629 0 0 0 1 005 197 979 699 25 498

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 1 444 39 510 40 954 36 516 4 439

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1    Reformsamarbete i Östeuropa 21 366 1 158 000 1 179 366 1 023 213 156 154

7 2:1.6.2    Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 250 50 000 50 250 49 882 367

7 2:1:6 summa reformsamarbete i Östeuropa 21 616 1 208 000 1 229 616 1 073 095 156 521

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 23 060 1 247 510 0 0 0 1 270 570 1 109 610 160 960

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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8.6.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 33

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 13 747 2 791 253 2 805 000 2 804 704 296

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 771 94 300 95 071 91 746 3 325

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 23 068 1 526 932 1 550 000 1 522 128 27 873

7 1:1.6 Asien 41 957 1 526 725 1 568 682 1 553 738 14 944

7 1:1.7 Latinamerika 2 343 550 000 552 343 557 116 -4 773

7 1:1.9 Afrika 47 190 5 201 810 5 249 000 5 121 079 127 921

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 785 000 3 745 -3 745 785 000 765 103 19 897

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 585 000 2 086 587 086 587 321 -235

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 811 000 811 000 834 562 -23 562

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 701 000 4 078 705 078 695 802 9 275

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 3 902 820 000 823 902 798 165 25 737

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 200 000 200 000 200 104 -104

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 410 000 7 739 417 739 420 218 -2 479

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar1 3 987 425 96 724 4 084 149 3 993 072 91 077

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 6 652 979 272 751 6 925 730 6 774 187 151 543

7 1:1.32 Forskningssamarbete 15 877 835 879 851 756 841 932 9 825

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 306 843 -34 643 -8 531 263 669 247 277 16 392

7 1:1 summa biståndsverksamhet 148 856 27 786 146 352 479 0 -12 275 28 275 206 27 808 253 466 953

7 1:2  styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 23 568 981 629 0 0 0 1 005 197 979 699 25 498

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 1 444 39 510 40 954 36 516 4 439

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1    Reformsamarbete i Östeuropa 21 366 1 158 000 1 179 366 1 023 213 156 154

7 2:1.6.2    Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 250 50 000 50 250 49 882 367

7 2:1:6 summa reformsamarbete i Östeuropa 21 616 1 208 000 1 229 616 1 073 095 156 521

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 23 060 1 247 510 0 0 0 1 270 570 1 109 610 160 960

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

forts. >>
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8.6.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 33

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2    Samarbete inom miljöområdet 23 35 000 -23 35 000 34 962 38

5 1:11.1.3    Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 1 29 000 -1 29 000 28 479 521

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 24 64 000 0 0 -24 64 000 63 441 559

totalsumma 195 509 30 079 285 352 479 0 -12 300 30 614 973 29 961 004 653 969

avslutade anslag

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 3 646 -3 646

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 1 693 -1 693

7 1:1.23 Miljölån 2 086 -2 086

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 4 078 -4 078

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom PAO 6 145 -6 145

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner 94 597 -94 597

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden 19 233 -19 233

7 1:1.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

7 1:1.35.1    Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och social verksamhet 70 280 -70 280

7 1:1.35.2    Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet 1 623 -1 623

7 1:1.36 Konflikthantering 16 734 -16 734

7 1:1.37 Organisations- och temastöd 78 737 -78 737

7 1:1.38 Ekonomiska program 2 127 -2 127

7 1:1.39 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

summa avslutade anslag 300 979 -300 979

totalsumma inklusive avslutade anslag 496 488 30 079 285 51 500 0 -12 300 30 614 973 29 961 004 653 969

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

8.6.2 anslagsredovisning, Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

inkomst-
titel Benämning not Beräknat belopp inkomster

35

2394 Övriga ränteinkomster 21 904

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 17 415

4526 Återbetalning av övriga lån 27 733

summa 67 051
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8.6.1 anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 32)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med-

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 33 Not 34 Not 34 Not 33

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2    Samarbete inom miljöområdet 23 35 000 -23 35 000 34 962 38

5 1:11.1.3    Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 1 29 000 -1 29 000 28 479 521

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 24 64 000 0 0 -24 64 000 63 441 559

totalsumma 195 509 30 079 285 352 479 0 -12 300 30 614 973 29 961 004 653 969

avslutade anslag

7 1:1.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 3 646 -3 646

7 1:1.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 1 693 -1 693

7 1:1.23 Miljölån 2 086 -2 086

7 1:1.24 Kapacitetsutveckling och samverkan 4 078 -4 078

7 1:1.25 Särskilt demokratistöd genom PAO 6 145 -6 145

7 1:1.27 Internationella finansieringsinstitutioner 94 597 -94 597

7 1:1.34 Europeiska utvecklingsfonden 19 233 -19 233

7 1:1.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

7 1:1.35.1    Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och social verksamhet 70 280 -70 280

7 1:1.35.2    Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet 1 623 -1 623

7 1:1.36 Konflikthantering 16 734 -16 734

7 1:1.37 Organisations- och temastöd 78 737 -78 737

7 1:1.38 Ekonomiska program 2 127 -2 127

7 1:1.39 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

summa avslutade anslag 300 979 -300 979

totalsumma inklusive avslutade anslag 496 488 30 079 285 51 500 0 -12 300 30 614 973 29 961 004 653 969

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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8.6.3 Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 36)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden
utestående  

åtaganden 131231 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018–

Not 37

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 700 000 420 148 201 956 152 956 49 000 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 50 000 33 725 37 955 27 716 10 239 0 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 842 002 1 144 839 709 341 435 498 0 0 0

7 1:1.6 Asien 2 232 000 2 017 263 1 790 484 812 684 671 181 256 200 37 336 13 083

7 1:1.7 Latinamerika 700 000 504 628 548 900 363 948 154 410 30 542 0 0

7 1:1.9 Afrika 7 268 000 5 395 787 5 474 094 3 443 576 1 304 332 533 026 166 560 26 600

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 900 000 632 256 829 352 548 133 207 841 65 638 7 740 0

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 050 000 1 018 341 1 013 664 535 088 368 791 109 785 0 0

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 980 000 548 750 516 632 250 644 204 988 61 000 0 0

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 500 000 457 550 1 483 800 514 200 610 600 359 000 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 200 000 675 400 705 379 395 286 214 443 73 650 22 000 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 94 200 145 070 108 070 37 000 0 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 750 000 620 945 486 303 302 244 111 538 47 946 19 275 5 300

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 550 000 899 660 1 408 417 559 707 429 040 231 610 188 060 0

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 25 750 000 17 175 218 15 692 976 3 322 190 2 959 742 2 495 309 1 910 478 5 005 258

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 13 809 900 5 611 064 12 425 865 958 573 1 013 705 3 216 107 1 255 158 5 982 322

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 54 100 42 054 40 313 40 313 0 0 0 0

summa 7 1:1 59 874 000 36 988 991 43 945 999 13 044 669 8 782 348 7 479 813 3 606 607 11 032 563

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 62 000 36 700 16 489 15 889 0 600 0 0

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 2 130 000 1 507 776 1 246 343 834 503 304 055 93 528 14 257 0

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 16 648 34 972 21 020 13 952 0 0 0

summa 7 2:1 2 272 000 1 561 124 1 297 804 871 412 318 007 94 128 14 257 0

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 50 000 2 038 9 300 9 300 0 0 0 0

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 60 000 31 845 37 122 18 209 11 723 7 190 0 0

summa 5 1:11 110 000 33 883 46 422 27 509 11 723 7 190 0 0

summa beställningsbemyndiganden 62 256 000 38 583 998 45 290 225 13 943 590 9 112 078 7 581 131 3 620 864 11 032 563

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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8.6.3 Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 36)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden
utestående  

åtaganden 131231 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018–

Not 37

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 700 000 420 148 201 956 152 956 49 000 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 50 000 33 725 37 955 27 716 10 239 0 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 842 002 1 144 839 709 341 435 498 0 0 0

7 1:1.6 Asien 2 232 000 2 017 263 1 790 484 812 684 671 181 256 200 37 336 13 083

7 1:1.7 Latinamerika 700 000 504 628 548 900 363 948 154 410 30 542 0 0

7 1:1.9 Afrika 7 268 000 5 395 787 5 474 094 3 443 576 1 304 332 533 026 166 560 26 600

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 900 000 632 256 829 352 548 133 207 841 65 638 7 740 0

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 050 000 1 018 341 1 013 664 535 088 368 791 109 785 0 0

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 980 000 548 750 516 632 250 644 204 988 61 000 0 0

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 500 000 457 550 1 483 800 514 200 610 600 359 000 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 200 000 675 400 705 379 395 286 214 443 73 650 22 000 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 94 200 145 070 108 070 37 000 0 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 750 000 620 945 486 303 302 244 111 538 47 946 19 275 5 300

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 550 000 899 660 1 408 417 559 707 429 040 231 610 188 060 0

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 25 750 000 17 175 218 15 692 976 3 322 190 2 959 742 2 495 309 1 910 478 5 005 258

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 13 809 900 5 611 064 12 425 865 958 573 1 013 705 3 216 107 1 255 158 5 982 322

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 54 100 42 054 40 313 40 313 0 0 0 0

summa 7 1:1 59 874 000 36 988 991 43 945 999 13 044 669 8 782 348 7 479 813 3 606 607 11 032 563

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 62 000 36 700 16 489 15 889 0 600 0 0

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 2 130 000 1 507 776 1 246 343 834 503 304 055 93 528 14 257 0

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 16 648 34 972 21 020 13 952 0 0 0

summa 7 2:1 2 272 000 1 561 124 1 297 804 871 412 318 007 94 128 14 257 0

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 50 000 2 038 9 300 9 300 0 0 0 0

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 60 000 31 845 37 122 18 209 11 723 7 190 0 0

summa 5 1:11 110 000 33 883 46 422 27 509 11 723 7 190 0 0

summa beställningsbemyndiganden 62 256 000 38 583 998 45 290 225 13 943 590 9 112 078 7 581 131 3 620 864 11 032 563

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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8. Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2013

8.6.4 Finansiella villkor 2013, tkr

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2013 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2013 utfall 2013

7 1:1 Biståndsverk-
samhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, 
 utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt 
revisioner inom respektive anslagspost: 1

Reglerings-
brev

Ej belopps-
styrt

48 925

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 699

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 415

7 1:1.5 Stöd gm sv organisationer i det civila samhället 15 096

7 1:1.6 Asien 665

7 1:1.7 Latinamerika 622

7 1:1.9 Afrika 4 756

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter 
och demokratisering

5 549

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

8 916

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 447

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
 utveckling

3 308

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 1 000

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 402

7 1:1.32 Forskningssamarbete 4 050

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av stat-
liga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp 
av 10 miljarder kronor. Garantigivningen innefattar 
utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristå-
ende garantier samt garantier inom systemet för 
finansiering av utvecklingslån och garantier (låne-
bistånd).

Reglerings-
brev

Högst 10 000 000 2 270 200

7 1:1.2 Informations- och 
kommunikations- 
verksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för sin 
egen informations- och kommunikationsverksamhet.

