
www.sida.se

Sidas årsredovisning 2017

INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE



Publicerad av: Sida, 2018

Copyright: Sida, organisationsnummer 202100-4789

Omslagsbild: Aden Abdi med sina två döttrar, Sabrina  
7 år och Fathi 8 år. Aden Abdi är bonde i byn Dawaad by,  
Eyl District, i Puntland. Aden deltog i en jordbruksutbildning 
inom ramen för Somalia Resilience Programme. Hans 
levnadsstandard har nu förbättrats och han kan betala 
skolavgifter för sina sju barn och stödja sin familj.   
Foto: Somalia Resilience Programme

Layout: Nordic Morning

Art.nr.: Sida 62120sv

ISBN: 978-91-586-4261-4

urn:nbn:se:sida-62120sv

Publikationen kan laddas ner från  
www.sida.se/publikationer

Du som har funktionsnedsättning kan beställa denna 
publikation i alternativt format från info@sida.se.



Innehållsförteckning

Sidas årsredovisning 2017

INLEDNING
1. Generaldirektören har ordet .......................................................................................................................2

2. Läsanvisning ................................................................................................................................................4

SIDAS VERKSAMHET OCH UPPNÅDDA RESULTAT 2017
3.  Sidas verksamhet och uppnådda resultat 2017 .........................................................................................6

RESULTATREDOVISNING OCH  FÖRVALTNINGSANALYS 
PER STRATEGIER
4.  Resultatredovisning och förvaltningsanalys per strategier .....................................................................8

4.1 Humanitära insatser (ap. 1) ................................................................................................................................... 12

4.2 Informations- och kommunikationsverksamhet (ap. 2) ..................................................................................... 16

4.3 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ap. 5) ..................................................................... 18

4.4 Asien (ap. 6) .............................................................................................................................................................21

4.5 Latinamerika (ap. 7) ...............................................................................................................................................32

4.6 Afrika (ap. 9) ............................................................................................................................................................38

4.7 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ap. 13) .................................................... 69

4.8 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ap. 14) .......................................................73

4.9 Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ap. 15).......................................................................................75

4.10 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ap. 16) ............................................................................78

4.11 Mellanöstern och Nordafrika (ap. 17) .................................................................................................................80

4.12 Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ap. 23) ........................................................87

4.13 Globala insatser för mänsklig säkerhet (ap. 26) ................................................................................................89

4.14 Kapacitetsutveckling och utbyten (ap. 28) ..........................................................................................................92

4.15 Forskningssamarbete (ap. 32) ............................................................................................................................. 94

4.16 Samarbete inom Östersjöregionen (ap. 3) ..........................................................................................................96

Kapitelnoter ..................................................................................................................................................................98



InnehåLLSföRtecknInG

Sidas årsredovisning 2017

TEMATISK SAMMANFATTANDE  REDOVISNING
5. tematisk sammanfattande redovisning .................................................................................................102

5.1 Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser naturresurser .......104

5.2 Global jämställdhet ...............................................................................................................................................111

5.3 Fredliga och inkluderande samhällen................................................................................................................ 117

5.4 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ......................................................................... 121

5.5 Inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive handel och investeringar samt sysselsättning,  
anständiga arbetsvillkor och Global Deal ................................................................................................................ 126

5.6 Jämlik hälsa ..........................................................................................................................................................130

5.7 Utbildning och forskning ......................................................................................................................................135

5.8 Humanitärt bistånd .............................................................................................................................................. 141

5.9 Migration och utveckling ......................................................................................................................................146

Kapitelnoter ................................................................................................................................................................148

ÖVRIG VERKSAMHET
6. övrig verksamhet ....................................................................................................................................156

6.1 Politik för global utveckling .................................................................................................................................156

6.2 Expertstöd .............................................................................................................................................................158

6.3 Tillvarata kunskap från utvärderingar vid genomförandet av utvecklingssamarbete ................................. 161

6.4 Utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner ................................................................ 162

6.5 Myndighetssamarbete finansierat genom EU:s biståndsbudget ....................................................................164

6.6 Sidas uppdrag avseende bidragshantering som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om ............166

6.7 Verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter ......................................................168

6.8 Kompetensförsörjning .........................................................................................................................................173

6.9 Generationsmålet och miljökvalitetsmålet ........................................................................................................ 175

6.10 Rapportering till Naturvårdsverket .................................................................................................................. 176

6.11 Tillämpningen av garantier i biståndet .............................................................................................................177

6.12 Bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde ....................... 179

6.13 Rapportering av statistik ....................................................................................................................................180

6.14 Transparensgarantin .......................................................................................................................................... 181

6.15 Samlad redovisning av Power Afrika och andra insatser avseende ökad tillgång på förnybar energi ......182

6.16 Jämställdhetsintegrering ..................................................................................................................................188

6.17 Addis Tax Initiative .............................................................................................................................................. 191

6.18 Nationell Upphandlingsstrategi ........................................................................................................................192

6.19 Integrerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv ............................................................................................193

6.20 Redovisning av vissa kostnader enligt regleringsbrevet 2017 .......................................................................200

Kapitelnoter ................................................................................................................................................................204

InnehåLLSföRtecknInG



Sidas årsredovisning 2017

FINANSIELLA DOKUMENT
7. finansiell redovisning ............................................................................................................................. 208

7.1 Resultaträkning .....................................................................................................................................................209

7.2 Balansräkning ....................................................................................................................................................... 210

7.3 Anslagsredovisning .............................................................................................................................................. 212

7.4 Finansieringsanalys .............................................................................................................................................223

7.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter ......................................................................................................225

7.6 Tilläggsupplysningar och noter ...........................................................................................................................226

7.7 Sidas lån- och garantiverksamhet ......................................................................................................................244

STYRELSENS FASTSTÄLLANDE
8. Styrelsens fastställande .........................................................................................................................252

8.1 Intern styrning och kontroll .................................................................................................................................252

8.2 Styrelsens fastställande .....................................................................................................................................255

förteckning över akronymer ..................................................................................................................... 256



InnehållsförtecknIng

Sidas årsredovisning 2017

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER, GRAFER OCH FIGURER
4. Resultatredovisning och förvaltningsanalys per strategier
Graf 4.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2017, mnkr .......................................................................................................................... 8
Graf 4.2: Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2017, mnkr ................................................................................................................................. 9

4.1 Humanitära insatser (ap. 1)
Tabell 4.1.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 12
Tabell 4.1.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 14
Tabell 4.1.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................15-16

4.2 Informations- och kommunikationsverksamhet (ap. 2)
Tabell 4.2.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 16
Tabell 4.2.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 17
Tabell 4.2.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 17

4.3 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ap. 5)
Tabell 4.3.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 18
Tabell 4.3.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 19
Tabell 4.3.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................19-20

4.4 Asien (ap. 6)
Tabell 4.4.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 21
Tabell 4.4.2: Prestationer och förvaltningsanalys ..........................................................................................................................................................23
Tabell 4.4.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 24
Tabell 4.4.4: Prestationer och förvaltningsanalys.......................................................................................................................................................... 25
Tabell 4.4.5: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 25
Tabell 4.4.6: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 27
Tabell 4.4.7: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr......................................................................................................................... 27
Tabell 4.4.8: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 28
Tabell 4.4.9: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 29
Tabell 4.4.10: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 31
Tabell 4.4.11: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 31

4.5 Latinamerika (ap. 7)
Tabell 4.5.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 32
Tabell 4.5.2: Prestationer och förvaltningsanalys ..........................................................................................................................................................33
Tabell 4.5.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................33
Tabell 4.5.4: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 35
Tabell 4.5.5: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 35
Tabell 4.5.6: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 36
Tabell 4.5.7: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................... 36
Tabell 4.5.8: Prestationer och förvaltningsanalys ..........................................................................................................................................................38
Tabell 4.5.9: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr.........................................................................................................................38

4.6 Afrika (ap. 9)
Tabell 4.6.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................38
Tabell 4.6.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 42
Tabell 4.6.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 42
Tabell 4.6.4: Prestationer och förvaltningsanalys ..........................................................................................................................................................44
Tabell 4.6.5: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................44
Tabell 4.6.6: Prestationer och förvaltningsanalys ..........................................................................................................................................................46
Tabell 4.6.7: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr .........................................................................................................................46
Tabell 4.6.8: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 47
Tabell 4.6.9: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr......................................................................................................................... 47
Tabell 4.6.10: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 49
Tabell 4.6.11: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 49
Tabell 4.6.12: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 50
Tabell 4.6.13: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 50
Tabell 4.6.14: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 52
Tabell 4.6.15: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 52
Tabell 4.6.16: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................53
Tabell 4.6.17: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr .......................................................................................................................53
Tabell 4.6.18: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 55
Tabell 4.6.19: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 55
Tabell 4.6.20: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................ 56



Sidas årsredovisning 2017

Tabell 4.6.21: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 57
Tabell 4.6.22: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................58
Tabell 4.6.23: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................58
Tabell 4.6.24: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................ 60
Tabell 4.6.25: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 60
Tabell 4.6.26: Prestationer och förvaltningsanalys .........................................................................................................................................................61
Tabell 4.6.27: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 62
Tabell 4.6.28: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................63
Tabell 4.6.29: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................64
Tabell 4.6.30: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................ 65
Tabell 4.6.31: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 65
Tabell 4.6.32: Prestationer och förvaltningsanalys........................................................................................................................................................ 67
Tabell 4.6.33: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 67
Tabell 4.6.34: Prestationer och förvaltningsanalys ....................................................................................................................................................... 69
Tabell 4.6.35: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ...................................................................................................................... 69

4.7 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ap. 13)
Tabell 4.7.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 69
Tabell 4.7.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 71
Tabell 4.7.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................... 71
Tabell 4.7.4: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 73
Tabell 4.7.5: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................... 73

4.8 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ap. 14)
Tabell 4.8.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 73
Tabell 4.8.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 74
Tabell 4.8.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ........................................................................................................................ 75

4.9 Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ap. 15)
Tabell 4.9.1: Bedömning av strategigenomförande ........................................................................................................................................................ 75
Tabell 4.9.2: Prestationer och förvaltningsanalys .......................................................................................................................................................... 77
Tabell 4.9.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ......................................................................................................................... 77

4.10 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ap. 16) 
Tabell 4.10.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 78
Tabell 4.10.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 79
Tabell 4.10.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 79

4.11 Mellanöstern och Nordafrika (ap. 17)
Tabell 4.11.1: Bedömning av strategigenomförande ......................................................................................................................................................80
Tabell 4.11.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 82
Tabell 4.11.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 82
Tabell 4.11.4: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................83
Tabell 4.11.5: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr .......................................................................................................................83
Tabell 4.11.6: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 85
Tabell 4.11.7: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 85
Tabell 4.11.8: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 87
Tabell 4.11.9: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 87

4.12 Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ap. 23) 
Tabell 4.12.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 87
Tabell 4.12.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 89
Tabell 4.12.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 89

4.13 Globala insatser för mänsklig säkerhet (ap. 26) 
Tabell 4.13.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 89
Tabell 4.13.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 91
Tabell 4.13.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 91

4.14 Kapacitetsutveckling och utbyten (ap. 28) 
Tabell 4.14.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 92
Tabell 4.14.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................93
Tabell 4.14.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr .......................................................................................................................93

4.15 Forskningssamarbete (ap. 32) 
Tabell 4.15.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 94
Tabell 4.15.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 95
Tabell 4.15.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 95



InnehållsförtecknIng

Sidas årsredovisning 2017

4.16 Samarbete inom Östersjöregionen (ap. 3)
Tabell 4.16.1: Bedömning av strategigenomförande ...................................................................................................................................................... 96
Tabell 4.16.2: Prestationer och förvaltningsanalys ........................................................................................................................................................ 97
Tabell 4.16.3: Utfall för strategin redovisat per region och land, mnkr ....................................................................................................................... 97