Reglerings-
brev

Högst 25 000 23 363

7 1:1 Biståndsverk-
samhet

Sida medges att inom ramen för beslutad anslags-
post överstiga alternativt understiga årligt beslutat 
strategibelopp för land eller region med 10 procent.  
I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd 
ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Reglerings-
brev

Högst/  
minst av-
vikelse

7 1:1.13 Särskilda insat-
ser för mänskliga 
rättigheter och 
demokratisering

Medel om högst 305 miljoner kronor ska användas i 
enlighet med strategi för särskilda insatser för demo-
kratisering och yttrandefrihet 2012–2014.

Reglerings-
brev

Högst 305 000 300 499

7 1:1.13 Särskilda insat-
ser för mänskliga 
rättigheter och 
demokratisering

Medel om högst 80 miljoner kronor ska användas i 
enlighet med strategi för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna organisationer   
2011–2015.

Reglerings-
brev

Högst 80 000 79 339

7 1:1.28 Kapacitetsut-
veckling och 
 utbyten

Av medlen ska stöd om högst 8 000 tkr avse Sveriges 
frivilliga bidrag till OECD DAC. 

Reglerings-
brev

Högst 8 000 8 000

7 1:1.32 Forskningssam-
arbete

Av medlen ska minst 55 miljoner kronor avse forsk-
ning om sjukdomar med fokus på fattiga barn.

Reglerings-
brev

Minst 55 000 58 000

Av medlen ska minst 25 miljoner kronor avse forsk-
ning om framtida livsmedelsförsörjning.

Reglerings-
brev

Minst 25 000 146 300

forts. >>
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8.6.4 Finansiella villkor 2013, tkr

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2013 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2013 utfall 2013

7 1:1.9 afrika medlen ska användas i enlighet med gällande samar-
betsstrategier eller motsvarande.

Burkina Faso Stödet till Burkina Faso ska för 2013 uppgå till cirka 
170 miljoner kronor.

UD2004/ 
24834/AF

Cirka 170 000 153 829

DR Kongo Stödet till DR Kongo ska för 2013 uppgå till cirka  
275 miljoner kronor.

UD2008/ 
36187/AF

Cirka 275 000 300 994

Liberia Stödet till Liberia ska för 2013 uppgå till cirka  
300 miljoner kronor.4

UD2008/ 
36546/AF

Cirka 300 000 207 607

Mali Stödet till Mali ska för 2013 uppgå till cirka  
250 miljoner kronor.4

UD2004/ 
24834/AF

Cirka 250 000 174 213

Mocambique Stödet till Mocambique ska för 2013 uppgå till cirka 
685 miljoner kronor.4

UD2006/ 
54399/AF

Cirka 685 000 762 295

Afrika söder om 
Sahara

Stödet till Afrika söder om Sahara ska för 2013 uppgå 
till cirka 520 miljoner kronor.2

UD2010/ 
54407/AF

Cirka 520 000 474 678

Uganda Stödet till Uganda ska för 2013 uppgå till cirka  
270 miljoner kronor.4

UD2007/ 
33038/AF

Cirka 270 000 169 966

Sydafrika Stödet till Sydafrika ska för 2013 uppgå till cirka  
90 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 90 000 76 532

Zimbabwe Stödet till Zimbabwe ska för 2013 uppgå till cirka  
200 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 200 000 203 276

Botswana Stödet till Botswana ska för 2013 uppgå till cirka  
40 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 40 000 41 152

Etiopien Stödet till Etiopien ska för 2013 uppgå till cirka  
75 miljoner kronor.3

Samarbets-
strategi

Cirka 75 000 72 444

Kenya Stödet till Kenya ska för 2013 uppgå till cirka  
400 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 400 000 407 341

Namibia Stödet till Namibia ska för 2013 uppgå till cirka  
20 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 20 000 23 447

Rwanda Stödet till Rwanda ska för 2013 uppgå till cirka  
180 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 180 000 153 214

Reg. HIV/Aids Stödet till Reg, HIV/Aids ska för 2013 uppgå till cirka 
350 miljoner kronor.

Cirka 350 000 327 978

7 1:1.6 asien medlen ska användas i enlighet med gällande 
samarbets strategier eller motsvarande.

Indien Stödet för Indien ska för 2013 uppgå till cirka 55 miljo-
ner kronor.4

UF2009/ 
46329/ASO

Cirka 55 000 36 975

Indonesien Stödet för Indonesien ska för 2013 uppgå till cirka  
37 miljoner kronor.4

UF2009/ 
44625/ASO

Cirka 37 000 20 153

Kina Stödet för Kina ska för 2013 uppgå till cirka  
45 miljoner kronor.

UF/2009/ 
49557/ASO

Cirka 45 000 41 362

Reg. Asien, Syd-
ostasien

Stödet för Reg. Asien, Sydostasieno ska för 2013 
uppgå till cirka 200 miljoner kronor.

UF/2010/ 
33456/ASO

Cirka 200 000 194 009

Vietnam Stödet för Vietnam ska för 2013 uppgå till cirka  
75 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 75 000 70 058

Bangladesh Stödet för Bangladesh ska för 2013 uppgå till cirka 
235 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 235 000 239 372

Afghanistan Stödet för Afghanistan ska för 2013 uppgå till cirka 
600 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 600 000 622 841

Kambodja Stödet för Kambodja ska för 2013 uppgå till cirka  
200 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 200 000 219 298

forts. >>
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8. Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2013

8.6.4 Finansiella villkor 2013, tkr

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2013 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2013 utfall 2013

Östtimor Stödet för Östtimor ska för 2013 uppgå till cirka 5 mil-
joner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 5 000 4 806

7 1:1.17 mellanöstern och 
nordafrika

medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier eller motsvarande.

Regionala Mel-
lanöstern och 
Nordafrika

Stödet för Regionala Mellanöstern och Nordafrika ska 
för 2013 uppgå till högst 500 miljoner kronor.

UF2010/ 
51352/MENA

Högst 500 000 474 633

Västbanken/Gaza Stödet för Västbanken/Gaza ska för 2013 uppgå till 
cirka 200 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 200 000 200 311

Irak Stödet för Irak ska för 2013 uppgå till cirka 120 miljo-
ner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 120 000 123 810

7 1:1.7 latinamerika medlen ska användas i enlighet med gällande 
 samarbetsstrategier.

Bolivia Stödet för Bolivia ska för 2013 uppgå till cirka  
165 miljoner kronor.

UD2008/
36931/AME

Cirka 165 000 176 872

Colombia Stödet för Colombia ska för 2013 uppgå till cirka  
150 miljoner kronor.

UD2008/
36934/AME

Cirka 150 000 159 222

Guatemala Stödet för Guatemala ska för 2013 uppgå till cirka  
200 miljoner kronor.

UD2008/
29330/AME

Cirka 200 000 199 770

7 1:2.1 sida (förvaltning) av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för 
stöd till icke oda-länder.

Reglerings-
brev

Högst 5 000 2 476

7 2:1.6.1 Reformsamar-
bete i Östeuropa

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvär-
deringar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner 
inom respektive anslagspost. Redovisning av utfall per 
anslagspost:1

Reglerings-
brev

Ej belopps-
styrt

505

Sida medges att inom ramen för beslutad anslagspost 
överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategi-
belopp för land eller region med 10 procent. 
I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd 
ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Reglerings-
brev

Reformsamar-
bete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande samar-
betsstrategier eller motsvarande.

Turkiet Stödet för Turkiet ska för 2013 uppgå till cirka 73 miljo-
ner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 73 000 78 537

Ukraina Stödet för Ukraina ska för 2013 uppgå till cirka  
217 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 217 000 153 030

Albanien Stödet för Albanien ska för 2013 uppgå till cirka  
80 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 80 000 72 404

Vitryssland Stödet för Vitryssland ska för 2013 uppgå till cirka  
120 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 120 000 106 189

Bosnien Stödet för Bosnien ska för 2013 uppgå till cirka  
170 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 170 000 183 728

Georgien Stödet för Georgien ska för 2013 uppgå till cirka  
120 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 120 000 107 660

Kosovo Stödet för Kosovo ska för 2013 uppgå till cirka 80 miljo-
ner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 80 000 83 121

Moldavien Stödet för Moldavien ska för 2013 uppgå till cirka  
110 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 110 000 70 446

forts. >>
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8.6.4 Finansiella villkor 2013, tkr

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2013 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2013 utfall 2013

Serbien Stödet för Serbien ska för 2013 uppgå till cirka  
110 miljoner kronor.4

Samarbets-
strategi

Cirka 110 000 78 506

5 1:11.1.3 samarbete inom 
området demo-
krati och mänsk-
liga rättigheter

medlen ska användas i enlighet med gällande strategi 
för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i 
Ryssland.

Ryssland Stödet för Ryssland ska för 2013 uppgå till cirka  
29 miljoner kronor.

Samarbets-
strategi

Cirka 29 000 28 479

1  Villkoret är inte beloppsmässigt reglerat.
2  Särskilt UD-beslut om att höja beloppet till 520 mkr.
3  Tidigare 195 mkr, ändrat till 75 mkr efter samråd med UD.
4  Samråd har skett med UD om att avvika mer än +/- 10 procent.
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8. Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2013

8.7.1 Finansieringsanalys, tkr

drift not
130101 

–131231
120101 

–121231

Not 42

kostnader 38 -1 042 164 -972 721

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 053 121 974 235

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 39 13 632 7 826

Intäkter av bidrag 823 963

Övriga intäkter 1 189 979

summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 068 764 984 002

Förändring av Myndighetskapital hänförbar till övergångseffekt -8 667

Minskning av kortfristiga fordringar 26 917 -32 566

Ökning av kortfristiga skulder 4 094 33 772

kassaflöde från drift 57 611 3 822

investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -574 -1 522

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 074 -13 981

summa investeringsutgifter 40 -3 648 -15 503

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 4 232 46 731

Amorteringar -26 183 -34 851

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten 11

Försäljning av anläggningstillgångar 732 18 239

summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -21 218 30 130

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -590 523

kassaflöde till investeringar -25 456 15 150

låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 41 -10 440 -68 885

Amorteringar 27 733 31 316

summa låneutgifter 17 293 -37 570

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statsbudgeten -27 733 -31 316

summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet -27 733 -31 316

kassaflöde till låneverksamhet -10 440 -68 885

forts. >>

8.7 Finansieringsanalys
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8.7.1 Finansieringsanalys, tkr

uppbördsverksamhet not
130101 

–131231
120101 

–121231

Not 42

Intäkter av avgifter och andra inkomster som inte disponeras av Sida 39 318 18 263

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 1 345 6 578

inbetalningar i uppbördsverksamhet 40 663 24 841

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -39 318 -18 263

kassaflöde till uppbördsverksamhet 1 345 6 578

transfereringsverksamhet

Lämnat bistånd -29 044 914 -28 665 545

Finansiella intäkter 49 110 56 991

Finansiella kostnader -4 863 -35 225

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 52 963 425 859

Förändring av långfristiga fordringar -387 236 -177 650

utbetalningar i transfereringsverksamhet -29 334 939 -28 395 569

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bistånd 28 905 449 28 677 153

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bistånd 0 1 908

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 67 182 21 060

Minskning av statskapital med medel som erh. från statsbudgeten -1 389

summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 28 972 631 28 698 732

kassaflöde till transfereringsverksamhet -362 308 303 163

Förändring av likvida medel -339 248 259 827

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 1 812 717 1 552 890

Ökning av kassa och plusgiro 12 890 5 601

Minskning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret -330 927 247 684

Minskning av avräkning med Statsverket -21 210 6 542

summa förändring av likvida medel -339 248 259 827

likvida medel vid årets slut 1 473 469 1 812 717
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8.8 sammanställning över väsentliga uppgifter

8.8.1 sammanställning över väsentliga uppgifter 2013 2012 2011 2010 2009

låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad låneram 100 000 112 000 110 000 110 000 110 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 73 572 95 522 83 642 88 921 70 613

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 29 000 29 000 47 036 85 000 33 000

Maximalt utnyttjad kontokredit 0 0 29 096 80 334 32 560

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto 0 0 30 232 11

Ränteintäkter på räntekonto 1150 877 569 11 302

avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar1 13 516 7 741 5 710 5 168 6 279

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar1 39 318 18 263 68 076 716 512 69 234

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 29 149 28 373 46 483 48 000 70 000

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 0 0 0 24 377 48 077

Beviljad anslagskredit, sakanslag 876 979 0 0 0 0

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 31 152 0 0 0 0

anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 653 969 496 488 1 098 493 228 671 672 539

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

263 451 284 776 358 390 - - 

utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 62 256 000 46 714 000 53 272 000 26 376 042 29 985 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

39 676 000 24 757 400 30 075 000 - - 

Utestående åtaganden 45 290 224 39 636 799 46 902 649 18 827 548 16 549 647

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

28 175 643 23 622 555 29 144 307 - - 

antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter2 580 562 601 694 773

Medelantalet anställda2 641 616 666 736 799

driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 044 336 961 343 966 189 978 265 989 375

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 801 1 711 1 608 1 410 1 280

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring 29 649 56 342 45 596 32 312 -49 401

Balanserad kapitalförändring 1 623 358 1 425 471 1 363 292 1 281 908 1 760 656

1  Belopp saknas i regleringsbrev.
2  I antalet årsarbetskrafter och medelantalet anställda 2013 ingår 22 Biträdande Bilaterala Experter (BBE) och 9 Nationella Experter (NE). 

Dessa finansieras från Sidas anslag för biståndsverksamhet.
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allmänt
Från och med 2011 har Sida ansvar för viss adminis-
trativ granskning, utbetalning av bidrag samt återrap-
portering av medel avseende bidrag som Regerings-
kansliet, främst Utrikesdepartementet, beslutar om 
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Uppdra-
get innebär att Sida enligt regleringsbrevet har dispo-
sitionsrätt till de aktuella anslagsposterna inom ansla-
get 1:1 Biståndsverksamhet samt en anslagspost inom 
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa. Medlen ingår i 
myndighetens finansiella dokument. I föreliggande 
årsredovisning redovisas de i Sidas resultat- och 
balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovis-
ningen samt i redovisningen av beställningsbemyndi-
ganden. I regleringsbrevet för 2013 framgår att de 
ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (UD) 
ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats 
för tidigare år samt för 2013 ska rapporteras till Sida 
för införande och redovisning i Sidas årsredovisning. 
Från och med 2013 har Sida ansvar att sammanställa 
de ekonomiska åtaganden som enligt regleringsbrevet 
ska ingå i Sidas årsredovisning 2013. Enligt reglerings-
brevet har Sida inget ansvar för prognoser eller övriga 
återrapporteringskrav avseende dessa medel varför de 
inte ingår i redovisningen av finansiella villkor. 

Sida blev under 2013 så kallad Supervising Entity 
för The Global Partnership for Education (GPE) i 
Tanzania (Zanzibar och Mainland). Det innebär att 
Sida kommer att ta emot medel från Världsbanken, 
som förvaltare av GPE-fonden, för vidareförmedling 
till regeringen i Zanzibar respektive Mainland samt 
ansvara för den finansiella uppföljningen av medlen. 
För detta har Sida ansökt och blivit beviljade att 
öppna ett valutakonto i SEB. Under året vidareför-
medlades medel till regeringen i Zanzibar. Sida har 
därutöver fått ett bidrag, så kallad Supervision alloca-
tion, från Världsbanken för att sköta uppgiften som 
Supervising Entity.

8.9 Noter

I kommentarer under Finansiella dokument är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor bero-
ende på de stora beloppsvärden som återfinns i Sidas 
redovisning. I övrigt anges belopp i tusentals kronor 
(tkr) om inte annat framgår. Maskinella avrundningar 
kan ge smärre differenser jämfört med manuella sum-
meringar. Jämförelse görs med utfall från föregående 
år per den 31 december.

Redovisningsprinciper
Fordringar har värderats till högst det belopp varmed 
de beräknas inflyta. Som balansdagens kurs har 
använts den genomsnittskurs på balansdagen som 
Riksbanken har tagit fram. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta är värderade till balansdagens kurs. 
Utlandsmyndigheternas behållning per den 31 
december har för de icke konvertibla valutorna vär-
derats till kurs som gällde vid senaste växlingstillfället 
eller till december månads genomsnittskurs. Ingå-
ende- och utestående åtaganden i utländsk valuta 
avseende de anslagsposter som Regeringskansliet 
(UD) beslutar om har värderats till balansdagens kurs.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
utgörs av tillgångar för stadigvarande bruk med ett 
anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en ekonomisk 
livslängd på minst tre år. Anläggningstillgångarna tas 
upp till anskaffningsvärdet och skrivs av enligt linjär 
avskrivningsmetod. Avskrivningarna påbörjas från 
och med den månad då tillgången tas i bruk. I tabel-
len nedan framgår de avskrivningstider och belopps-
gränser som gäller för respektive anläggningskategori.

Sida är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring. Årsredovisningen är upprättad enligt förordning (2000:605)  
om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 
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8.9.1 avskrivningstider för anläggningstillgångar

avskriv-
ningstid, år

Belopps- 
gräns, tkr

materiella anläggningstillgångar   

Förbättringsutgifter på annans fast-
ighet1

10 100

Reparationer och underhåll 3 100

Maskiner och installationer1 5 22

Transportmedel1 5 22

Datorer1 3 22

Datorer central utrustning1 5 22

Konst1 - 22

Möbler1 5 22

immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveck-
lingsverksamhet 

5 500

Licenser, rättigheter och liknande 
immateriella anläggningstillgångar1

3 22

1 Se Ändrade redovisningsprinciper avseende ny beloppsgräns från 2013.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas 
till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de för-
säkringstekniska grunder som Statens Pensionsverk 
(SPV) har fastställt. Värdet inkluderar särskild löne-
skatt.

Utgifter som klassificeras som transfereringar redo-
visas mot anslag enligt kassamässig princip i de fall 
utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och 
erhållna rekvisitioner. Erhållna fakturor avseende 
levererade varor och tjänster som klassificeras som 
transfereringar redovisas mot anslag enligt kostnads-
mässig princip.

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gräns-
värde på 100 tkr för periodiseringar avseende verk-
samhetens intäkter och kostnader, och ett gränsvärde 
på 1 000 tkr avseende transfereringar i form av leve-
rerade varor och tjänster. 

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
EKN i enlighet med beslut 2008-000041, riktlinjer 
för värdering av Sidas finansieringsinstrument. Enligt 
samverkansavtal mellan EKN och Sida avseende 
garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra värderingar av engagemang och 
utstående fordringar. 

Avgifter och andra liknande ersättningar som inte 
disponeras av myndigheter redovisas mot statens bud-
get det budgetår som intäkterna hänför sig till. 

I redovisning av beställningsbemyndiganden inklu-
deras inte mellanskillnaden mellan avtalsbelopp och 
utfall innevarande år i utestående åtaganden. Den del 

av avtalsbelopp 2013 och tidigare som ska betalas ut 
kommande år flyttas till 2014. Som utestående åta-
ganden redovisas därmed endast åtaganden som är 
registrerade 2014 och framåt. 

Sida valde att 2012 anpassa sig till nytt regelverk 
och finansierar samtliga anläggningstillgångar inklu-
sive 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. 

Den av Riksgäldskontoret upphandlade rabatten 
för myndigheters valutaväxling i banker tillgodogörs 
från och med 2012 biståndsanslaget, varför dessa 
intäkter redovisas i transfereringsavsnittet. 

För redovisningsprinciper avseende Sidas garanti-
verksamhet, se avsnitt 8.3 Kommentarer till garantiå-
taganden.

Ändrade redovisningsprinciper
Beloppsgränsen för anläggningstillgångar har från 
och med 2013 höjts från 10 tkr till 22 tkr. Beslutet 
gäller för maskiner, inventarier och installationer med 
en beräknad livslängd på minst tre år, samt för licen-
ser, programvaror, rättigheter och andra liknande 
immateriella tillgångar med en beräknad ekonomisk 
livslängd på minst tre år. Beloppsgränsen för aktive-
ring av förbättringsutgifter på annans fastighet har 
från och med 2013 höjts från 10 tkr till 100 tkr för 
ny-, till- och ombyggnation. Se även tabellen 8.9.1 
under Redovisningsprinciper.

Sedan 2013 har Sida övertagit sammanställningen 
av de ekonomiska åtaganden som ingåtts av Reger-
ingskansliet (UD) inom anslag 7 1:1 samt 7 2:1 som 
Regeringskansliet (UD) beslutar om och som ingår i 
Sidas årsredovisning. Ekonomiska åtagande i utländsk 
valuta har värderats till balansdagens kurs i enlighet 
med §17 Anslagsförordningen (2011:223), vilket anges 
under Redovisningsprinciper ovan. Regeringskansliet 
har använt en annan princip varför ingående och ute-
stående åtaganden har räknats om till balansdagens 
kurs i enlighet med Anslagsförordningen. 

För ändrade redovisningsprinciper avseende Sidas 
garantiverksamhet, se avsnitt 8.3 Kommentarer till 
garantiåtaganden.

I Sidas prestationsredovisning, se avsnitt 4.8, anges 
förvaltningskostnader för beslut och avtalade insatser, 
aktiva insatser samt avslutade insatser under 2013. 
Med hänseende till förändringarna i fördelningsmo-
dellen av förvaltningskostnader är det inte lämpligt 
att göra jämförelser med kostnader för 2012 och 
2011. Det har inte varit möjligt att räkna om jämfö-
relsetalen för tidigare år. Sida bedömer att det nya 
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tillvägagångssättet på ett mer rättvisande sätt kost-
nadssätter prestationerna och gör därmed avsteg från 
principen om redovisning i treårs serier. I årsredovis-
ningen för 2013 har därför fokus i analys och redovis-
ning av prestationer legat på prestationernas utveck-
ling och inte på kostnader.