5. Tematisk sammanfattande redovisning
Tabell 5.1: Tematiska områden, mnkr ............................................................................................................................................................................ 103
Tabell 5.2: Policymarkörer (Huvudsyfte), mnkr............................................................................................................................................................ 103
Tabell 5.3: Tematiska områden, procent ........................................................................................................................................................................ 103
Tabell 5.4: Policymarkörer (Huvudsyfte), procent ......................................................................................................................................................... 13

5.1 Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
Tabell 5.1.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ..................................................................................................................................................104
Tabell 5.1.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr ............................................................................................................................ 104
Diagram 5.1.3: Utbetalda belopp där miljömässig hållbarhet är huvudsyfte inom de centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr 104
Diagram 5.1.4: Andel av totalt utbetalda medel med tematiskt område utifrån policymarkör som huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt .... 104

5.2 Global jämställdhet 
Tabell 5.2.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ..................................................................................................................................................111
Tabell 5.2.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr.............................................................................................................................111
Diagram 5.2.2: Andel av totalt utbetalda medel med tematiskt område utifrån policymarkör som huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt ....111

5.3 Fredliga och inkluderande samhällen
Tabell 5.3.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ..................................................................................................................................................117
Tabell 5.3.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr.............................................................................................................................117
Diagram 5.3.3: Andel av totalt utbetalda medel med tematiskt område utifrån policymarkör som huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt ....117
Diagram 5.3.4: Utbetalda belopp till fredliga och inkluderande samhällen inom de centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr 117

5.4 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
Tabell 5.4.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ................................................................................................................................................. 121
Tabell 5.4.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr ........................................................................................................................... 121
Diagram 5.4.3: Utbetalda belopp till mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer inom de centrala sektorerna för det 
tematiska området, mnkr ................................................................................................................................................................................................ 121

5.5 Inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive handel och investeringar samt sysselsättning, anständiga 
arbetsvillkor och Global Deal
Tabell 5.5.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ................................................................................................................................................. 126
Tabell 5.5.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr ............................................................................................................................ 126

5.6 Jämlik hälsa 
Tabell 5.6.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ................................................................................................................................................. 130
Tabell 5.6.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr ............................................................................................................................ 130
Diagram 5.6.3: Utbetalda belopp till jämlik hälsa inom de centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr .......................................... 130

5.7 Utbildning och forskning 
Tabell 5.7.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent.................................................................................................................................................. 135
Tabell 5.7.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr ............................................................................................................................ 135
Diagram 5.7.3: Utbetalda belopp till utbildning inom de centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr .............................................. 135
Diagram 5.7.4: Utbetalda belopp till forskning inom de centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr ............................................... 135

5.8 Humanitärt bistånd
Tabell 5.8.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent ..................................................................................................................................................141
Tabell 5.8.2: Totalt utbetalade medel till tematiskt område, mnkr.............................................................................................................................141

6. Övrig verksamhet

6.4 Utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner 
Tabell 6.4.1: Prestationer och kostnader ....................................................................................................................................................................... 162
Tabell 6.4.2: Könsfördelning kurser ............................................................................................................................................................................... 162

6.6 Sidas uppdrag avseende bidragshantering som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om 
Tabell 6.6.1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr .............................................................................................................................. 166
Tabell 6.6.2: Insatser, antal .............................................................................................................................................................................................. 167

6.7 Verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter 
Tabell 6.7.1: Utfall uppdelat på svenska myndigheter respektive universitet, högskolor och forskningsråd 2017, mnkr ................................. 169

6.11 Tillämpningen av garantier i biståndet 
Tabell 6.11.1: Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategistyrd verksamhet .......................... 178



Sidas årsredovisning 2017

6.14 Transparensgarantin 
Tabell 6.14.1: Prestationer ................................................................................................................................................................................................ 181

6.15 Samlad redovisning av Power Afrika och andra insatser avseende ökad tillgång på förnybar energi 
Figur 6.15.1: Geografisk fördelning av utbetalade medel till energisektorn, 2015–2017, mnkr ............................................................................ 182
Figur 6.15.2: Utbetalade medel per delsektor, mnkr ...................................................................................................................................................183
Figur 6.15.3: Andel av utfall inom energisektorn med minst miljö och jämställdhet som delsyfte, hela världen, (procent)  ...........................183
Figur 6.15.4: Länder i Afrika söder om Sahara där Sida har eller planerar elenergisamarbete ..........................................................................183
Tabell 6.15.5: Resultat 2015 och 2016 för de sex indikatorerna inom strategier i Afrika söder om Sahara .........................................................184
Figur 6.15.6: Utfall gåvobistånd, olika typer av energiinsatser inom energibiståndet till Afrika söder om Sahara 2015 – 2016 och 2017, mnkr 184
Figur 6.15.7: Utfall gåvobistånd per strategi 2015–2017, mnkr ...................................................................................................................................184
Figur 6.15.8: Andel av utfall med miljö respektive jämställdhet som huvud- eller delsyfte, Afrika söder om Sahara, (procent) ................... 185

6.17 Addis Tax Initiative 
Tabell 6.17.1: Sida-utbetalningar till kapacitetsutveckling inom beskattning, tkr ................................................................................................... 191

6.19 Integrerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv 
Figur 6.19.1: Fred och säkerhet policymarkör, 2017 ..................................................................................................................................................... 193
Figur 6.19.2: Miljö genom policymarkör, 2017 ............................................................................................................................................................... 194

6.20 Redovisning av vissa kostnader enligt regleringsbrevet 2017 
Tabell 6.20.1: Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tkr ..............................................................................................................................200
Tabell 6.20.2: Stöd genom svenska ramorganisationer samt de som har fått stöd för informations och kommunikationsarbete i Sverige, tkr ..201
Tabell 6.20.3: Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr ............................................................................................................................201
Tabell 6.20.4: Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mnkr ....................................................................202
Tabell 6.20.5: Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader 2016–2014, mnkr ................................................................................202-203

7. Finansiell redovisning

7.1 Resultaträkning
Tabell 7.1.1: Resultaträkning, tkr .....................................................................................................................................................................................209

7.2 Balansräkning
Tabell 7.2.1: Balansräkning, tkr ................................................................................................................................................................................210-211

7.3 Anslagsredovisning
Tabell 7.3.1: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr ...........................................................................................................................212-213
Tabell 7.3.2: Anslag, tkr .................................................................................................................................................................................................... 214
Tabell 7.3.3: Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr ........................................................................................................................... 215
Tabell 7.3.4: Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr ..............................................................................................................................216-217
Tabell 7.3.5: Finansiella villkor 2017, tkr .................................................................................................................................................................218-219
Tabell 7.3.6: S idas verksamhet, utgifter ........................................................................................................................................................................220
Tabell 7.3.7: S idas verksamhet, Beställningsbemyndigande .....................................................................................................................................221
Tabell 7.3.8: Regeringskansliets verksamhet, utgifter ................................................................................................................................................222
Tabell 7.3.9: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande ............................................................................................................222
Tabell 7.3.10: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tkr ............................................222

7.4 Finansieringsanalys
Tabell 7.4.1: Finansieringsanalys, tkr .....................................................................................................................................................................223-224

7.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter
Tabell 7.5.1: Sammanställning över väsentliga uppgifter ............................................................................................................................................225

7.6 Tilläggsuppgifter och noter
Tabell 7.6.1: Avskrivningstider för anläggningstillgångar ...........................................................................................................................................227
Noter ...........................................................................................................................................................................................................................229-242

7.7 Sidas lån- och garantiverksamhet
Tabell 7.7.1: Anslagsfinansierad utlåning, tkr .......................................................................................................................................................244-245
Tabell 7.7.2: Sammanställning av garantiverksamhet, tkr..................................................................................................................................246-247
Tabell 7.7.3: Ramutnyttjande per kategori .....................................................................................................................................................................248
Tabell 7.7.4: Avgiftsbelagd verksamhet, administration av garantier ....................................................................................................................... 249



33-åriga Edina Lutufyo är en av Mulangile Women Oganizations (MWO) förändringsagenter 
i slumområdet Chaisai i Lusaka. Hon försörjer sig genom att återvinna glasflaskor som hon 
köper och samlar in, och sedan tvättar rena innan hon säljer dem till fabriken med en liten 
förtjänst på 0,3 kwacha per flaska. Det är ett tungt och mödosamt arbete men efter att ha 
fått en ekonomiutbildning via MWO har hon ökat sin lönsamhet.
Foto:Nyokabi Kahura



Inledning



2

InlednIng

Sidas årsredovisning 2017

1. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Världen är stadd i ständig förändring. Det är en san-
ning som Sida med världen som arbetsfält ständigt 
ser bevis för. För att vi som myndighet ska nå resultat 
och göra skillnad för fattiga och utsatta människor är 
det viktigt att våra val och ställningstaganden baseras 
på en god förståelse om de sammanhang vi verkar i. 
Omvärldsanalyser krävs och görs löpande för att 
säkra att så är fallet. Under 2017 påbörjade Sida 
arbetet med att utarbeta en vision och strategisk 
inriktning som ska guida oss de kommande åren, ett 
arbete som kommer att slutföras under 2018. Vi tog 
under året också fram ett verktyg för multidimensio-
nell fattigdomsanalys som hjälper oss att analysera 
orsakssamband och som omfattar fattigdomens alla 
olika uttryck. En omvärldsförändring som under 
senare år påverkat vårt arbete är de förändringar som 
ägt rum i vad som brukar benämnas biståndsarkitek-
turen. Nya givare har tillkommit och i frågor där vi 
tidigare lierat oss med gruppen likasinnade länder 
måste vi idag ofta söka nya allianser.

Den nyckelroll fungerande och starka offentliga 
institutioner har i alla samhällsbyggen och för fattig-
domsbekämpning är omvittnad och stöds av evidens. 
Sidas stöd till insatser som stärker kvalitén i samhälls-
styrningen och kapaciteten i den offentliga förvalt-
ningen ser jag framför mig kommer att öka i omfatt-
ning under kommande år. Antikorruption är ett 
viktigt perspektiv att beakta i denna typ av stöd. Detta 
då institutioner inte bara har ansvar att förebygga 
och bekämpa korruption i samhället men också i 
insikt om att institutioner ibland själva kan utgöra en 
del av problemet. Ofta ligger utmaningen i bristande 
kapacitet men vi ser också exempel på institutioner 
vars legitimitet undergrävs av korruption, bristande 
transparens, maktmissbruk och avstånd till medbor-
gare. Det tar tid för länder att bygga institutioner 
med förmåga att självständigt och professionellt 
utföra sina viktiga normerande, styrande, tjänstetill-
ställande och förvaltande uppgifter. Mervärdet för 
svenskt bistånd i detta sammanhang ligger i vår starka 
förvaltningstradition men också i den långsiktighet 
som utmärker svenskt utvecklingssamarbete.

Vissa skeenden i vår omvärld är dramatiska och 
kräver snabbt agerande. De bilder som under 2017 
nådde oss av akut hunger och förstörda livsbetingelser 

för civilbefolkningen i konflikthärjade länder som 
Jemen och Sydsudan berörde och föranledde åtgär-
der. Berörde gjorde också vittnesmålen från flykting-
lägren i östra Bangladesh dit hundratusentals männ-
iskor från den muslimska minoritetsgruppen 
Rohingya flytt undan våld och förföljelse. Det globala 
humanitära systemet var även under 2017 kraftigt 
underfinansierat och de humanitära hjälporganisatio-
nerna sattes under hårda prov även säkerhetsmässigt. 
Humanitära kriser tenderar att bli kroniska och Sidas 
arbete med att söka synergier och stärka koppling-
arna mellan humanitärt stöd och långsiktigt utveck-
lingssamarbete fortsatte med oförminskad kraft under 
2017. Det kommer att förbli en prioriterad fråga även 
under kommande år.

Det finns också förlopp som rör sig långsammare 
men som över tid dramatiskt påverkar förutsättning-
arna för fattiga och utsatta att förändra sin livssitua-
tion. Sådana exempel är de klimatförändringar samt 
förändrade ekosystem som vi ser påverkar livsbeting-
elser och försörjningsmöjligheter, inte minst i regioner 
som Sahel och i låglänta havsnära områden. Integre-
ring av ett miljö- och klimatperspektiv är ett krav som 
ställs på all vår verksamhet och det var också ett 
arbete som Sida aktivt arbetade med under året. 

 Detsamma gällde arbetet med flickors och kvinnors 
rättigheter där rätten till sexuell och reproduktiv hälsa 
utgör en central del. Här ser vi tecken på framsteg på 
flera håll men det gångna året förde också med sig 
bakslag. USA:s återinförande och utvidgning av 
 Mexico City Policy (MCP) innebar ett stopp för federalt 
amerikanskt stöd till frivilligorganisationer som utför 
säkra aborter och även till organisationer som bedri-
ver påverkans- och informationsverksamhet kring 
rätten till abort. Många internationella och nationella 
organisationer avslutade som en direkt följd av MCP 
sitt arbete och kliniker i fattiga länder stängdes ner 
eller minskade sin verksamhet. Det påverkade inte 
bara kvinnors möjligheter till säker abort utan också 
sådant som preventivmedelsrådgivning och mödra-
hälsovård.

Samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma 
utmaningar som de som beskrivs ovan finns skäl att 
balansera bilden, att lyfta fram det som Hans Rosling 
så ofta påminde om under sin livsgärning: Världen 

Foto: xxx Foto: xxxFoto: xxx
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gör framsteg, betydande sådana. Så även 2017. I FN:s 
årsrapportering kring de hållbara utvecklingsmålen 
framgår att andelen och antalet ekonomiskt fattiga i 
världen fortsätter att minska. Under perioden 1999 
till 2013 minskade antalet extremt fattiga – de som 
lever på mindre än 1,90 dollar per dag – från 1,7 mil-
jarder till 767 miljoner, det vill säga mer än halvera-
des. Framstegen relaterar inte bara till inkomstfattig-
dom; de handlar också om att människor blir friskare, 
lever längre, är bättre utbildade och får jobb.

Den årsredovisning du håller i din hand visar i siff-
ror och i text hur Sidas verksamhet bidrar till positiva 
förändringar som gör skillnad i människors liv. Den 
illustrerar bredden i utvecklingssamarbetet och ger 
exempel på hur verksamheten möjliggjort för fattiga 
och utsatta människor att förbättra sin livssituation. 
Jag hoppas att du som läsare liksom jag känner stolt-
het när du tar del av hur utvecklingssamarbetet, i ett 
läge när det demokratiska utrymmet på många håll 
hotas, under året arbetade för att stärka människors 
rättigheter och respekten för rättsstatens principer. 
Hur vi, i ett läge där många journalister, miljökämpar 
och fackliga kämpar hotas, gav stöd till deras organi-
sationer. Hur vi jobbade med jämställdhet både som 
ett perspektiv inom all verksamhet men också genom 
riktade insatser. Hur vi på motsvarande sätt integre-
rade klimat och miljö som ett perspektiv och gav stöd 
till insatser och nationella planer med koppling till 
Parisavtalet. Hur vi, i ett läge där humanitära kriser 
ökar och tenderar att bli kroniska, upprätthöll rollen 
som ledande finansiär och arbetade för att få till stånd 
ett bättre samspel mellan det humanitära biståndet 
och det långsiktiga utvecklingssamarbetet.

När jag i maj 2017 tillträdde som generaldirektör 
för Sida visste jag att jag kom till en myndighet som 
det ställs höga förväntningar på. Detta inte bara från 
regering och riksdag men också från det svenska sam-
hället i stort. Förväntningarna som, inte minst bland 
unga, märker jag bottnar i en insikt om att de utma-
ningar som världen står inför endast kan lösas genom 
globalt ansvarstagande och en förståelse för den roll 
svenskt utvecklingssamarbete spelar i detta samman-
hang. Att biståndet är skattefinansierat för också med 
sig höga och berättigade krav på att Sidas verksamhet 
ska präglas av resultatorientering, kostnadseffektivitet 

och ett aktivt antikorruptionsarbete. Krav som vi som 
myndighet systematiskt tar oss an men också exempel 
på frågor som vi alltid måste ha ögonen på. Även 
internationellt möts vi av höga förväntningar. Våra 
partners förväntar sig att Sverige och Sida fortsatt och 
konsekvent ska stå upp för rättigheter, principer och 
ingångna åtaganden även när det från tid till annan 
blåser snålt. Man värdesätter att Sverige i handling 
omsätter sin uttalade ambition att vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030, Addis-agendan om 
utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris. 
Den av Sverige och Fiji initierade Havskonferensen 
och de konferenser som nu planeras kring skattefrå-
gan respektive jämställdhet tas som intäkt för att Sve-
rige menar allvar. Sidas verksamhet, expertstöd och 
arbete med aktörsplattformar på hemmaplan och på 
landnivå gav understöd till Sveriges ambition att visa 
vägen vad gäller genomförande. Allt det nämnda ger 
ett förtroendekapital som väl utnyttjat öppnar stora 
möjligheter att påverka.

Vid ingången till det nya året känns det bra att 
kunna konstatera att Sida har en stark och stabil 
grund att stå på. Jag arbetar i en myndighet med 
 kunniga och kompetenta medarbetare. Uppdraget är 
tydligt, förväntningarna likaså. Jag ser med stolthet 
tillbaka på vad vi åstadkom under det år som gått och 
ser med förväntan och tillförsikt fram emot 2018.

God läsning!

Foto: Fredrik P
ersson

Carin Jämtin  
Generaldirektör 
Stockholm, februari 2018

Foto: xxx Foto: xxxFoto: xxx
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FÖRORdnIng (2000:65) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

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

3 kap. Resultatredovisning, 1 §, Myndigheten ska redovisa och 
kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter 
som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i 
förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat 
beslut. Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovis-
ningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl 
mot detta.

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

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndig-
heten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.  
(F. 2017:25)

eSV:s föreskrifter till 1 kap. 3 §

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

eSV:s föreskrifter till 3 kap. 1 §

Allmänt
Resultatredovisningen ska avse den genomförda verksamheten 
och resultatet av denna verksamhet. Informationen om resultatet 
ska vara baserad på dokumenterade data och mätmetoder. Eventu-
ella osäkerheter i data och mätmetoder ska kommenteras.

Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jäm-
föras med motsvarande information från minst de två föregående 
åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det inte är 
möjligt att ta fram jämförbara data för minst tre år i följd ska myn-
digheten kommentera detta.

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

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

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska 
Sidas verksamhet utgå från och genomsyras av vad 
som anges under 2 § Instruktion för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete.

Sida redovisar övergripande resultat som Sida har 
bidragit till genom att stödja samarbetspartner. För 
redovisning av resultat som kommer av det arbete 
som samarbetspartner till Sida åstadkommer specifikt 

2. LÄSANVISNING

hänvisas till dels annan av Sida framtagen publik 
resultatkommunikation dels samarbetspartners egen 
redovisning.

Sida redovisar resultat uppdelat efter kön där mot-
svarande statistik finns tillgängligt. Detta är företrä-
desvis resultat kopplat till interna processer och 
arbete. Statistik för biståndet är mer sällan uppdelat 
per kön varvid denna redovisning företrädesvis inte är 
uppdelat efter kön.

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

Internationellt bistånd, bistånd och utvecklings-
samarbete används synonymt.

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

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

Akronymer
Sida redogör för vanligen förekommande akronymer 
i Sidas årsredovisning 2017 i en förteckning som åter-
finns i slutet av årsredovisningen.

Kapitel 3 Sidas verksamhet och året som gått 2017
I kapitel 3 redovisar Sida sin verksamhet och året som 
gått 2017.

Kapitel 4 Resultatredovisning och 
förvaltningskostnader per strategier
I kapitel 4 redovisar Sida verkets resultat av det inter-
nationella biståndet per strategier organiserad enligt 
anslagsposter. Resultatredovisningen består av en kort 
beskrivning av kontexten för att illustrera miljön inom 
vilken Sida genomför strategier, en övergripande 
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bedömning av utvecklingen mot att uppnå strategins 
förväntade resultat samt insatsportföljens genomför-
ande med hjälp av trafikljus för de tre senaste åren 
och redovisning av prestationer och förvaltnings-
analys som också avser de senaste tre åren.

Kapitel 5 Tematisk sammanfattande redovisning
I kapitel 5 gör Sida en sammanfattande resultatredo-
visning och övergripande analys av biståndsverksam-
heten uppdelat på nio tematiska områden, i enlighet 
med Sida regleringsbrev för 2017.

Analysen är baserad främst på de strategirapporter 
som gjorts under 2017. Respektive tematisk redovis-
ning inleds med en sammanfattande redovisning av 
resultat grupperat på tematiska sub-områden. 
 Därefter följer en övergripande analys kring utma-
ningar och riktning kring det tematiska området. 
 Delkapitlen avslutas med en bedömning av Sidas 
arbete för det gångna året kopplat till det aktuella 
temnatiska området.

Kapitel 6 Övrig verksamhet
Kapitel 6 svarar framförallt mot den andra och tredje 
paragrafen i Sidas instruktion. Därtill redovisas här 
vissa särskilda återrapporteringskrav från Sida regle-
ringsbrev för 2017 och Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.

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

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

Styrelsen fastställer Sidas årsredovisning för 2017.



Felix A. Chami håller i en matskål som tillverkades för cirka 2000 år sen av tidiga bantukulturer. 
Den liknar många andra krukor som hittats kring Lake Victoria, Malawi och i Zambia.
Foto: Rob Beechey
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3.  SIDAS VERKSAMHET OCH UPPNÅDDA  
RESULTAT 2017

mYndiGhetSFÖrordninG (2007:515)

allmänna uppgifter

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.

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

FÖrordninG (2000:605) om årSredoviSninG  
och BudGetunderlaG

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

eSv:s föreskrifter till 2 kap. 4 §

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

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

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

Under 2017 fokuserade Sida på fyra områden för att 
nå målbild 2018:

 ■ Intensifierat arbete inom miljö och klimat
 ■ Ökat samspel och en stärkt roll för Sida mellan det 

humanitära och det långsiktiga utvecklingssamarbetet
 ■ Förenklingsagenda och ändamålsenlighet får genomslag  

i verksamheten
 ■ Arbete med kultur, medarbetare och ledarskap

Under 2017 har Sida prioriterat miljö och klimat, 
både i strategigenomförande och genom ett uppdate-
rat miljöledningssystem. Miljöledningssystemet beslu-
tades och dess mål- och handlingsplan är delvis inte-
grerad i Sidas verksamhetsplan för 2018. Enligt Sidas 
miljöutredning är det i rollen som finansiär, analytiker 

och dialogpartner som Sida har den största miljöpå-
verkan, positiv och negativ. Sida har med anledning 
av detta integrerat miljö och klimat i det operativa 
arbetet på strategi- och insatsnivå. På strateginivå 
utgör den multidimensionella fattigdomsanalysen – 
vilket inkluderar bedömning av miljötrender och 
dessas konsekvenser för fattigdomsbekämpning – ett 
konceptuellt ramverk, för att förstå och analysera olika 
dimensioner av fattigdom, inklusive miljö/ klimat. På 
insatsnivå utgör miljöbedömning en central aspekt.