Ändrade principer för finansiering 
Se avsnitt 8.3 Kommentarer till garantiåtaganden. 

Undantag från EA-regler
Med undantag från bestämmelserna i förordningen 
(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och 
medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till 
konton som öppnas/innehas i utländska banker av 
utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avse-
ende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, 
Övriga inkomster av statens verksamhet. 

Kravet i 21 f  § förordningen (2000:606) om myn-
digheters bokföring att hantera inkommande och 
utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på 
myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § 
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida 
ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § 
första stycket, för upplåtande av lediga lokaler

på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till 
och med juli 2016. 

Resultaträkning

Not 1.  samband mellan intäkter av anslag enligt 
anslagsredovisning och resultaträkning

130101 
–131231

120101 
–121231

Anslagsutfall enligt anslags-
redovisningen1

29 961 004 29 655 923

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

-1 053 121 -974 235

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bistånd

-28 905 
449

-28 677 
153

Uttag semesterdagar från 20083 -2 435 -4 524

Statskapital, konst4 0 -11

summa 0 0

1 Inkluderar anslagsposter som Sida disponerar från och med 2011 och som 
utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

2 Intäkter av anslag enligt resultaträkningen inkluderar 75 856 tkr som finan-
sierats från biståndsanslaget.

3 Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovisas 
direkt mot Avräkning med statsverket.

4 Anskaffad konst som redovisas mot statskapital.

Not 2.  intäkter av avgifter och andra ersättningar

130101 
–131231

120101 
–121231

Intäkter enligt 4 § Avgifts-
förordningen

8 104 7 505

Intäkter avgiftsfinansierad 
 verksamhet

5 412 236

Övriga intäkter i verksamheten 139 143

summa intäkter 13 655 7 884

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat 
med 5 771 tkr vilket främst förklaras av att en admi-
nistrativ avgift avseende garantiverksamheten införts 
2013, vilken uppgår till 5 324 tkr. 

Not 3. intäkter av bidrag

130101 
–131231

120101 
–121231

Bidrag från Länsarbetsnämnden 68 103

Bidrag från andra myndigheter 756 860

summa intäkter av bidrag 823 963

Bidrag från övriga länder och EU avser bidrag från 
Norge avseende ett HIV/AIDS team i Lusaka.

Not 4. Finansiella intäkter

130101 
–131231

120101 
–121231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 1 150 877

Övriga ränteintäkter 23 65

Kursdifferenser 16 36

Övriga finansiella intäkter 0 0

summa finansiella intäkter 1 189 979

Not 5:1. kostnader för personal

130101 
–131231

120101 
–121231

Summa kostnader för personal -595 358 -543 925

Varav lönekostnader -319 201 -289 768

Personalkostnaderna har ökat med 51 432 tkr. 
Ökningen beror främst på att genomsnittligt antal 
anställda har ökat med 25 personer och att genom-
snittlig lön har ökat med 2,8 procent. Även periodise-
ringar har medfört ökade kostnader vilket främst 
beror på ökad semesterlöneskuld, fattade beslut om 
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avgångsvederlag och delpensioner samt minskade 
återföringar av tidigare omställningskostnader.

Not 5:2. och 5:3. Ersättningar till styrelsens 
ledamöter samt uppgift om deras sidouppdrag
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredovisning 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och förmåner 
som betalats ut under året till styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare som utsetts av regeringen. 
Nedan redovisas även uppdrag som dessa personer 
innehar i andra statliga myndigheter och i aktiebolag.

Not 5:2. styrelse

ledamot 
skattepliktig 

ersättning, tkr styrelseuppdrag

Sjöstrand, Mats, 
Ordförande

88 Trafikverket 
Högskolan i Gävle 
Arbetsförmedlingen 
Sveriges författarfond

Petri Gornitzka, 
Charlotte, 
 Generaldirektör

1 409 Vetenskapsrådet
Myndigheten för 
 samhällsskydd och 
 beredskap

Runegrund, Rosita 44 Tjörns Hamnar AB

Båge, Lennart 44 Sveriges lantbruks-
universitet

Vibbleus 
 Bergquist, Heléne

44 Orio AB 
Trelleborg AB publ
Nordic Growth Market 
NGM AB 
Tyréns AB
Try A Guide Stockholm AB 
Pertendo AB

Rolén, Thomas 48 Pensionsmyndigheten 
Försvarsmakten
Domarnämnden
Statens skolinspektion
Nordiska museet 
Lofsdalens fjällanlägg-
ningar AB

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth 
 Consulting AB

summa  
ersättning

1 725

Not 5:3.  ledande befattningshavare utsedda  
av regeringen

skattepliktig 
 ersättning, tkr styrelseuppdrag

Netz, Bo, 
 Överdirektör

1 184 Statens kulturråd
Svenska Kraftnät
AB Trav & Galopp

summa ersättning 1 184

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. 
Jämförelsetalet för långtidssjuka har ändrats jämfört 
med årsredovisning 2012.

Not 5:4. sjukfrånvaro, %

130101 
–131231

120101 
–121231

Totalt 2,50 2,85

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

65,73 64,13

Män 1,93 2,70

Kvinnor 2,78 2,93

Anställda–29 år 1,11 0,91

Anställda 30–49 år 2,38 2,13

Anställda 50 år– 2,77 4,09

Not 6. kostnader för lokaler

130101 
–131231

120101 
–121231

Kostnader för lokaler -54 305 -55 172

Avsättning för lokaler 3 472 4 679

summa kostnader för lokaler -50 832 -50 493

Not 7. Övriga driftkostnader

130101 
–131231

120101 
–121231

Köpta tjänster -350 476 -321 403

Tele- och post -8  250 -8 995

Transporter och resor -20 612 -21 337

Kontorsmaterial, trycksaker m.m. -2 157 -2 702

Övrigt -16 651 -12 488

summa övriga driftkostnader -398 146 -366 925

Övriga driftkostnader har ökat med 31 221 tkr, vilket 
i allt väsentligt förklaras av kostnadsdelning med UD 
som ökat med cirka 20 908 tkr på grund av höjda 
budgetar för ambassaderna (tilldelade av UD). De 
största budget-ökningarna går att hänföra till ambas-
saderna i Maputo och Nairobi. Fördyringen av kost-
nadsdelningen har under 2013 dock mildrats genom 
att Sida tagit del av en kursvinst för året om 8 000 tkr. 
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Bland annat till följd av att IT-drift outsourcats till en 
extern leverantör har övriga driftkostnader minskat 
avseende hyra/leasing av datorer och telefoner samt 
licenser (5 807 tkr) samtidigt som kostnadsökningar 
skett för datatjänster (4 204 tkr), inköp av mobiltelefo-
ner (2 371 tkr) samt reaförluster vid nedskrivning och 
försäljning av anläggningstillgångar (7 242 tkr).
 

Not 8. Finansiella kostnader

130101 
–131231

120101 
–121231

Räntekostnader avseende lån i 
 Riksgäldskontoret

-899 -1 076

Kursdifferenser -37 -46

Övriga finansiella kostnader -165 -170

summa finansiella kostnader -1 101 -1 292

Not 9. Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av Sida 
har ökat med 21 055 tkr. Det beror främst på att 15 
408 tkr som avser en återbetalning från FN inlevere-
rats mot inkomsttitel. En tidigare gjord avsättning om 
5 338 tkr avseende biståndskrediter som inte utnyttja-
des har också inlevererats mot inkomsttitel 2013. 

Not 10. Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har 
ökat med 46 122 tkr. Det beror framför allt på att pre-
mier för fristående garantier har ökat med 47 303 tkr. 

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

130101 
–131231

120101 
–121231

Ränteintäkter U-krediter 8 619 13 137

Ränteintäkter Fristående garantier 838 1 106

Ränteintäkter Sidas garantier för 
U-krediter

25 475 29 795

Valutakursvinster 2 224 1 971

Övriga finansiella intäkter 11 953 10 982

summa finansiella intäkter 
 transfereringar

49 110 56 991

Finansiella intäkter avseende transfereringar har 
minskat med 7 881 tkr. Ränteintäkterna för U-kredi-
ter är 4 518 tkr lägre än föregående år och räntein-
täkterna för Sidas garantier för U-krediter är 4 320 
tkr lägre jämfört med förra året. De sjunkande rän-
torna avseende U-krediter och Sidas garantier för 

U-krediter beror främst på lägre tillgodohavanden hos 
Riksgäldskontoret samt lägre genomsnittsränta 2013. 

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

130101 
–131231

120101 
–121231

Valutakursförluster -4 847 -35 075

Övriga finansiella kostnader -15 -150

summa finansiella kostnader 
 transfereringar

-4 863 -35 225

Posten innefattar i huvudsak valutakursförluster avse-
ende utlånings- och garantiverksamheten och har 
minskat med 30 362 tkr jämfört med föregående år. 
Minskningen beror dels på orealiserade kursförluster 
för villkorslån med 15 711 tkr och minskade kursför-
luster för garantier kopplade till U-krediter med 
14 363 tkr. 

Not 13. lämnade bidrag

total
130101 

–131231
120101 

–121231

Kostnadsreduktion från sam-
finansiärer

10 457 21 123

Kostnadsreduktion GPE (Super-
vising Entity)

14 719 0

Periodisering, säkerhetsreserv 
och fristående garantier

-83 027 -9 000

Lämnade bidrag samarbetsländer -2 309 125 -2 199 682

Lämnade bidrag internationellt -21 680 691 -21 096 882

Lämnade bidrag inom Sverige -4 225 802 -4 691 089

Personalbistånd -32 531 -31 451

Resursöverföring varor, tjänster 
och entreprenad

-700 876 -693 473

u-krediter, garantier, bistånds-
krediter

-51 539 -46 708

Övriga kostnader 13 501 81 617

summa lämnade bidrag, total -29 044 914 -28 665 545

Varav Regeringskansliet (ud)
130101 

–131231
120101 

–121231

Lämnade bidrag internationellt -10 526 864 -10 560 584

Lämnade bidrag inom Sverige -527 593 -667 754

Resursöverföring varor, tjänster 
och entreprenad

0 -7 575

summa lämnade bidrag, 
 Regeringskansliet (ud)

-11 054 457 -11 235 913
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Under posten Lämnade bidrag redovisas utbetal-
ningar avseende Sidas och Regeringskansliets främst 
UD:s biståndsverksamhet. Lämnat bidrag uppgår till 
29 044 914 tkr varav 11 054 457 tkr avser lämnade 
bidrag för Regeringskansliets räkning. Posten har 
totalt ökat med 379 369 tkr jämfört med föregående 
år trots att Regeringskansliets lämnade bidrag har 
minskat med 181 456 tkr. Det är framförallt lämnade 
bidrag internationellt som har ökat med 583 809 tkr. 
Den största delen betalas till olika FN organisationer 
(8 758 859 tkr) och inom FN är det UNDP, UNICEF 
och UNHCR som har erhållit mest medel. Världs-
banksgruppen har erhållit 3 617 847 tkr under 2013. 
Även lämnade bidrag till samarbetsländer har ökat 
med 109 443 tkr medan lämnade bidrag inom Sve-
rige har minskat med 465 287 tkr. 