I de mål och den handlingsplan som beslutades av 
Generaldirektören, som en del av miljöledningssyste-
met, höjdes även ambitionen betydligt avseende andel 
och volym av stöd till såväl miljömässigt hållbar 
utveckling i allmänhet som specifikt till klimat och 
biologisk mångfald, i såväl gåvobiståndet som genom 
mobiliserat kapital och andra finansieringsinstrument. 
Detta kommer att följas i Sidas verksamhetsplan för 
2018, men redan under 2017 påbörjades uppföljning 
av ambitionshöjningar i andel avtalade medel med 
miljömässig hållbarhet som huvudsyfte eller delsyfte. 
Ambitionshöjningen och förflyttningar i portföljer tar 
tid då många avtal redan har slutits och det är därför 
rimligt att reella effekter kommer att börja synas tyd-
ligare under 2018 och efterföljande år.

Målbild 2018 låg till grund för Sida verksamhets planering 2017

vi ska i linje med vårt uppdrag stimulera hållbar utveckling och 
att rädda liv. vi strävar efter att leda förändringen som utrotar 
fattigdom. därför ska vi, genom att vara målmedvetna, öppna 
och modiga i genomförandet, gemensamt åstadkomma en för-
flyttning som gör att vi 2018 är stolta över att:
•   Vi har hög tematisk kunskap och kompetens och är ledande inom 

jämställdhet, miljö och klimat i utvecklingssamarbetet.
•   Vi väljer aktörer och insatser utifrån relevanta analyser av vad vi 

ska åstadkomma.
•   Vi har väl fungerande mötesfora/samverkansformer där viktiga 

förändringsaktörer för hållbar utveckling odlar relationer med 
varandra och med Sida för att utvecklingssamarbetet ska bli så 
effektivt och katalytiskt som möjligt.

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

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

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

•   Vi är en kunnig och attraktiv myndighet med ett hållbart ledar
skap och stark kultur grundad i våra värderingar.
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Sida har under 2017 fortsatt prioritera ett ökat och 
stärkt samspel mellan det humanitära och det långsik-
tiga utvecklingssamarbetet. En intern utvärdering har 
genomförts som konstaterar att:

 ■ Gemensam analys sker i ökande grad, men inte i 
alla länder där Sida är engagerat i både humani-
tärt bistånd och utvecklingssamarbete. Den gemen-
samma analysen har framför allt gjorts i samband 
med framtagande av nya strategiunderlag.

 ■ Sida har goda organisatoriska förutsättningar att 
utveckla samspel för att det organisatoriskt finns en 
närhet mellan det humanitära biståndet och det 
långsiktiga utvecklingssamarbetet.

Sidas samlade bedömning kring ökat samspel och en 
stärkt roll för Sida mellan det humanitära biståndet 
och det långsiktiga utvecklingssamarbetet är att vik-
tiga framsteg och lärdomar har gjorts under 2017. 
Arbetet har utvecklats mot ökad flexibilitet i verksam-
heten och finansiering i en rad kontexter.

Sida arbetar kontinuerligt med att stärka strategi-
genomförandet och under 2017 fortsatte satsningen 
på ökad fältbemanning på våra utlandsmyndigheter. 
Biståndsramen för 2017 och de ökade anslagen har 
kunnat omhändertas med fortsatta satsningar på ett 
mer effektivt strategigenomförande och förstärkning 
av den operativa verksamheten.

Under 2017 genomfördes och implementerades 
även en organisationsöversyn i syfte modernisera och 
effektivisera Sidas verksamhet utifrån strategigenom-
förandet som central utgångspunkt. Sida har även 
under 2017 vidareutvecklat och stärkt säkerhetsorga-
nisationen. 

Sida genomförde under 2017 ett förnyat arbetssätt 
med arbetsmiljöplaner, integrering av en ny mång-
falds- och jämställdhetsplan samt en översyn av arbe-
tet med kompetensförsörjning med fokus på svåra 
miljöer, samt rekryterings- och bemanningsprocesser. 
Sida har fortsatt utmaningar med att rekrytera till 
svåra miljöer och säkerhetsfrågor är allt högre upp på 
agendan. Detta då en stor andel av Sidas strategier 
genomförs i komplexa miljöer med konflikter och 
instabilitet.  

Sida har under 2017 fortsatt arbetet med att för-
enkla processer och arbetsflöden utifrån ändamålsen-
lighet för verksamheten och stärkt strategigenomför-
ande i fokus. Arbetet kommer fortsatt vara aktuellt 
under 2018 då uppdraget att revidera och förtydliga 
Sidas styrmodell intensifieras.

Sida har etablerat ett internt Utvecklingsråd med 
syfte att prioritera bland utvecklingsinitiativ för verk-
samheten utifrån en helhetssyn. 

Sida har under 2017 aktivt arbetat kring målsätt-
ningen Vi har en kultur och en arbetsmiljö som i 
högre grad präglas av tillit och förtroende, vilket följts 
upp genom en medarbetarundersökning. Medarbe-
tarundersökningen 2017 visar att upplevelsen av att 
mötas av tillit och förtroende på Sida nu är hög.

På samma sätt finns en kultur av att dela kunskap 
och erfarenheter inom verket samt att hjälpa varan-
dra när det behövs.

Vad gäller frågan om det inom Sida finns en sam-
syn är upplevelsen något lägre. Det nu inledda arbetet 
med en ny långsiktig vision för Sida, Sida 2023, blir ett 
viktigt led i att stärka helhetssyn och samsyn kring det 
gemensamma uppdraget. Slutligen visar medarbetar-
undersökningen att en kvalificerad majoritet av Sida 
medarbetare känner stort engagemang, mycket stort 
engagemang eller till och med skulle kunna beskrivas 
som ambassadörer för Sida och vår verksamhet.

Sida bedömer att det fokuserade arbetet kring kul-
tur, medarbetare och ledarskap varit fruktsamt utifrån 
medarbetarundersökningens resultat. Sida noterar 
även en positiv utveckling av att sjuktalen har fortsatt 
gått nedåt under 2017. Jämfört med Arbetsgivarver-
kets siffror för allmän offentlig förvaltning har Sida 
betydligt lägre sjuktal.

Det föreliggande visionsarbetet, Sida 2023, och 
efterföljande framtagande av reviderad styrmodell ser 
Sida som ett steg i att konsolidera myndigheten och 
skapa en gemensam bild och väg framåt för en 
modernare och effektivare myndighet.

Sida kommer inför verksamhetsplanering 2019 
arbeta utifrån den reviderade styrmodellen och ett 
ändamålsenligt stärkt strategigenomförande som 
 följer härav.

Under november 2017 informerades Generaldirek-
tören, Överdirektören samt Styrelseordföranden om 
regeringens kommande beslut om att flytta myndig-
heten till Botkyrka Kommun, i linje med regeringens 
ambition att de statliga myndigheternas lokalisering 
ska få större spridning i landet och ökad statlig när-
varo i storstädernas ytterområden.

Regeringen fattade formellt beslut i ärendet 25 
januari 2018.

I ett första steg har Sida nu fått i uppdrag att ta 
fram en analys av de verksamhetsmässiga, ekono-
miska och personella konsekvenserna av flytten. Syf-
tet med analysen är att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för en smidig flytt och att de nya lokalerna 
utformas på ett optimalt sätt för verksamheten.

Analysen kommer att redovisas och redogöras för 
under 2018 till utrikesdepartementet.



Barn i en UNICEF-stödd byskola i Heratprovinsen i Afghanistan. Skolans mål  
är att ge utbildning till barn som annars inte skulle ha chansen att gå i skolan.
Foto: Shehzad Noorani/UNAMA
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4.  RESULTATREDOVISNING OCH 
FÖRVALTNINGSANALYS PER STRATEGIER

FÖRORDNING (2000:65) OM ÅRSREDOVISNING  
OCH BUDGETUNDERLAG

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

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

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

REGLERINGSBREV

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

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

•  utfall per strategi redovisat per region och land,

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

Sida mobiliserar även annat kapital via aktörssamver-
kan och garantiinstrument som stödjer och uppfyller 
målet, vilket redovisas under kapitel 6.4, 6.11 samt 
6.12.

Resultatredovisning per strategi
Uppdelat per anslagspost redovisar Sida i detta kapi-
tel verksamhetsresultat och förvaltningskostnader per 
strategi. Redovisningen följer anslagspostnumrering 
och är uppdelad per dels Utgiftsområde 7. Internatio-
nellt bistånd och Anslag 1:1 Biståndsverksamhet dels 
Utgiftsområde 5. Internationell samverkan och 
Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.  
Se även kapitel 7, tabell 7.3.6.

Övergripande förvaltningsanalys görs under avsnitt 
6.20.

För detaljerad strategiredovisning hänvisar Sida till 
de respektive strategirapporter som lämnas till utri-
kesdepartementet under april 2018. Vidare återfinns 
resultatredovisning av strategier i de halvtidsöversyner 
samt utvärderingar som genomförs kopplat till res-
pektive strategi.

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

Graf 4.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2017, mnkr

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Afrika (ap. 9)

Humanitära insatser (ap. 1)

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

Asien (ap. 6)

Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ap. 15)

Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ap. 23)

Mellanöstern och Nordafrika (ap. 17)

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

Forskningssamarbete (ap. 32)

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ap. 13)

Latinamerika (ap. 7)

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ap. 16)

Kapacitetsutveckling och utbyten (ap. 28)

Globala insatser för mänsklig säkerhet (ap. 26)

Informations- och kommunikationsverksamhet (ap. 2)

Samarbete inom Östersjöregionen (ap. 3)



9Sidas årsredovisning 2017 9

Resultatredovisningen per strategi består av tre 
delar.

Förutsättningar för strategigenomförande, här beskrivs 
miljön i vilken Sida arbetar, förändringar och händel-
ser som skett under 2017 och förutsättningar för stra-
tegigenomförande som därigenom har skapats. 

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

Slutligen tas även upp eventuell samordning mel-
lan strategier och synergivinster som uppstått strategi-
erna emellan.
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Graf 4.2: Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2017, mnkr
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 ■ Förvaltningskrona – Totalt utbetalat belopp inom 
strategin dividerat med total förvaltningskostnad 
direkt kopplad till strategin för det redovisade året 
(2017, 2016, 2015). Förvaltningskronan är beräk-
nad på oavrundad grunddata varpå den kan fram-
stå som felberäknad i vissa fall i tabellerna.