Periodiseringar avseende säkerhetsreserven och fri-
stående garantier har ökat med 74 027 tkr, vilket 
beror på ökade avsättningar för förväntad förlust 
avseende fristående garantier då engagemanget i 
avtalade garantier har ökat, se tabell Fristående 
garantier i avsnitt 8.3 Kommentarer till garantiåta-
ganden. Övriga kostnader har ökat med 68 117 tkr 
vilket beror på förändrade riskreserveringar avseende 
villkorslån. 

Samfinansierade insatser och GPE (se vidare 
avsnitt Allmänt) påverkar inte lämnade bidrag totalt 
då intäkter för dessa redovisas som kostnadsreduktio-
ner samtidigt som periodisering sker.

 Sida redovisar inte längre beräknade inkomster 
eller avsättningar hänförliga till beslutade garantier 
inom Sidas garantier för u-krediter och fristående 
garantier vilket är i enlighet med EKN:s nya princi-
per. För att öka jämförbarheten har motsvarande 
jämförelsetal avseende periodisering säkerhetsreserv 
och fristående garantier räknats om. 
 Se även avsnitt 8.2 Kommentarer till anslagsredovis-
ning samt not 1. 

Not 14. Årets kapitalförändring

130101 
–131231

120101 
–121231

Verksamhetsavsnittet   

Administration garantiverksamhet1 -1 614 0

summa verksamhetsavsnittet -1 614 0

transfereringsavsnittet   

Villkorslån2 -16 310 -20 379

U-krediter – gåvoelement3 -37 348 -32 835

Biståndskrediter2 -5 338 -88 331

Resultat Sidas garantier för  
U-krediter4

49 658 31 324

Fristående garantier5 -45 345 -7 999

Övrigt6 26 647 174 562

summa transfereringsavsnittet -28 035 56 342

Årets kapitalförändring -29 649 56 342

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. Med anledning av detta har tidigare 
administrativa avgifter avskiljts från säkerhetsreserven som förvaltas av EKN 
och överförts till Sidas räntekonto. Årets resultat uppgår till – 1 614 tkr. 

2  Se not 9, Uppbördsverksamhet samt not 18 Utlåning.
3  Kapitalförändringen utgörs främst av kostnad för gåvoelement U-krediter, 

dvs. utbetalningar till AB Svensk Exportkredit (SEK) 46 176 tkr och ränteintäk-
ter 8 619 tkr. 

4  Det ökade resultatet för Sidas garantier för U-krediter (säkerhetsreserven) 
beror främst på minskade kostnader för kursdifferenser med 15 917 tkr 
jämfört med föregående år.

5  Det minskade resultatet för Fristående garantier beror främst på förändring  
i avsättning för förväntade förluster. Det beror främst på minskade nettopre-
mieintäkter med -29 045 tkr samt förändring i avsättning för skador med  
-6 000 tkr jämfört med föregående år.

6  Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet består av förändringar avse-
ende befarade förluster biståndskrediter och villkorslån samt orealiserade 
kursförluster avseende villkorslån. Befarade förluster minskade kraftigt 
mellan åren 2011 och 2012 vilket påverkade kapitalförändringen 2012 positivt.

Sida redovisar inte längre beräknade inkomster eller 
avsättningar hänförliga till beslutade garantier inom 
Sidas garantier för u-krediter och fristående garantier, 
vilket är i enlighet med EKN:s nya principer. För att 
öka jämförbarheten har motsvarande jämförelsetal 
avseende årets kapitalförändring räknats om.
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Balansräkning

Not 15. immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 131231 121231

Ingående balans anskaffningsvärde 117 609 104 515

Årets nyanskaffning 3 509 13 859

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

-32 837 -1 227

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

-435 462

utgående balans anskaffningsvärde 87 847 117 609

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-40 753 -28 845

Årets avskrivning -18 422 -12 780

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangering)

26 000 871

Korrigering tidigare års avskrivningar – 1

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-33 175 -40 753

Bokfört värde 54 672 76 856

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

131231 121231

Ingående balans anskaffningsvärde 31 150 31 489

Årets nyanskaffning – –

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

-26 656 –

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

– -340

utgående balans anskaffningsvärde 4 494 31 150

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-29 392 -27 820

Årets avskrivning -1 235 -1 660

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangering)

26 335 –

Korrigering tidigare års avskrivningar – 89

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-4 292 -29 392

Bokfört värde 202 1 758

utgående balans immateriella 
 anläggningstillgångar

54 873 78 614

Under året har driftsättning skett av återstående del 
av insatshanteringssystemet (9 936 kr), en ny CSO-
databas (Civil Society Organisations ,1 128 tkr) och 
ett systemstöd för uppföljning av budget och prognos 
på förvaltningsanslaget (526 tkr). Det bokförda värdet 
har totalt minskat med 23 740 tkr jämfört med före-
gående år, vilket främst förklaras av att avskrivningar 
avseende tidigare års anskaffningar överstiger årets 

nyanskaffningar (16 148 tkr). Därutöver har utrange-
ringar gjorts med anledning av outsourcingen av IT-
driften, bland annat delar av den så kallade basplatt-
formen (6 471 tkr). I det bokförda värdet ingår 
upparbetade kostnader som ännu inte driftsatts om 
8 696 tkr.

Not 16. materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 131231 121231

Ingående balans anskaffningsvärde 20 338 35 443

Årets nyanskaffning 96 902

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

– -15 600

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

– -407

Överföringar – –

utgående balans anskaffningsvärde 20 434 20 338

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-9 671 -11 248

Årets avskrivning -2 180 -2 128

Återförda ack avskrivningar (försäljning/
utrangering)

– 3 704

Korrigering tidigare års avskrivningar – –

Överföringar – –

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-11 851 -9 671

Bokfört värde 8 583 10 667

maskiner, inventarier, installationer m.m. 131231 121231

Ingående balans anskaffningsvärde 91 308 105 581

Årets nyanskaffning 342 1 027

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangeringar)

-32 915 -15 300

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

– –

Överföringar – –

utgående balans anskaffningsvärde 58 735 91 308

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-85 852 -91 347

Årets avskrivning -3 128 -4 947

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangeringar)

32 122 10 441

Korrigering tidigare års avskrivningar – –

Överföringar – –

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-56 858 -85 852

Bokfört värde 1 877 5 456
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Not 16. materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar 131231 121231

Ingående balans anskaffningsvärde – 1 131

Årets nyanskaffning – –

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

– -1 130

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

– -1

utgående balans anskaffningsvärde 0 0

Bokfört värde 0 0

utgående balans materiella 
 anläggningstillgångar

10 460 16 123

Bokfört värde avseende materiella anläggningstill-
gångar har minskat med 5 663 tkr, vilket främst för-
klaras av att årets avskrivningar har överstigit årets 
nyanskaffningar med 4 870 tkr. Därutöver har försälj-
ningen/utrangeringen av inventarier i anslutning till 
outsourcingen av IT-driften minskat det bokförda 
värdet med 744 tkr.

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i värdepapper hos Riksgäl-
den avseende säkerhetsreserven som förvaltas av 
EKN och utgör en del av Sidas garantier för U-kredi-
ter. De har ökat med 400 miljoner kronor vilket beror 
på förändringar av placeringar. Motsvarande minsk-
ning finns i posten Övriga tillgodohavanden i Riks-
gäldskontoret. Förändringar i placeringar beror på 
gällande ränteläge. 

Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar utgörs av det försäkrings-
tekniskt beräknade nettovärdet på skadefordringar 
inom säkerhetsreserven som är knuten till U-kreditsys-
temet (129 000 tkr), premiefordringar på garantitagare 
inom U-kreditsystemet (35 558 tkr) och fristående 
garantier (1 319 tkr) samt en fordran på Swedfund 
avseende premieintäkter (7 325 tkr) för en fristående 
garanti (ECP Africa Fund, tidigare AIG/AIF). 

Andra långfristiga fordringar har minskat med 12 
763 tkr vilket främst beror på minskning av beräknat 
nettovärde på skadefordringar (-5 000 tkr) och mins-
kade premiefordringar på garantitagare (-5 495 tkr). 

Not 18:1. utlåning, årets förändring

utlåning biståndskrediter 131231 121231

Ingående balans 102 474 124 916

Årets amortering -23 690 -25 471

Årets nedskrivningar  -88 331

Årets förändring befarade förluster 2 835 91 360

utgående balans 81 619 102 474

utlåning villkorslån 131231 121231

Ingående balans 183 144 123 133

Årets amorteringar -4 042 -5 845

Årets nedskrivningar -13 763 -15 839

Årets förändring oreal. kursdifferenser 3 593 -12 118

Årets förändring realiserade kursdiffe-
renser

-2 547 -4 540

Årets förändring befarade förluster 19 891 95 648

Förändring fonderade medel villkorslån 430 2 705

utgående balans 186 707 183 144

total utgående balans 268 325 285 618

Not 18:2. utlåning per kategori

Biståndskrediter 131231 121231

Biståndskrediter 87 773 111 463

Värdereglering -6 154 -8 989

Utgående balans 81 619 102 474

Villkorslån 131231 121231

Villkorslån via Swedfund 2 360 15 236

Villkorslån, övriga 255 516 258 459

Villkorslån via SEK 3 700 4 640

Värdereglering/Fordran Swedfund -74 869 -95 191

utgående balans 186 707 183 144

total utgående balans 268 325 285 618

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter 
enligt riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsin-
strument (beslut 2008-000041). För villkorslån som 
uppgår till 5 miljoner kronor eller mer görs individu-
ella bedömningar, medan en schablon används för 
villkorslån under 5 miljoner kronor. Med hänsyn till 
den höga risknivån bland samtliga villkorslån har 
schablonen som använts varit 100 procent reservering.

Posten utlåning totalt har minskat med 17 293 tkr. 
Ingen nyutlåning har skett. Minskningen är hänförlig 
till erhållna amorteringar på biståndskrediterna. Att 
villkorslånen ökar något trots att ingen nyutlåning har 
skett beror på lägre riskreservering för ett villkorslån 
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som överstiger 5 miljoner kronor och där en individu-
ell bedömning gjorts.

Not 19. Fordringar

 131231 121231

Kundfordringar 2 900 1 942

Fordringar hos andra myndigheter 35 439 38 493

Balanser avslutade projekt hos 
Världsbanken

21 398 19 355

Övriga fordringar 1 236 298

summa Fordringar 60 973 60 088

Fordringar har ökat med 885 tkr. Det är främst kund-
fordringar som har ökat med 958 tkr, bland annat med 
anledning av fakturering för teknisk utrustning som 
överlåtits till den leverantör som Sida outsourcat sin 
IT-verksamhet till. Även balanser avseende avslutade 
projekt hos Världsbanken har ökat (2 043 tkr) liksom 
fordringar avseende samfinansierade insatser med 
biståndsmyndigheten i Holland och i Danmark (1 028 
tkr). Fordringar hos andra myndigheter har minskat, 
vilket främst beror på minskad fordran mervärdesskatt 
(2 569 tkr) och minskade kundfordringar (663 tkr).