 ■ Antalet giltiga avtal – Antalet avtal där inneva-
rande år ligger inom avtalsperioden (avtalsstart – 
avtalsslut) och har avtal status ”avtalat” eller 
”avslutat”. Beskriver hur många avtal som varit 
gällande någon gång under redovisat år

 ■ Antalet avtal med avtalsstart – Antalet unika  
avtal som har avtalsstart under redovisat år (2017, 
2016, 2015) och har avtal status ”avtalat” eller 
”avslutat”. Beskriver hur många avtal som har 
ingåtts under redovisat år

 ■ Genomsnittlig avtalslängd (Månader) – Genom-
snittlig avtalslängd beskriver hur avtalsportföljen 
har sett ut under redovisat år (2017, 2016, 2015). 
Beräkningarna är baserade på det aritmetiska 
medelvärdet (slutdatum – startdatum) i månader 
för alla avtal som är aktiva under redovisat år. 
Aktiva avtal definieras som avtal där redovisat år 
ligger inom tidsspannet för avtalsstart – avtalsslut. 
Utöver detta ska avtalsstatus även vara ”avtalat” 
eller ”avslutat”

 ■ Genomsnittligt avtalsbelopp (miljoner kronor) – 
Genomsnittligt avtalsbelopp beskriver hur 
avtalsportföljen har sett ut under redovisat år 
(2017, 2016, 2015). Beräkningarna är baserade på 
det aritmetiska medelvärdet i miljoner kronor för 
alla avtal som är aktiva under redovisat år. Aktiva 
avtal definieras som avtal där redovisat år ligger 
inom tidsspannet för avtalsstart – avtalsslut. Utöver 
detta ska avtalsstatus även vara ”avtalat” eller 
”avslutat”

 ■ Antalet godkända avtalsförändringar – Prestatio-
nen är definierad som antalet unika avtalsföränd-
ringar som har blivit godkända för avtal som har 
statuskoden ”avtalat” eller ”avslutat”. Prestationen 
infaller det år då avtalsförändringen har skapats 
(2017, 2016, för 2015 saknas värde då statuskoden 
inte fanns då)

 ■ Antalet godkända avtalsvillkor – Prestationen är 
definierad som antalet unika avtalsvillkors som har 
blivit godkända för avtal som har statuskoden 
”avtalat” eller ”avslutat”. Avtalsvillkor kan bland 
annat avse villkor om olika typer av narrativa- eller 
finansiella rapporter, revisioner. Avtalsvillkor inom 
kategorierna ’Betalning’, ’Återbetalning’ och 
’Rekvisition’ har exkluderats. Prestationen infaller 
det året då avtalsförändringen har godkänts

Bedömning av strategigenomförande, Sida genomför 
löpande under året bedömning vad gäller strategi-
genomförandet. Bedömningen avser huruvida utveck-
lingen mot strategiresultaten går i den riktning som 
eftersträvas för strategins slutdatum för att undvika 
avvikelse. I samband med den löpande uppföljningen 
beskrivs varför eventuell avvikelse uppstår, vad för 
konsekvens detta förutses få på att uppfylla strategi-
resultaten och slutligen vad Sida kan bistå samarbets-
partner i för att motverka avvikelsen.

Bedömning avser även om insatsportföljens 
genomförande utförs enligt plan eller om det finns 
avvikelse gentemot planen för att uppnå strategi-
resultaten vid tidpunkten för strategins slutdatum.

I samband med 2017 årsredovisning har skillnad i 
bedömningsgrund skett i relation till bedömnings-
grund i årsredovisning för 2015. Bedömningsgrunden 
2015 baserades utifrån strategimåluppfyllelse vid en 
viss tidpunkt, det redovisade året, och sedan 2016 
görs bedömningsgrund i relation till utvecklingen mot 
strategins förväntade resultat. Trots att strategibedömning-
arna baseras på kontextanalys, insatsportföljens 
genomförande och prestationer ska dessa bedöm-
ningar ses som subjektiva värderingar vars mätmeto-
der fortsatt är under utveckling.

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

Prestationer, fokus för resultatredovisning är på resul-
tat som direkt kan härledas till den arbetsinsats som 
Sida genomför.2 Prestationer presenteras som ett 
antal nyckeltal.

Nyckeltalen definieras enligt:
 ■ Utbetalat belopp inom strategin (miljoner kronor) 

– Summan av in- och utbetalningar för redovisat år 
(2017, 2016, 2015) fördelat på strategier som har 
haft ett utfall för det redovisade året. Strategi som 
inte varit beslutad eller aktiv under 2017 redovisas 
inte

 ■ Förvaltningskostnad (miljoner kronor) – Förvalt-
ningskostnad direkt kopplad till strategin och det 
redovisade året (2017, 2016, 2015). Förvaltnings-
kostnader kan innefatta bland annat personal-
relaterade kostnader i Sverige samt för utlands-
myndighet, lokalkostnader i Sverige samt för 
utlandsmyndighet, säkerhetskostnader främst för 
utlandsmyndighet. Förvaltningskostnader som är 
indirekta och inte kan hänföras direkt till strategin 
redovisas separat under kapitel 6.20
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 ■ Antalet avtal med avtalsslut – Antalet avtal som har 
avtalsstatus ”avslutat” och där avtalsslutet samman-
faller med redovisat år (2017, 2016, 2015)

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

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

Generellt gäller för redovisade data kopplat till 
tabeller under avsnitt Prestationer och förvaltnings-
analys att data kopplat till år 2016 respektive år 2015 
inte fullt ut kan jämföras med, eller ersätter, tidigare 
data redovisad av Sida i respektive årsredovisning för 
2016 eller för 2015.

Eventuella skillnader kommer av löpande föränd-
ringar i bakomliggande datastruktur och tillhörande 
data mellan åren 2017–2015 varvid Sida till årsredo-
visning 2017 valt att ta fram uppdaterad och korrige-
rad data i syfte kunna göra en rättvis jämförelse och 
analys över tid vilket annars inte vore fallet.

Förvaltningskostnaderna och redovisad tid har 
beräknats fram på ett snarlikt sätt i jämförelse med 
tidigare årsredovisningar. Två förändringar finns 
dock; 1) kostnad och tid relaterad till huvudprocess 
”Bereda, genomföra och följa upp strategier” som 
saknar en specifik strategi har nu fördelats ut i ett pro-
portionerligt förhållande på strategierna. 2) Tid och 
motsvarande förvaltningskostnad för Utlandsmyndig-
heterna har fördelats proportionerligt till strategierna 
som myndigheten har tidsredovisat mot. 

Detta resulterar i att mera tid, och således en större 
andel av förvaltningskostnaderna, kan knyttas till 
 strategierna och huvudprocesserna samt att de 
 verks gemensamma kostnaderna minskar. Se även 
kapitel 6, tabell 6.20.4.
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växande humanitära behoven inte minst på grund av att 
utdragna kriser (såsom Afghanistan, Sydsudan och 
Demokratiska Republiken Kongo) saknar politiska 
lösningar och därmed upptar en stor del av den 
humanitära finansieringen under flertalet år. Samti-
digt som dessa kroniska kriser löper uppstår nya stora 
kriser (såsom Jemen, Nigeria och Syrien). Sammanta-
get var därför inte mindre än 92 miljoner människor i 
36 länder är i behov av humanitär hjälp januari 
2017.5 Juni 2017 hade antal människor i behov av 
humanitärt stöd ökat drastiskt till 140 miljoner. 

Det humanitära biståndet har visserligen ökat glo-
balt, men inte alls i paritet med de drastiskt ökade 
behoven. Därmed var de humanitära appellerna för 
respektive kris i snitt enbart 50 procent täckta år 
2017.

För det andra är brott mot den internationella humani-
tära rätten snarare regel än undantag, vilket bland 
annat leder till bristande skydd av civila samt begrän-
sat tillträdet till svårt utsatta områden. Det faktum att 
dagens konflikter präglas av allt fler väpnade aktörer 
(med bristande befälsordning och otydlig politisk 
agenda) försvårar förhandlingar med dessa kring just 
tillträde och skydd. Dödligt våld mot humanitära 
arbetare har ökat, särskilt i Sydsudan, Somalia, 
Syrien och Afghanistan.

Sidas fokus på opartiskhet är därmed viktigare än 
någonsin, i synnerhet då principen om opartiskhet 
tydligt urvattnas i en värld där humanitärt stöd allt-
mer styrs av politisk agenda, massmedial påtryckning 
samt sektorbaserad eller tematisk påtryckning (både 
från givare och mottagarlandet). Sidas behovsbase-
rade allokeringsmodell på global- och nationell nivå 
är därför fortsatt ett centralt verktyg för att  nå de 
mest utsatta i humanitära kriser och i enlighet med  
principen om opartiskhet.

Sidas genomförandeplan för strategigenomföran-
det 2017 följde 4 steg:
1).  Djupdykande och årligt uppdaterade 

humanitära analyser för de 16 största 
 kriserna:16 humanitära landanalyser har skrivits 
och publicerades i februari 2017 på Sidas hem-
sida. Landanalyserna skrivs i nära samarbete med 
utlandsmyndigheterna och bygger till stor del på 
fältuppföljning. De kvalitetssäkras inom ramen för 
konsultationer i december i vilka både personal 
med humanitärt samt långsiktigt utvecklingssam-
arbete deltar.

2).  Beredning samt synkroniserad och skynd-
samma utbetalningar: (67 procent av det 
humanitära anslaget utbetalades innan slutet av 
mars 2017, vilket är en kraftig förbättring i jämfö-

4.1 Humanitära insatser (ap. 1)
Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom 
Styrelsen för internationellt utvecklings
samarbete (Sida) 2017–2020

Tabell 4.1.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Förutsättningar för strategigenomförande
I januari 2017 antogs Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020. Fokus på att rädda liv och lindra 
nöd – i enlighet med de 4 humanitära principerna – kvar-
står. Humanitet, opartiskhet, neutralitet och obero-
ende är därmed grundpelarna i det svenska humani-
tära biståndet. Strategin bygger till stor del på 
Sveriges åtaganden i Grand Bargain 2016 och har 
därmed 4 huvudområden som direkt syftar till Grand 
Bargains efterlevnad A) Behovsbaserad, snabb och effektiv 
humanitär respons, B) Ökat skydd för krisdrabbade 
människor samt ökad respekt för den internationella 
humanitära rätten och de humanitära principerna, C) Ökat 
inflytande för krisdrabbade människor och D) Stärkt 
kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet. Strate-
gin har därutöver 3 perspektiv; jämställdhet, konfliktkäns-
lighet och resiliens vilket lett till ökat samarbete med 
andra strategier.

Sveriges humanitära stöd placerade Sverige bland 
de tio största humanitära givarna efter bland annat 
USA, Turkiet, Storbritannien, Tyskland och EU3.  
I de humanitära landfonderna (CBPF) är Sverige 
genom Sida den näst största givaren globalt. I FNs 
humanitära samordningsorgan (OCHA) är Sverige 
näst största givare genom en komplimenterande 
ansats från UD (kärnstöd) och Sida (landstöd). Bland 
humanitära aktörer uppskattas särskilt Sidas humani-
tära expertis, snabbhet och opartiskhet.4 Sidas tematiska 
expertis inom det humanitära området efterfrågas 
kontinuerligt av andra humanitära givare, UD och 
även det internationella humanitära samfundet på 
land och global nivå.

Förutsättningarna för strategigenomförandet anses 
därför vara på plats, dock påverkas strategigenomför-
andet av framförallt två faktorer som karaktäriserar 
det humanitära landskapet. För det första de stadigt 
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relse med 3,8 procent (2014), 22 procent (2015) 
och 54 procent (2016). Effektiviteten i utbetal-
ningstakten uppnås via en synkroniserad arbets-
modell där mindre team arbetar med samma upp-
gifter samtidigt och under samma tidsplan. 

3)  Ständig beredskap genom den humanitära 
reserven: Den del av det humanitära anslaget 
som inte utbetalas i början av året utgör den huma-
nitära reserven som utbetalas under året, bland 
annat genom Rapid Response Mechanism (RRM), 
vilket är en snabbmekanism för humanitärt stöd i 
plötsligt uppkomna kriser och där utbetalning av 
medel kan ske inom 24 timmar. Under 2017 
användes inte mindre än 200 RRMer vilket i prin-
cip innebär daglig respons på humanitära kriser, 
Den humanitära reserven möjliggör för Sida att 
nära följa en kris och öka det humanitära stödet i 
realtid baserat på behovsbilden. Till exempel inled-
des 2017 med en allokering på 165 miljoner kronor 
till Jemen, ett land som i slutet på året hade alloke-
rats 328 miljoner kronor, på grund av av den 
hotande svältkatastrofen samt de återkommande 
kolera utbrotten.