Not 20. Periodavgränsningsposter

131231 121231

Förutbetald hyra 12 246 16 240

Övriga förutbetalda kostnader 5 405 28 281

Upplupna bidragsintäkter 103 148

Upplupna ränteintäkter 743 2 089

Övriga upplupna intäkter 27 155 28 041

utgående balans 45 652 74 799

Periodavgränsningsposter har minskat med 29 146 tkr 
mellan åren. Det är främst förutbetalda kostnader 
som minskat med 22 877 tkr. Föregående år innefat-
tade de förutbetalda kostnaderna internationella kur-
ser och fakturor från Kammarkollegiet gällande 2013 
års försäkringar. Motsvarande periodiseringar saknas 
i år. Därutöver har periodisering av skolkostnader 
minskat. Minskningen av förutbetalda hyror avser 
främst hyror i UM. 

Upplupna ränteintäkter avseende räntefordringar 
på FN-organisationer har minskat liksom den upp-
lupna räntan från Riksgäldskontoret inom säkerhets-
reserven.

Not 21. avräkning med statsverket

uppbörd 131231 121231

ingående balans -2 089 0

Justering ingående balans  -8 667

Redovisat mot inkomsttitel -67 051 -49 579

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

- -

Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde

68 396 56 157

Fordringar/skulder avseende 
 uppbörd

-743 -2 089

anslag i icke räntebärande flöde   

ingående balans 145 069 120 493

Redovisat mot anslag 28 981 305 28 730 032

Medel hänförbara till transfereringar 
m.m. som betalats från icke ränte-
bärande flöde

-29 002 098 -28 705 456

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

124 276 145 069

anslag i räntebärande flöde 131231 121231

ingående balans -23 568 -13 379

Redovisat mot anslag 979 699 925 891

Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-981 629 -936 080

Återbetalning av anslagsmedel - -

skuld avseende anslag i räntebä-
rande flöde

-25 498 -23 568

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte redovisats mot anslag

131231 121231

ingående balans 16 432 21 369

Justering ingående balans - -413

Redovisat mot anslag under året 
enligt undantagsregeln

-2 435 -4 524

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte har redovisats mot 
anslag

13 997 16 432

Övriga skulder i statens centralkonto 131231 121231

ingående balans -103 716

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

1 128 279 1 149 126

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -30 059 
378

-29 799 
244

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

28 933 702 28 649 299

saldo 2 499 -103

Övriga skulder i statens centralkonto 2 499 -103

avräkning med statsverket, 
 utgående balans

114 530 135 741
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Avräkning med statsverket har minskat med 21 210 
tkr. Minskningen beror i allt väsentligt på att netto-
skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 
minskat med 20 793 tkr. 

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 29 000 tkr på Ränte-
kontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten 
har inte utnyttjats under året. 

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har 
ökat med 46 602 tkr jämfört med föregående år. 
Ökningen är främst hänförbar till ökade nettoskulder 
om 30 458 tkr (inkl. skuld avseende reglering av betal-
ningsflöde). Därutöver har administrativa avgifter 
som avskilts från säkerhetsreserven som förvaltas av 
EKN överförts till Sidas räntekonto i enlighet med 
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier, vil-
ket tillsammans med årets resultat för den avgiftsfi-
nansierade garantiverksamheten medför en ökning av 
saldot på räntekontot om 14 214 tkr. 

Per den 31 december 2013 finns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från räntekontot till det 
icke räntebärande flödet om 21 261 tkr. Tas hänsyn 
till denna reglering hade räntekontosaldot per den  
31 december 2013 uppgått till 129 331 tkr.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden  
i  Riksgäldskontoret

131231 121231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, U-krediter

833 469 870 817

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Biståndskrediter

0 5 338

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

127 532 81 852

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Sidas garantier för  
U-krediter

194 115 574 638

summa Övriga tillgodohavanden  
i Riksgäldskontoret

1 155 115 1 532 645

Posten har minskat med totalt 377 529 tkr jämfört 
med föregående år. Minskningen beror i huvudsak på 
att tillgodohavandet som förvaltas av EKN och utgör 
en del av Sidas garantier för U-krediter minskat med 
380 522 tkr, vilket beror på en förändring mellan pla-
ceringar. Motsvarande ökning finns i posten Långfris-
tiga fordringar andra myndigheter. 

Tillgodohavandet avseende fristående garantier 
har ökat med 45 680 tkr vilket beror på inbetalda 
premier. Samtidigt har tillgodohavandet avseende 
U-krediter minskat med 37 348 tkr. Avsättningar i 

u-krediter som tidigare skett till kontot hos Riksgälds-
kontoret betalas successivt ut därifrån. Avsatta medel 
hos Riksgäldskontoret för biståndskrediter har inleve-
rerats till inkomsttitel med 5 338 tkr, se not 9. 

Not 24. Kassa och bank
Kassa och bank består av tillgodohavanden vid 
utlandsmyndigheterna (2 677 tkr), likvida medel avse-
ende säkerhetsreserven (49 060 tkr) samt medel på 
valutakonto (1 494 tkr) avseende The Global Partner-
ship for Education (GPE). 

Posten har ökat med 12 890 tkr jämfört med före-
gående år. Förändringen beror främst på att likvida 
medel som förvaltas av EKN avseende säkerhetsreser-
ven för u-krediter har ökat med 16 717 tkr, vilket 
beror på en förändring mellan placeringar. En annan 
orsak är Sidas nya roll som Supervising Entity för 
Tanzania avseende GPE-medel, vilket medfört ett till-
godohavande på valutakonto. Samtidigt har tillgodoha-
vanden vid utlandsmyndigheter minskat med 5 321 tkr 
vilket främst är en konsekvens av Sidas strävan att 
avsluta lokala bankkonton.

Not 25. Statskapital
Sidas Statskapital utgörs av medel hänförbara till 
U-krediter, villkorslån, biståndskrediter och konst. 
Sida har inget avkastningskrav på Statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida räntesub-
ventioner för beviljade U-krediter har anslaget avräk-
nats och redovisats mot Statskapital. Inga nya avsätt-
ningar kommer att ske till följd av förordning 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och 
garantier för utvecklingssamarbete. Årets räntesub-
ventioner 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 amor-
teringar mot Statskapital och inkomsttitel sker efter 
justering med hänsyn till lånens avskrivningsgrad.

Årets förändring, Statskapital redovisas i en separat 
tabell.
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Not 25:1. statskapital

u-krediter 131231 121231

Övriga tillgodohavanden RGK U-krediter 833 469 870 817

Årets kapitalförändring 37 348 32 836

summa statskapital u-krediter 870 817 903 652

Villkorslån   

Fordran villkorslån Swedfund 2 360 15 236

Fordran villkorslån Övrigt 255 516 258 459

Fordran villkorslån AB Svensk 
 Exportkredit

3 700 4 640

Årets kapitalförändring 16 310 20 379

Orealiserade kursdifferenser 
 villkorslån

32 753 36 346

summa statskapital villkorslån 310 639 335 060

Biståndskrediter   

Fordran biståndskrediter 87 773 111 463

Övriga tillgodohavanden RGK 
 biståndskrediter

0 5 338

Årets kapitalförändring 5 338 88 331

summa statskapital biståndskrediter 93 111 205 132

konst

Enligt anläggningsregister 266 266

summa statskapital konst 266 266

total utgående balans 1 274 832 1 444 110

Not 25:2. statskapital, årets förändring

Årets förändring 131231 121231

ingående balans 1 444 110 1 505 476

Årets amorteringar, villkorslån1 -4 043 -5 845

Avslutad kapitalförändring villkors-
lån, föregående år

-20 379 -2 512

Årets amorteringar biståndskrediter1 -23 690 -25 471

Avslutad kapitalförändring bistånds-
krediter, föregående år

-88 331 –

Avslutad kapitalförändring  
U-krediter, föregående år

-32 836 -26 161

Inleverans mot inkomsttitel - -1 389

Årets inköp konst - 11

total utgående balans 1 274 832 1 444 110

1 Se not 18 Utlåning.

Statskapital har minskat med 169 278 tkr. Minsk-
ningen beror i allt väsentligt på att inga nya avsätt-
ningar avseende U-krediter kommer att ske till följd 
av förordning (2009:320) om finansiering av utveck-

lingslån och garantier, dvs. statskapitalet minskar i 
takt med utbetalningar i befintliga engagemang. 
Minskningen beror även på att det inte längre sker 
någon nyutlåning avseende biståndskrediter och vill-
korslån, varför statskapitalet minskar i takt med 
amorteringar/nedskrivningar.

Not 26. 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. 

Balanserad kapitalförändring har ökat med 
197 887 tkr. Ökningen är främst hänförbart till övrig 
kapitalförändring, vilket främst beror på minskat 
behov av värdereglering av villkorslån och bistånds-
krediter. Flera av dessa har skrivits av som konstate-
rade förluster. 

Från och med 2013 resultatför EKN inte beräk-
nade inkomster eller avsättningar hänförliga till beslu-
tade garantier. För att öka jämförbarheten har jämfö-
relsetal räknats om.

Från och med 2013 hanteras och redovisas admi-
nistrativ del av premieavgifter avseende Sidas garan-
tier för u-krediter och Fristående garantier som en 
avgiftsfinansierad verksamhet hos Sida. Ackumulerat 
överskott har förts över från EKN till Sida och redovi-
sas nu som ett separat resultatområde och ingår där-
med inte längre i ackumulerat resultat avseende 
Säkerhetsreserven och Fristående garantier. Årets för-
ändring, Balanserad kapitalförändring redovisas i 
separat tabell.
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Not 26:1. Balanserad kapitalförändring

Fristående garantier 131231 121231

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

127 532 81 852

Andra långfristiga fordringar 8 646 10 896

Övriga skulder - -860

Övriga avsättningar -126 350 -29 000

Årets kapitalförändring 45 345 7 999

summa fristående garantier 55 172 70 886

Garantier för u-krediter   

Långfristiga placeringar 1 400 000 1 000 000

Andra långfristiga fordringar 164 558 174 642

Övriga fordringar 2 571 2 374

Övriga upplupna intäkter 15 298 17 059

Kassa, plusgiro och bank 49 060 32 343

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

194 115 574 638

Övriga avsättningar -83 000 -100 000

Övriga skulder -163 -162

Årets kapitalförändring -49 658 -31 324

summa garantier för u-krediter 1 692 782 1 669 571

administration garantiverksamhet   

Andel räntekonto 14 214 -

Årets kapitalförändring 1 614 -

summa administration garanti-
verksamhet

15 828 -

Övrig kapitalförändring   

Kursdifferenser villkorslån -32 753 -36 346

Andra långfristiga fordringar (Swed-
fund)