4).  Uppföljning i svåra kontexter: för att fysiskt 
närma sig responsen och därmed den drabbade 
befolkningen (under 2017 genomfördes c:a 40 
uppföljningsresor i fält, bland annat till norra 
Nigeria, Somalia, Myanmar, Sudan, Sydsudan 
och Irak). Under 2017 uppgick Sidas stöd till 
humanitära insatser till 3,730 miljoner kronor 
inklusive ett utökat anslag om 500 miljoner kronor 
under året. Den största delen allokerades under 
första kvartalet till 16 större kriser. Redan under 
första kvartalet behövde Sida även göra större till-
lägg till de 4 svältkatastroferna i Somalia, Jemen, 
Sydsudan och Nigeria. Sidas snabba insats i dessa 
kontexter har lyfts som exemplariskt av flertalet 
internationella aktörer som en viktig del i själva 
avvärjandet av svältkatastroferna i dessa länder.6 
Vid halvårsöversynen och därefter svarade Sida 
mot ett antal snabbt förvärrade kriser i tät följd, 
bland annat till Demokratiska Republiken Kongo, 
Etiopien och Myanmar.

En viktig förutsättning för Sidas effektiva strategige-
nomförande är medarbetarnas kapacitet och vilja att ständigt 
förbättra det humanitära arbetet (vilket även betonats i 
den utvärdering som gjorts av Sidas humanitära 
arbete 2016). Andra framgångsfaktorer inkluderar en 
bred portfölj utifrån partnerorganisationers komparativa för-
delar som täcker samtliga humanitära sektorer och 
geografiska regioner. Sidas framsteg har även berott 

på innovativa arbetssätt; Sida arbetar utifrån synkronise-
rade Task Forces där många på Sida utför samma 
uppgift samtidigt. Sida arbetar även under strikta 
tidscheman som ger god framförhållning i termer av 
arbetsprocesser och slutligen har Sida ett antal så 
kallade ”Vägledande Principer” samt skräddarsydda 
rutinbeskrivningar för den humanitära verksamheten. 
Utöver ovan har den ökade humanitära kapaciteten 
uppnåtts bland annat genom externa rekryteringar 
som säkerställt personal med lång erfarenhet av 
humanitära kontexter i kombination med medarbe-
tare som har gedigen erfarenhet från Sida och inter-
nationellt utvecklingssamarbete. Nytt för 2017 är att 
Sida gör ett försök med en ny funktion, så kallad 
”surge” vilket innebär att personal med kort varsel kan 
sändas till utlandsmyndigheter för 2-4 veckors sup-
port. Nytt även för 2017 är Sidas två Ämnesföreträ-
dare (en för hum-utveckling samt en för humanitär 
rätt och de humanitära principerna). Dessutom har 
Sida kopplat till arbetet med humanitärt bistånd från 
2017 3 kontrollers (en ökning från 2 år 2016).

Inom ramen för att stärka samspelet mellan det 
humanitära stödet och utvecklingssamarbetet arbetar 
Sida med att tydliggöra risk, resiliens och sårbarhet. 
Arbetet syftar till att Sida genom långsiktigt utveck-
lingssamarbete arbetar med krisers grundorsaker i 
enlighet med Agenda 2030 och åtagandet om ”Leave 
No-one Behind”. Sida har genomfört gemensam analys 
och flexibel finansiering för att minska det humani-
tära beroendet och istället främja utveckling. Ett bely-
sande exempel var det nära samarbetet med Resul-
tatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Somalia 
2013–2017 i responsen mot svälten 2017 genom att 
det humanitära anslaget stödde akut matosäkerhet 
och akut undernäring medan nämnda strategi stödde 
bland annat livsmedelsförsörjning i samma regioner. 
Även samarbete med Strategi för stöd genom svenska orga-
nisationer i det civila samhället 2016–2022 har lett till en 
öppning i nämnda strategi som gör att ramorganisa-
tioner kan söka medel för resiliensprogram. Nära 
samarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 
med Mali 2016–2020 har öppnat för kompletterande 
insatser för just livsmedelsförsörjning (via FAO) i 
några av de mer fragila områdena i landet som tidi-
gare varit beroende av humanitärt stöd. Samarbete 
med Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 
2014–2017/Strategi Hållbar fred 2017–2022 har möj-
liggjort att 3 för Sida strategiska partner kan arbeta 
konsoliderat med fred och säkerhet i tre länder. Sveri-
ges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2020, som har 
ett särskilt fokus på att stärka resiliens hos den syriska 
befolkningen och minska det humanitära beroendet, 
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het med opartiskhetsprincipen ”humanitarian action 
must be carried out on the basis of  need alone, giving priority 
to the most urgent cases of  distress…” be based on needs 
alone …giving  priority to the most urgent cases of  distress 
and making no distinctions on the basis of  nationality, gen-
der, religious belief, class or political opinions”.

Tabell 4.1.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 3 730 3 589 2 801
Förvaltningskostnad (mnkr) 28 20 24
Förvaltningskrona 133 179 116
Antalet giltiga avtal 93 98 111
Antalet avtal med avtalsstart 19 6 16
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 53 53 49
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 593 494 341
Antalet godkända avtalsförändringar 76 66 -
Antalet godkända avtalsvillkor 117 128 78
Antalet avtal med avtalsslut 16 18 36

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat och möjliggörs av 
en hög andel av utbetalningarna inom första kvarta-
let. Detta är av central betydelse för att möjliggöra en 
snabb och ändamålsenlig respons och är ett direkt 
resultat av effektivisering av interna arbetsprocesser. 
Effektiviseringsarbetet inbegriper även fortsatt en 
strategisk ansats mot färre insatser med djupare ana-
lyser och utökad fältuppföljning i svåra konfliktkon-
texter. Detta speglas vidare av ett ökat genomsnittligt 
avtalsbelopp samt en ökad genomsnittligt avtalslängd 
samtidigt som antalet avtal fortsätter att minska 
något. 

Att antalet avtal med avtalsstart har gått upp beror 
i huvudsak på att nya fleråriga avtal tecknats med ett 
flertal befintliga partners som ett resultat av naturliga 
avtalscykler. 

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har över tid ökat som följd 
av det prioriterade arbetet. Trots ökade utbetalningar 
över tid har förvaltnings kronan minskat gentemot 
2016 men över tid syns ändå en ökning. 

fokuserar på bland annat; ökade försörjningsmöjlig-
heter, stärkta samhällstjänster samt arbete mot köns-
baserat våld såväl i Syrien som i angränsande länder. 
Inom ramen för de årliga humanitära landanalyserna 
fördjupas arbetet med Strategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Colombia 2016–2020 samt Strategi för Sve-
riges utvecklingssamarbete med Irak 2016–2020 i syfte att 
fasa ut humanitärt stöd i de konfliktdrabbade områ-
dena och istället fasa in ett ”positivt laddat” utveck-
lingsstöd som syftar till självförsörjning genom arbets-
tillfällen samt basala förnödenheter. Detta i syfte att 
succesivt minska det humanitära beroendet och med 
slutligt mål att minska biståndsberoendet.

Trender som kan påverka strategins genomförande 
inbegriper bland annat följande:
1)  De ökade humanitära behoven leder till att 

Sida än mer måste prioritera huvudmandatet att 
rädda liv och lindra nöd och därmed nedprioritera 
andra områden, alternativt hitta nya finansierings-
former för dessa mer långsiktiga behov. Därmed 
blir samverkan mellan strategier i syfte att stärka 
samspelet mellan hum-utveckling viktigare än 
någonsin

2)  Det ökade antalet humanitära organisatio-
ner har mångfaldigats, framförallt i kriser med stor 
medial uppmärksamhet. De har stundom fungerat 
kompletterande men lika ofta försvårat samordning 
och lett till duplicering. Därmed bör Sida än mer 
prioritera humanitära projekt som är tydligt för-
ankrade i den samordnade humanitära responspla-
nen på nationell nivå, den så kallade ”Humanita-
rian Response Plan”. År 2017 var ca 90 procent av 
Sidas humanitära stöd är inom dessa HRP, något 
som högt uppskattas av det humanitära samfundets 
samordningsorgan Office for the Coordination of  
Humanitarian Assistance

3)  Det ökade antalet tematiska prioriteringar 
och perspektiv och därmed risken för en 
sinsemellan målkonflikt och kontrapro-
duktivitet. Till exempel å ena sidan nödvändig-
heten av en snabb humanitär respons och å andra 
sidan integrering av ett flertal ”perspektiv”, ”priori-
teringar” och därmed pålagda analyser inom 
ramen för varje respons. Skulle Sveriges alla per-
spektiv och prioriteringar (tillsammans med andra 
givares prioriteringar) de facto vävas in i varje 
enskild insats skulle insatserna avsevärt saktas ned. 
Dessutom skulle responsen präglas av en förbe-
stämd ansats baserad på utbud (snarare än faktiska 
behov). Sida bör därför fortsatt arbeta utifrån den 
regionala kontexten och den specifika befolkning-
ens särskilda och snabbt föränderliga behov, i enlig-
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Tabell 4.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Marshallöarna - - >-1

Mauretanien - - 5

Moçambique - 2 9

Mongoliet - 2 -

Myanmar (Burma) 57 68 52

Namibia - - >-1

Nepal 2 - 72

Niger 51 68 49

Nigeria 288 203 40

Pakistan 32 89 76

Palestina 96 121 103

Peru 4 - -

Regionalt Afrika - 2 24

Regionalt Afrikas horn 6 - -

Regionalt Asien - 11 11

Regionalt Bortre Asien 4 - -

Regionalt Central- & Östeu-
ropa

6 - -

Regionalt Centralafrika 4 - -2

Regionalt Centralamerika 6 - -

Regionalt Centralasien 6 5 10

Regionalt Karibien 10 - -

Regionalt Latinamerika - 7 6

Regionalt Mellanöstern 5 37 27

Regionalt Nordafrika 6 5 5

Regionalt Oceanien 1 - -

Regionalt Sydamerika 6 - -

Regionalt Sydasien 6 14 10

Regionalt Sydostasien 6 8 10

Regionalt Södra Afrika 6 - 5

Regionalt Västra Afrika 13 3 4

Regionalt Östra Afrika 2 30 29

Rwanda 6 5 3

Senegal - - >-1

Serbien - <1 <1

Sierra Leone 3 >-1 1

Somalia 230 189 137

Sri Lanka 1 2 >-1

Sudan 129 133 112

Swaziland - 6 >-1

Sydsudan 205 181 161

Syrien 245 297 218

Tanzania 15 11 16

Tchad 50 60 57

Tabell 4.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Afghanistan 159 187 133

Albanien - <1 <1

Algeriet 11 14 12

Angola - 2 -

Armenien - - 5

Azerbajdzjan 12 5 5

Bangladesh 99 37 14

Bolivia - 2 -

Burkina Faso - 10 17

Burundi 35 17 -2

Centralafrikanska republiken 88 131 70

Colombia 32 35 39

Djibouti 8 12 7

Ecuador - 15 -

Egypten - 5 10

Elfenbenskusten - -1 >-1

Etiopien 200 133 86

Fiji 4 7 3

Filippinerna 23 22 21

Ghana - - >-1

Globalt 396 205 360

Guatemala - - 3

Guinea - >-1 <1

Haiti 4 66 13

Honduras - - 2

Indien 1 >-1 3

Indonesien - 2 -

Irak 203 210 81

Iran 2 8 10

Jemen 262 220 150

Jordanien 52 34 36

Kamerun 38 38 7

Kenya 17 28 27

Kongo, demokratiska repu-
bliken 

216 204 179

Korea, Nord- 15 31 25

Kuba - - >-1

Lesotho - <1 -

Libanon 69 49 35

Liberia - 14 6

Libyen 28 34 10

Madagaskar 10 3 3

Malawi 6 19 9

Mali 82 64 59
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4.2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet (ap. 2)
Strategi för informations och 
kommunikationsverksamhet, inklusive genom 
organisationer i det civila samhället, 2016–2022

Tabell 4.2.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot resultaten i den 
nya strategin har gått i önskvärd riktning. (Gul marke-
ring för 2015 och 2016 avser resultat mot den tidigare 
strategin.)

Sida bedömer även att insatsportföljen har genom-
förts enligt plan.

Förutsättningar för strategigenomförande
Nya strategin för informations- och kommunikations-
verksamhet har fått fullt genomslag under 20177. Sida 
har fortsatt att informera och engagera en bredd av 
aktörer i genomförandet av Agenda 2030 med Glo-
bala målen för hållbar utveckling, i enlighet med stra-
tegin. De Globala målen har på ett positivt sätt 
underlättat samarbetet mellan ett flertal aktörer och 
gemensamma evenemang har genomförts.

Utlysningen av medel till kommunikation om 
 Globala målen har lockat 163 aktörer att söka, bland 
annat företag, kommuner, tankesmedjor och civilsam-
hällesorganisationer. 36 har fått sina ansökningar 
beviljade och aktiviteterna har genomförts runt om i 
landet och riktat sig till en mångfald av målgrupper.

Sidas egna kommunikationsarbete har utgått från 
strategimålen och de strategiska prioriteringarna i 
Sidas målbild: miljö och klimat, jämställdhet och 
samspelet mellan humanitärt bistånd och långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Frågorna har i första hand lyfts 
som teman under olika perioder på Sidas webbplats 
och i sociala medier.

Sida har fortsatt att prioritera pressarbetet då 
media har stor påverkan på den bild som allmän-
heten har av svenskt utvecklingssamarbete och rap-
porteringen är huvudsakligen neutral. Under 2017 
minskade antalet artiklar om bistånd, från 17 500 till 
12 000 jämfört med 2016.8

Även satsningen på att nå unga har fortsatt, bland 
annat genom Sidas webbplats, Sida Alumni, Den glo-
bala skolan, We Change turnén och samarbete med 
influensers i sociala medier. 

Stödet till civilsamhällesorganisationer (CSO) utgör 
den största delen av strategigenomförandet. Under 

Tabell 4.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Thailand 10 10 28

Tunisien - - >-1

Turkiet 24 48 <1

Uganda 75 35 24

Ukraina 32 50 55

Vanuatu - - 2

Zambia 2 - -

Zimbabwe 11 24 <1

Östtimor - <1 -
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domen om de Globala målen för hållbar utveckling 
utveckling är ungefär samma som föregående år – 
fyra av tio uppger att de känner till målen. Ungefär 
två av tio tror att vi absolut eller troligen kommer att 
uppnå målet om att den extrema fattigdomen ska 
vara utrotad till år 2030.12 

Det är en utmaning att öka kännedomen om de 
Globala målen så länge det används en mängd olika 
benämningar, exempelvis SDG, Hållbarhetsmålen 
och FN:s utvecklingsmål, vilket skapar förvirring. 
Enligt en mätning har 111 olika benämningar 
använts de första två åren sedan de infördes.13 Genom 
ett kommunikationsnätverk med bland andra Sida, 
regeringskansliet och CSO arbetar vi gemensamt för 
att få alla att använda samma benämning; Globala 
målen för hållbar utveckling.

Tabell 4.2.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 140 106 91
Förvaltningskostnad (mnkr) 12 13 15
Förvaltningskrona 12 8 6
Antalet giltiga avtal 118 128 86
Antalet avtal med avtalsstart 29 55 55
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 32 31 31
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 6 5 4
Antalet godkända avtalsförändringar 42 33 -
Antalet godkända avtalsvillkor 52 64 14
Antalet avtal med avtalsslut 27 33 36

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för informations- och kommunikations-
verksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016-2022.

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat. Under 2017 slöts 
jämförelsevis få nya avtal, då de flesta av dessa är tre-
åriga och slöts under 2015 respektive 2016. För första 
gången tecknades fyraåriga avtal med två organisatio-
ner (2017–2020) och övriga avtal tecknades på ett till 
tre år. Genomsnittligt avtalsbelopp har ökat över tid 
som följd av ökat utbetalat belopp.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskronan har över tid kommit att kraftigt 
förstärkas för strategin som i grunden är resurskrä-
vande. Förvaltningskostnaden har under motsvarande 
period sjunkit, detta trots övergång mellan två strate-
giperioder.

Tabell 4.2.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Globalt 140 106 91

2017 kanaliserade Sida stöd till samtliga ramorgani-
sationer9 varav vissa, till exempel Forum Syd och 
Svenska Missionsrådet, även vidareförmedlar stöd till 
ett brett spektrum av det svenska civilsamhället. 
Samtliga organisationer bedriver kommunikations-
verksamhet som syftar till att bidra till kunskapsmålen 
i strategin och till ökat engagemang. En majoritet 
arbetar med påverkans- och opinionsarbete, medan 
en minoritet anger att de arbetar med granskning av 
biståndet.

Civilsamhällesorganisationernas tematik och inne-
håll i kommunikationen speglar prioriterade ämnes-
områden inom utvecklingssamarbetet. Det är ett ökat 
fokus på humanitärt bistånd, konflikt, demokrati, 
miljö och klimat. Flyktingfrågorna och konflikter i 
Mellanöstern omnämns av många. Flera av organisa-
tionerna arbetar brett tematiskt, med utgångspunkt i 
de Globala målen för hållbar utveckling, även om ett 
fåtal arbetar explicit med att kommunicera kring och 
öka kunskapen om själva Agenda 2030 och de 17 
målen. Majoriteten kopplar istället samman sina kom-
munikationsaktiviteter med ett eller flera av de Glo-
bala mål som ligger närmast deras egen verksamhet.

Fler än 90 procent av civilsamhällesorganisatio-
nerna vill nå målgrupper i hela landet, vilket har varit 
en ökande trend sedan 201110. Spridningen uppnås 
genom digitala kanaler, turnéer och närvaro vid 
större evenemang, samt genom lokala och regionala 
föreningar inom den egna organisationen och genom 
skolor.

Det finns synergier mellan strategin och Strategi för 
stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–
2022, eftersom samarbetsparterna inom civilsamhäl-
let är desamma. Exempelvis har framtagandet av 
riktlinjer för ansökningar och rapportering samord-
nats. Synergier finns även med Strategi för Kapacitetsut-
veckling och Utbyten 2014–2017, då bland annat kapaci-
tetsutveckling inom kommunikation kan genomföras 
gemensamt.

Den årliga opinionsmätningen via Sifo visar att det 
starka stödet för ett generöst svenskt bistånd håller i 
sig och en stor majoritet av svenskarna, 69 procent, 
säger sig vilja behålla eller öka biståndet till andra 
länder11. 22 procent säger sig vilja minska eller slopa 
biståndet och 9 procent svarar ”vet ej”.

Kunskapen om att världen blir bättre har ökat och 
uppvisar en stabil trend de senaste 10 åren mot en 
ökad kännedom hos Sveriges befolkning för de fram-
steg som görs i fattiga länder. 2017 års Sifo-mätning 
visar att en majoritet, 52 procent, uttryckte en sådan 
ståndpunkt medan det endast var 19 procent som 
uttryckte motsvarande ståndpunkt år 2004. Känne-
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Strategins andra målområde är ett svar på de 
senaste årens globala trend av inskränkningar i civil-
samhällets utrymme att verka. I mer än 100 länder 
finns idag allvarliga begränsningar för civilsamhället i 
form av lagstiftning, regler, praxis och allvarliga hot 
mot medborgerliga och politiska rättigheter16. Möjlig-
heterna för civilsamhällets organisationer att ta emot 
finansiellt stöd utifrån begränsas också allt mer. 

Strategin började gälla i juni 2016 och målområde 
två har under 2017 fått ett allt större genomslag både 
i de svenska ramorganisationernas verksamhet och i 
Sidas egna arbete. Samtliga ramorganisationer relate-
rar nu till det krympande utrymmet i sina ansök-
ningar och rapportering. Under 2017 förnyades också 
stödet till flera relevanta internationella organisatio-
ner, bland annat CIVICUS och International Centre 
for Not-for-Profit Law (ICNL).

Sidas egna arbete inom målområde två består av 
flera delar. I september anordnade Sida tillsammans 
med CONCORD Sverige konferensen Stockholm 
Civil Society Days där temat var vad olika aktörer 
kan göra för att motverka det krympande demokra-
tiska utrymmet. Sida har under flera år även arbetat 
med att utveckla riktlinjer för hur givarstödet till civil-
samhället bör utformas och harmoniseras för att 
givarnas krav inte ska bidra negativt till civilsamhäl-
lets möjligheter att verka. Sedan september 2017 har 
Sida en rådgivare utlånad till OECD-DAC för att 
dessa riktlinjer ska inkluderas i organisationens styr-
ning till medlemsländerna. Detta är ett viktigt led i att 
påverka andra givare att ge ett mer bistånds- och 
utvecklingseffektivt stöd till civilsamhället. Place-
ringen av rådgivaren har också som mål att OECD-
DAC som organisation ska bli mer transparant och 
öppen för dialog med civilsamhället. Kunskapen om 
hur ett bistånds- och utvecklingseffektivt stöd till orga-
nisationer i det civila samhället bör se ut sprids också 
inom och utanför Sida med hjälp av ett metodstöd 
som lanserades i september 2017.17

I en värld där de humanitära behoven ökar blir 
kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt 
utvecklingssamarbete allt viktigare. Sida har under 
2017 fört en intensiv dialog både internt och med 
ramorganisationerna om hur strategin ska ta sig an 
denna utmaning. Flera ramorganisationer, till exem-
pel Svenska Missionsrådet och Diakonia, har redan 
idag program som specifikt fokuserar på att bygga 
civilsamhället motståndskraft att kunna hantera kata-
strofsituationer. 

Många ramorganisationer arbetar med sexuell och 
reproduktiv hälsa (SRHR). En viktig fråga har varit 
om och hur de och deras partnerorganisationer i 

4.3 Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället (ap. 5)
Strategi för stöd genom svenska organisationer  
i det civila samhället 2016–2022

Tabell 4.3.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila sam-
hället 2016–2022 (CSO-strategin) förväntas bidra till 
en positiv utveckling inom de två målområdena stärkt 
kapacitet hos civilsamhällesaktörer samt ett mer 
gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisa-
tioner i utvecklingsländer. 

Det första målområdet fokuserar på att stärka 
kapaciteten hos civilsamhällets aktörer så att dessa 
aktörer kan verka för förbättrade levnadsvillkor för 
människor som lever i fattigdom, för ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och för en global hållbar 
utveckling. Strategin utgår från att ett pluralistiskt 
civilt samhälle med en mångfald av aktörer bidrar till 
en positiv förändring för människor som lever i fattig-
dom. Totalt får mer än 1700 organisationer i det 
civila samhället i ca 100 OECD/DAC-klassificerade 
samarbetsländer stöd under strategin.14 Dessa repre-
senterar en stor mångfald både vad gäller typ, storlek 
samt tematiskt och geografiskt fokus. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt för strategin är att fattigdom har 
många dimensioner. Det handlar inte bara om män-
niskors brist på materiella tillgångar utan även om att 
ha makt över och kunna göra val för sitt eget liv. Det 
handlar också om att kunna göra sin röst hörd och 
kräva sina rättigheter och om att leva ett liv fritt från 
våld och hot. Verksamheten under CSO-strategin 
inkluderar alla dessa dimensioner. Den nulägesanalys 
av verksamheten som Sida gjort under 2017 visar att 
de svenska ramorganisationernas vanligaste tematiska 
prioriteringar är demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet följt av hälsa, utbildning och miljö. Stu-
dien visar också att verksamheten bidrar till uppfyl-
landet av samtliga globala utvecklingsmål. Störst 
fokus ligger på målen 1, 5 och 10, det vill säga ingen 
fattigdom, jämställdhet och minskad ojämlikhet.15
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beror främst på insatsernas storlek, vilket gör stödet 
under anslaget mycket kostnadseffektivt för Sida.