- 430

Värdereglering villkorslån -74 869 -8 989

Värdereglering biståndskrediter -6 154 -95 191

Årets kapitalförändring -26 647 -174 562

summa övrigt -140 423 -314 986

total utgående balans 1 623 358 1 425 471

Not 26:2.  Balanserad kapitalförändring,  
årets förändring

131231 121231

ingående balans 1 425 471 1 363 292

Avslutad kapitalförändring tidigare år 56 342 42 173

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för biståndskrediter

88 331 0

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för villkorslån

20 379 2 512

Tillkommer; avsatt mot statskapital 
för U-krediter

32 836 26 161

Övergångseffekt intäktmässig 
 avräkning uppbörd

- -8 667

utgående balans 1 623 358 1 425 471

Not 27.  avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

131231 121231

ingående avsättning 1 369 2 488

Nya beslut, pensioner inkl engångs-
avsättning

2 004 604

Korrigering/Årets pensionskostnad -3 59

Överfört från övriga avsättningar 1 399 -

Årets pensionsutbetalningar/ 
Årets pensionskostnad

-2 200 -1 782

utgående avsättning 2 570 1 369

Posten har ökat med 1 201 tkr, vilket främst beror på 
att 16 nya beslut om pension har fattats under 2013 
och att posten tillförts tidigare avsättning för omställ-
ning för två personer. Samtidigt har flera pensioner 
slutbetalats.
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Not 28. Övriga avsättningar

 131231 121231

ingående avsättning sidas garantier  
för u-krediter

100 000 119 000

Årets upplösning -17 000 -19 000

utgående avsättning 83 000 100 000

ingående avsättning fristående 
 garantier

29 000 14 000

Årets avsättningar 97 350 15 000

utgående avsättning 126 350 29 000

ingående avsättning, uppsagd 
 personal

2 799 7 147

Årets avsättning/upplösning -1 699 -4 347

utgående avsättning 1 100 2 799

ingående avsättning, lokaler 12 859 17 538

Årets avsättning/upplösning -3 472 -4 679

utgående avsättning 9 387 12 859

total övrig avsättning 219 838 144 658

Posten Övriga avsättningar avser dels avsättningar för 
försäkringstekniskt beräknad risk för garantier för 
U-krediter och för fristående garantier, dels avsätt-
ningar för uppsagd personal samt kostnader för out-
nyttjade lokaler. 

Posten har ökat med 75 179 tkr och ökningen kan 
hänföras till avsättningar avseende fristående garan-
tier som beror på de ökade engagemangen av fristå-
ende garantier, se tabell Fristående garantier i avsnitt 
8.3 Kommentarer till garantiverksamheten. 

 Samtidigt minskar riskavsättningen för garantier 
avseende U-krediter beroende på att det totala enga-
gemanget har minskat samt kortare risktid i engage-
manget, se tabell Sidas garantier för U-krediter i 
avsnitt 8.3 Kommentarer till garantiverksamheten.

Avsättning för uppsagd personal avser avsättning 
för eventuella pensionsersättningar. Posten har mins-
kat då personal övergått till delpensionslösningar. 

 Under 2011 gjorde Sida en avsättning för outnytt-
jade lokaler på Valhallavägen i Stockholm om 17 538 
tkr, under året har återföring av avsättning gjorts med 
3 472, se även not 6 Lokaler.

Not 29. lån i Riksgäldskontoret

131231 121231

ingående balans 95 522 83 642

Årets upptagna lån 4 232 46 731

Årets amorteringar -26 183 -34 851

utgående balans 73 572 95 522

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för 
2013 på 100 000 tkr. Lånet i Riksgäldskontoret avser 
materiella och immateriella anlägningstillgångar. Skill-
naden mellan lån och anläggningstillgångar (8 239 tkr) 
beror på att lån inte tagits upp eller amorterats för 
inköp, avskrivningar och utrangeringar gjorda i decem-
ber, se även not 15 och 16. Utestående lån har minskat 
med 21 950 tkr vilket främst beror på att årets avskriv-
ningar har överstigit årets nyanskaffningar. 

Not 30:1. skulder andra myndigheter

 131231 121231

Leverantörsskulder 117 377 115 993

Arbetsgivaravgifter 9 326 10 932

Övriga kortfristiga skulder 0 379

Mervärdesskatt 5 952 5 822

utgående balans 132 654 133 127

Not 30:2. Övriga skulder

 131231 121231

Personalens källskatt 9 138 12 006

Samfinansierade insatser 541 1 789

GPE Tanzania (Supervising Entity) 1 494 -

Övriga skulder 12 254 36 959

utgående balans 23 428 50 754

I posten Övriga skulder ingår inbetalningar från 
UNDP som inkommit under 2013 och som inte kun-
nat härledas mot någon insats till ett sammanlagt 
belopp om 9 049 tkr. 

Posten har minskat med 27 326 tkr, vilket främst 
beror på att en återbetalning från FN (UNDP) på 
32 438 tkr skedde sent under 2012 och som under 
2013 har utretts och återförts mot insatser och 
inkomsttitel.

Minskning av personalens källskatt med 2 867 tkr 
beror på att retroaktiv lön betalades ut december 
2012. Medel från GPE-fonden som förvaltas av 
Världsbanken har betalats in till Sidas valutakonto. 
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Sida ska vidareförmedla dessa medel till regeringen i 
Zanzibar (Tanzania), varav 1 494 tkr ännu inte har 
betalats ut, se även avsnitt Allmänt.

Not 31. Periodavgränsningsposter

 131231 121231

Upplupen lön 8 950 1 898

Upplupen semesterlön 40 874 37 397

Övriga upplupna kostnader, 
 utomstatliga

9 738 5 951

Övriga upplupna kostnader, 
 inomstatliga

3 524 1 500

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 2 602 35

Förutbetalda intäkter 1 547 1 503

utgående balans 67 234 48 283

Periodavgränsningsposterna har ökat med 18 951 tkr 
mellan åren. Ökningen förklaras främst av att upp-
lupna löner har ökat med 7 052 tkr till följd av fram-
för allt beslutade avgångsvederlag. Andra anledningar 
till ökningen är att semesterlöneskulden ökat med 
3 476 tkr. Övriga upplupna kostnader har ökat med 
5 811 tkr, varav 2 023 tkr avser statliga myndigheter. 
Oförbrukade bidrag har ökat med 2 567 tkr. Det 
avser i huvudsak bidrag från Världsbanken (2 602) 
som Sida har fått för att utföra uppdraget som Super-
vising Entity för Tanzania avseende GPE-medel  
(se vidare avsnitt Allmänt). 

anslagsredovisningen

Not 32. Anslagsutnyttjande
Se avsnitt 8.2 Kommentarer till Anslagsredovis-
ningen.

Not 33. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2012 ett anslagssparande 
på anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet om 449 835 tkr. 
Av detta avsåg 300 979 tkr anslagsposter som avsluta-
des 2012-12-31 vilket innebär att ingående anslags-
sparande 2013 uppgår till 148 856 tkr. Enligt regle-
ringsbrev UF2012/72686/UD/PLAN, 
UF2012/71891/UD/USTYR, (delvis) 
UF2012/75008/UD/USTYR daterat 2012-12-20 
fick Sida disponera 136 581 tkr av dessa medel då 
12 275 tkr redovisats som en indragning. 

Sida hade vid utgången av 2012 ett anslagsspa-
rande på anslaget 7 1:2 Sida om 23 568 tkr, vilket 
Sida har disponerat 2013. 

Sida hade vid utgången av 2012 ett anslagsspa-
rande på anslagsposten 7 2:1.6 Reformsamarbete i 
Östeuropa, om 21 616 tkr. Enligt regleringsbrev 
UF2012/72686/UD/PLAN UF2012/71891/UD/
USTYR (delvis) daterat 2012-12-20 fick Sida dispo-
nera dessa medel.

Sida hade vid utgången av 2012 ett sparande på 
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen 
om 24 tkr, vilket redovisats som en indragning 2013.

Not 34. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp 
Enligt regleringsbrev UF2012/72686/UD/PLAN 
UF2012/71891/UD/USTYR (delvis) 
UF2012/75008/UD/USTYR daterat 2012-12-20 
har Sida blivit tilldelade medel om 27 985 146 tkr för 
anslag 1:1 Biståndsverksamhet, 971 629 tkr för anslag 
1:2.1 Sida (förvaltning) och 1 247 510 tkr för anslag 
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa. Samtliga anslag 
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Inom 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan har Sida 
enligt ovanstående regleringsbrev blivit tilldelade 
medel om 64 000 tkr för anslag 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen.

Följande ändring till följd av Riksdagens beslut i vår- 
respektive höständringsbudget ingår i Årets tilldelning 
enligt regleringsbrevet i Anslagsredovisningen:

I ändring av regleringsbrev 2013 UF2013/38847/
UD/USTYR, UF2013/37349/UD/USTYR date-
rad 2012-06-27 har regeringen beslutat att minska 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 719 000 tkr 
samt en ökning av anslaget 1:2 Styrelsen för interna-
tionellt utvecklingssamarbete (Sida) med 10 000 tkr.

I ändring av regleringsbrev 2013 UF2013/69871/
UD/USTYR (delvis) UF2013/70372/UD/USTYR 
daterad 2013-11-21 har regeringen beslutat om en 
ökning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 
520 000 tkr varav ap 31 Multilaterala och internatio-
nella organisationer och fonder tillförs medel om 
51 500 tkr. Dessutom tillförs samma ap 53 000 tkr och 
ap 33 Strategiskt inriktade bidrag minskas med mot-
svarande belopp.

Regeringen har genom ändringar av regleringsbre-
vet 2013 beslutat om omfördelningar som redovisas 
som omdisponerade anslagsbelopp i Anslagsredovis-
ningen:

I ändring av regleringsbrev 2013 UF2013/59386/
UD/USTYR UF2013/34117/UD/USTYR daterad 
2013-10-10 har regeringen beslutat att minska ap 13 
Särskilda insatser mänskliga rättigheter och demokra-
tisering med 7 739 tkr och öka ap 28 Kapacitetsut-
veckling med samma belopp.
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Utgående överföringsbelopp vid utgången av 2012 
avseende de anslagsposter som avslutades 2012-12-31 
(300 979 tkr) har redovisats som omdisponerat 
anslagsbelopp.

Not 35. Redovisning mot inkomsttitlar på statens 
budget

Not 35.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

131231 121231

Övriga ränteinkomster (2394) 21 904 13 663

Expeditions- och ansökningsavgifter 
(2511)

0 0

Övriga inkomster av statens 
 verksamhet (2811)

17 415 4 600

Återbetalning av övriga lån (4526) 27 733 31 316

summa inkomsttitel 67 051 49 579

Ökningen av redovisat mot inkomsttitel uppgår till 17 
472 tkr och avser främst ränteinkomster med 8 240 
tkr och övriga inkomster avseende bland annat åter-
betalning från FN med 12 815 tkr. I Uppbördsavsnit-
tet i resultaträkningen redovisas -39 318 tkr som 
medel som tillförts statens budget. Beloppet överens-
stämmer inte med utfallet i Inkomsttitelredovisningen 
(67 051 tkr). Det förklaras av att återbetalning av vill-
korslån och biståndskrediter (27 733 tkr) redovisas 
mot Statskapital och påverkar inte resultaträkningen. 
Beräknat belopp för avgifter som inte disponeras sak-
nas i regleringsbrevet för 2013.

Beställningsbemyndiganden

Not 36. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den 
befogenhet som Sida tilldelas i regleringsbrevet att 
göra åtaganden som medför utgifter under följande 
budgetår och som ska täckas med anslag (inklusive de 
bemyndiganderamar som tilldelats regeringskansliets 
anslagsposter). Utestående åtaganden utgörs av bin-
dande åtaganden, det vill säga undertecknade och 
fortfarande giltiga avtal/kontrakt eller fattade beslut 
om bidrag som ska utbetalas kommande år. Väsent-
liga avvikelser mellan åtagande och tilldelat bemyndi-
gande kommenteras för Sidas verksamhet i avsnitt 8.2 
Kommenterar till anslagsredovisningen, se även kom-
mentar till Regeringskansliet (UD:s) verksamhet.

Not 37. Tilldelad bemyndiganderam
Enligt regleringsbrev för 2013 UF2012/72686/UD/
PLAN UF2012/71891/UD/USTYR
(delvis) UF2012/75008/UD/USTYR daterat 2012-
12-20 tilldelats bemyndiganderamar på anslag 7 1:1 
Biståndsverksamhet, 5 1:11 Samarbete inom Öster-
sjöregionen och 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.

Följande ändringar av regleringsbrevet som påver-
kat bemyndiganderamar har därefter gjorts.

I regleringsbrev UF2013/25522/UD/USTYR 
daterat 2013-04-25 beslutade regeringen om en 
minskning av bemyndiganderam med 44 000 tkr för 
anslagspost 31 Multilaterala och internationella orga-
nisationer och fonder.

I regleringsbrev UF2013/38847/UD/USTYR 
UF2013/37349/UD/USTYR, daterat 2013-06-27 
beslutade regeringen om en ökning av bemyndigan-
deram med 7 550 000 tkr för anslagspost 31 Multila-
terala och internationella organisationer och fonder.  
I regleringsbrev UF2013/59386/UD/USTYR, 
UF2013/34117/UD/USTYR, daterat 2013-10-10 
beslutade regeringen efter hemställan från Sida 
omfördelningar av bemyndiganderam inom anslag  
7 1:1 Biståndsverksamhet. Förändringarna var; 
minskning av bemyndiganderam med 200 000 tkr för 
anslagspost 1 Humanitära insatser och konflikthante-
ring, minskning med 40 000 tkr för anslagspost 2 
Informations- och kommunikations-verksamhet, 
minskning med 168 0000 tkr för anslagspost 6 Asien, 
minskning med 50 000 tkr för anslagspost 7 Latin-
amerika, minskning med 832 000 tkr för anslagspost 
9 Afrika, ökning med 400 000 tkr för anslagspost 15 
Globala insatser för socialt hållbar utveckling, ökning 
med 200 000 tkr för anslagspost 16 Globala insatser 
för ekonomiskt hållbar utveckling, ökning med 
290 000 tkr för anslagspost 28 Kapacitetsutveckling 
och utbyten och ökning med 400 000 tkr för anslags-
post 32 Forskningssamarbete.
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Finansieringsanalys

Not 38. Verksamhetens kostnader

131231 121231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-1 070 401 -984 061

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-1 042 164 -972 721

skillnad -28 237 -11 340

Skillnaden består av följande poster i resultaträk-
ningen som inte ska påverka finansieringsanalysen:

 131231 121231

Realisationsförlust vid försäljning 
samt nedskrivning av anläggnings-
tillgångar

-7 242 -60

Avsättningar för framtida pensions-
åtaganden

198 1 119

Avsättningar för uppsagd personal 299 4 347

Avsättningar för lokaler 3 472 4 679

Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar

-24 965 -21 425

summa -28 237 -11 340

Not 39. intäkter av avgifter och andra ersättningar

131231 121231

Intäkter av avgifter m.m. enligt 
 resultaträkningen

13 655 7 884

Intäkter av avgifter m.m. enligt 
 finansieringsanalysen

13 632 7 826

skillnad 23 58

Skillnaden består av följande post i resultaträkningen 
som inte ska påverka finansieringsanalysen:

131231 121231

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar

23 58

summa 23 58

Not 40. Investeringar i immateriella och materiella 
tillgångar 
Investeringar i immateriella tillgångar innefattar kor-
rigering av anskaffningsvärde om - 435 tkr avseende 
anskaffningar som inte uppfyller Sidas beloppsgräns 
eller kriterier för anläggningstillgångar. 

Not 41. Låneverksamhet – nyutlåning och 
nedskrivning
Posten innefattar utöver årets nyutlåning och ned-
skrivning även förändring av värdering till balansda-
gens kurs och befarade förluster.

Not 42. Justering jämförelsetal
Från och med 2013 resultatför EKN inte beräknade 
inkomster eller avsättningar hänförliga till utfärdade 
bundna offerter. För att öka jämförbarheten har jäm-
förelsetal räknats om. 
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8.10 Redovisning av vissa kostnader enligt regleringsbrevet 2013
 

8.10.1  totalt bidrag till civila samhällsorganisationer, tkr

 exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Givarländers organisationer1 2 904 288 2 930 102 2 856 112 20 675 12 601 6 610

Samarbetslandets organisationer 861 927 981 538 952 379 9 647 13 398 13 061

Internationella organisationer 1 987 301 2 458 129 3 219 448 5 000 4 000 5 700

Övriga organisationer 591 743 483 770 159 117    

totalt 6 345 258 6 853 539 7 187 056 35 321 29 999 25 371

1  Svenska organisationer ingår i Givarlandets organisationer enligt nyimplementerat kodningsdirektiv från OECD/DAC.

8.10.2 Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

 2011 2012 2013

Forum Syd1 71 537 81 874 66 772

Svenska Missionsrådet1 1 555 3 891 6 646

Rädda Barnen1 131 381 121 805 154 405

PMU Interlife1 5 700 -2 507 2 000

Svenska kyrkan 19 050 17 050 32 087

Diakonia 191 395 216 195 169 096

We Effect1,2 45 756 43 238 42 421

LO/TCOs Biståndsnämnd1 6 913 12 200 9 065

Olof Palmes Internationella Center 77 701 53 975 62 977

MyRight1,3 2 542 1 700 1 700

PLAN Sweden 21 541 32 998 44 295

Svenska Naturskyddsföreningen1 2 530 2 880 3 081

RFSU1 22 417 16 919 6 317

World Wide Fund for Nature, WWF 15 700 22 554 8 139

totalt 615 717 624 773 609 002

1  Inkluderar rambidrag för stöd till Reformsamarbete i Östeuropa.
2  Kooperation Utan Gränser (SCC) har bytt namn till We Effect.
3  SHIA har bytt namn till MyRight. Namnändring gjord 2012-10-25.
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8.10.3 stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

 Bidrag till ramorganisationer informationsstöd

 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Forum Syd 169 436 165 336 141 774 22 331 22 163 18 983

Svenska Missionsrådet 104 934 112 371 125 531 3 500 4 473 3 961

Rädda barnen 208 454 185 546 163 345 2 500 2 320 1 238

PMU Interlife 64 364 75 300 69 273 1 900 1 900 1 900

Svenska kyrkan 93 057 147 809 122 665 3 886 4 000 3 000

Diakonia 131 281 138 133 149 172 2 970 3 335 3 600

We Effect1 99 441 157 655 153 760 2 700 2 700 2 500

LO/TCOs Biståndsnämnd 48 353 93 930 87 752 10 972 10 470 6 873

Olof Palmes Internationella Center 41 009 51 234 55 707 742 2 195 2 350

Afrikagrupperna i Sverige 36 000 34 807 36 873 2 087 2 100 2 000

MyRight2 30 040 29 770 30 300 -13 1 000 608

PLAN Sweden 87 282 66 957 77 916 1 190 1 400 1 159

Svenska Naturskyddsföreningen 61 828 50 285 53 837 2 699 2 656 2 384

RFSU 23 835 27 318 27 334 800 800 690

World Wide Fund for Nature, WWF 41 856 57 684 40 161 2 459 3 042 2 800

Svenska Afghanistankommittén3 28 000 11 000 11 000 0 0 0

Oxfam3 24 400 29 000 21 000 0 0 0

Norwegian Refugee Council3 40 000 40 000 60 000 0 0 0

International HIV/AIDS Alliance, IHAA3 7 000 6 500 6 500 0 0 0

Ibis3 8 000 6 400 0 0 0 0

Gröna Bilister 0 0 0 300 400 400

Civil Rights Defenders4 0 0 0 900 500 -6

Svenska Röda Korset4 0 0 0 1 398 646 1 292

Global Forum4 0 0 0 1 500 350 0

Föreningen Ordfront5 0 0 0 0 700 700

Jarl Hjalmarsson Stiftelsen5 0 0 0 0 300 479

Utrikespolitiska institutet5 0 0 0 0 400 831

Centerpartiets Internationella Stiftelse5 0 0 0 0 118 149

Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC5 0 0 0 0 474 207

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum, SILC5 0 0 0 0 537 402

Vänsterns Solidaritetsforum5 0 0 0 0 150 450

Worlds Childrens Prize Foundation6 0 0 0 0 0 2 700

Reach for Change6 0 0 0 0 0 1 772

En Rökfri Generation6 0 0 0 0 0 689

Action Aid6 0 0 0 0 0 319

Insamlingsstiftelsen Green Forum6 0 0 0 0 0 300

totalt 1 348 570 1 487 035 1 433 899 64 823 69 128 64 729

1  Kooperation Utan Gränser (SCC) har bytt namn till We Effect.
2  SHIA har bytt namn till MyRight.
3  Dessa organisationer är inte ramorganisationer men har under 2011, 2012 och 2013 fått stöd  

inom ramen för regeringens satsning på barn och ungdomars rätt till hälsa och utbildning.
4  Ny aktör 2011, erhåller endast informationsstöd, ej rambidrag.
5  Ny aktör 2012, erhåller endast informationsstöd, ej rambidrag.
6  Ny aktör 2013, erhåller endast informationsstöd, ej rambidrag.
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9.  STYRELSENS FASTSTÄLLANDE AV 
MYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING

Vi intygar att Sidas årsredovisning 2013 ger en rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat samt av kostna-
der, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer att den interna styrning och kontrollen 
vid myndigheten är betryggande.

Sidas styrelse
Stockholm den 17 februari 2014

Mats Sjöstrand
Ordförande

Charlotte Petri Gornitzka

Torbjörn Becker Lennart Båge

Rosita Runegrund

Heléne Vibbléus 
Vice ordförande

Thomas Rolén





STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

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

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen  
i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete  stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 
utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör 
världen rikare.
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