Tabell 4.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bolivia 22 24 26

Bosnien-Hercegovina 9 9 10

Botswana <1 <1 <1

Brasilien 8 7 7

Burkina Faso 7 8 10

Burundi 2 2 2

Chile - <1 -

Colombia 20 18 21

Ecuador <1 1 1

Egypten 12 17 17

El Salvador 9 10 9

Elfenbenskusten 8 7 7

Etiopien 26 32 32

Filippinerna 27 24 20

Gambia 4 4 5

Georgien 3 2 3

Ghana 3 3 4

Globalt 719 605 508

Guatemala 18 19 16

Guinea - 1 1

Haiti 2 2 3

Honduras 16 17 12

Indien 24 21 23

Indonesien 11 10 9

Irak 2 2 >-1

Iran 2 <1 2

Jemen 5 5 4

Jordanien 4 5 4

Kambodja 11 17 17

Kamerun 7 7 6

Kenya 32 32 48

Kina 4 5 2

Kirgizistan <1 <1 -

Kongo, demokratiska 
 republiken 

12 17 19

Korea, Nord- <1 - -

Kosovo 8 4 3

Kuba <1 - -

Laos - - 2

Lesotho <1 <1 <1

Libanon 10 21 16

utvecklingsländer påverkas av Mexico City Policy, det 
vill säga USA:s nygamla policy att inte ge stöd till 
organisationer som utför eller ger råd gällande abor-
ter. Sida har haft en nära dialog med ramorganisatio-
nerna för att få en bild av i vilken utsträckning part-
nerorganisationer drabbas direkt i form av indragna 
bidrag från amerikanska givare. Ramorganisatio-
nerna följer upp detta med sina partnerorganisationer 
men det är för tidigt att dra några slutsatser. 

Sida har under 2017 fortsatt satsningen på att 
främja innovation kopplat till CSO-anslaget. Det 
handlar både om att främja innovationskraften hos de 
aktörer som får stöd och om att utveckla myndighe-
tens egna förmåga att skapa utrymme för och arbeta 
för innovation och flexibilitet. Ett exempel är arbetet 
med att utveckla ett lån- och garantiinstrument för att 
minska ramorganisationernas risker kopplade till 
samarbete med små och svaga aktörer. Ett annat 
exempel är en flerårig satsning kring att utveckla nya 
och mer flexibla sätt att följa upp resultat. 

Tabell 4.3.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 1 811 1 721 1 627
Förvaltningskostnad (mnkr) 9 8 9
Förvaltningskrona 192 219 182
Antalet giltiga avtal 141 145 84
Antalet avtal med avtalsstart 31 40 48
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 50 44 44
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 424 350 309
Antalet godkända avtalsförändringar 23 53 -
Antalet godkända avtalsvillkor 195 216 145
Antalet avtal med avtalsslut 16 28 19

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

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat och strategin fick 
under 2017 ökat anslag. För första gången ingicks 
femåriga avtal med fem organisationer (2017–2021) 
och fyraårigt avtal med en organisation (2017–2020). 
Variationen i antalet avtalade insatser jämfört med 
tidigare år förklaras delvis med att de svenska ramor-
ganisationernas avtal med Sida följer olika cykler. 
Skillnaden förklaras även av en variation i antalet 
årliga ansökningar/avtal om finansiering av ramorga-
nisationernas egeninsats i EU-finansierade projekt.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat något jämfört med 
året innan, främst, med anledning av ökade personal-
resurser under 2017. Den höga förvaltningskronan 
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Tabell 4.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Sri Lanka 14 17 18

Sudan 8 6 10

Swaziland 2 2 2

Sydafrika 34 34 30

Sydsudan 4 5 7

Syrien - 4 4

Tadzjikistan 1 1 1

Tanzania 23 26 25

Thailand 9 13 11

Togo 9 13 11

Tunisien <1 - -

Turkiet 1 1 2

Uganda 30 39 34

Ukraina 5 8 8

Uruguay - <1 -

Vietnam 6 5 3

Vitryssland <1 <1 <1

Zambia 19 19 20

Zimbabwe 35 35 30

Östtimor <1 1 1

Tabell 4.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Liberia 5 6 6

Madagaskar 7 4 6

Makedonien <1 <1 <1

Malawi 19 13 16

Malaysia 5 4 4

Mali 4 6 9

Moçambique 10 10 9

Moldavien 8 8 8

Myanmar (Burma) 17 21 12

Namibia 8 9 9

Nepal 8 7 6

Nicaragua 15 18 16

Niger 3 2 -

Nigeria 5 5 3

Pakistan 12 11 16

Palestina 49 47 48

Paraguay 11 14 12

Peru 9 18 17

Regionalt Afrika - <1 -

Regionalt Asien 5 <1 -

Regionalt Bortre Asien 13 - -

Regionalt Central- & Öst-
europa

<1 1 4

Regionalt Centralafrika 4 4 3

Regionalt Centralamerika 22 28 35

Regionalt Centralasien - 4 6

Regionalt Europa 2 3 11

Regionalt Kaukasus 4 6 6

Regionalt Latinamerika 2 - -

Regionalt Mellanöstern 24 22 15

Regionalt Nordafrika <1 <1 <1

Regionalt Sydamerika 39 36 17

Regionalt Sydasien 15 11 18

Regionalt Sydostasien 6 25 22

Regionalt Södra Afrika 17 21 25

Regionalt Viktoriasjön 24 16 12

Regionalt Västra Afrika 13 14 25

Regionalt Västra Balkan 3 5 7

Regionalt Östra Afrika 61 47 40

Rwanda 8 9 8

Senegal 13 4 6

Serbien 2 2 <1

Sierra Leone - <1 <1

Somalia 13 15 20
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både kan möta risker och utmaningar såväl som glo-
bala trender som klimatförändringar, våldsam extre-
mism samt allt fler flyktingar och migranter.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Bland annat har våra samar-
betspartners arbetat vidare, ibland med flexibla lös-
ningar, trots utvecklingen mot minskat utrymme för 
bland annat demokrati, mänskliga rättigheter och 
SRHR. Utlandsmyndigheten har också arbetat med 
att finna synergier mellan olika resultatområden. 
 Personalsituationen på utlandsmyndigheten har också 
stabiliserats under 2017 efter underbemanning 2016 
med anledning av det dåvarande säkerhetsläget. 
 Uppföljning och beredningar har därför kunnat 
genomföras i huvudsak enligt plan under 2017.

Kambodja
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte har gått i önskvärd riktning. Sida noterar att den 
samlade insatsportföljen har förutsättningar att bidra 
till att uppnå målen i strategin men att graden av 
måluppfyllelse fortsatt kommer vara ojämna inom 
olika sektorer. Bedömningen grundas på kraftigt för-
sämrad politisk utveckling som motverkar ökad 
demokratiskt inflytande, förändringar vad gäller res-
pekten för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet 
och rättsstatens principer. Samtidigt har relevansen 
för Sveriges biståndsinsatser i enlighet med strategin 
förstärkts. Inom klimatområdet har framsteg gjorts 
men konflikter kring landrättigheter och naturresur-
ser är fortfarande omfattande. Konflikter på arbets-
marknader har minskat, möjligtvis tillfälligt. Utbild-
ningsområdet uppvisar stora framsteg även om målen 
för ökad kunskapsnivå och fullföljande av skolgång är 
i överkant optimistiska.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Myanmar
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte gått i önskvärd riktning. En utveckling som för-
stärkts av den stora flyktingkris som eskalerade under 
hösten 2017 i norra Rakhine. Händelserna i norra 
Rakhine-delstaten innebar att över 650 000 Rohingya 
flydde över gränsen till Bangladesh efter att ha utsatts 
för omfattande extremt allvarliga övergrepp. Konflik-
terna i Kachin och Norra Shan har fortsatt och eska-
lerade mot slutet av året.

Vidare kan konstateras att förtroendeklyftan mel-
lan parterna i fredsprocessen har försämrats och att 
själva fredsprocessen nedprioriteras. Därutöver har 
pressen på oberoende media och journalister ökat 

4.4 Asien (ap. 6)

Tabell 4.4.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015

Regional Asien
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Afghanistan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Bangladesh
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kambodja
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Myanmar
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Regionalt Asien
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har delvis gått i önskvärd riktning. Bedömningen görs 
mot att utvecklingen inom både miljö och mänskliga 
rättigheter går åt fel håll i Asien och Oceanien. Rele-
vansen för Sidas arbete har samtidigt stärkts.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Bedömningen görs trots motvinden i kon-
texten då det arbete som samarbetsorganisationer 
genomför är i linje med deras planer.

Afghanistan
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte har gått i önskvärd riktning. Situationen i Afgha-
nistan har försämrats både avseende fattigdom, säker-
het och konflikt sedan strategin antogs. Situationen i 
landet – inte minst säkerhet och konflikt – påverkar 
partners genomförande negativt.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Förseningar uppstår dock 
beroende på situationen i landet, såväl i projekt-
genomförande som i framtagande av nya projekt-
dokument. Sida har därför en nära dialog med sam-
arbetspartner i Afghanistan för att kunna anpassa och 
ställa om stöd utifrån en förändrad kontext. Halvtids-
översynen ledde till en portföljöversyn, bland annat 
för att öka stöd till fredsbyggande, social trygghet och 
ökat fokus på ekonomisk utveckling.

Bangladesh
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har delvis gått i önskvärd riktning. Bidragande till 
detta är att de valda insatserna är designade så att de 
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Strategi för Sveriges regionala utvecklings
samarbete i Asien och Oceanien 2016–2021

Förutsättningar för strategigenomförande
Asien och Oceanien präglas av stora fattigdomsrelate-
rade utmaningar orsakade av miljöförstöring, klimat-
förändringar, bristande respekt för de demokratiska 
principerna och de mänskliga rättigheterna samt 
avsaknad av jämställdhet18. Regionens ekonomiska 
tillväxt har på många håll fått negativa konsekvenser 
för miljön och de mänskliga rättigheterna. Resursef-
fektiviteten minskar och föroreningarna ökar i Asien 
och Oceanien. 2015 stod regionen för 60 procent av 
den globala resursförbrukningen, men endast 32 pro-
cent av global BNP.19 2017 års kraftiga oväder, torka 
och översvämningar, som drabbat människor i fattig-
dom hårdast, anses kopplade till klimatförändringar 
och konsekvenserna förvärras av ohållbar infrastruk-
turutveckling. Föroreningar, hälsoproblem, landrättig-
hetskonflikter och tvångsförflyttningar följer av ohåll-
bara investeringar och produktionsmetoder.20 
Situationen för mänskliga rättigheter (MR) och 
demokrati i regionen fortsätter att försämras Civila 
samhällets begränsade utrymme har krympt ytterli-
gare i många länder. Yttrande-, förenings-, och med-
iefriheten inskränks allt mer i stora delar av regio-
nen.21 Miljö- och MR-försvarare hotas i allt större 
utsträckning. De ekonomiska intressena och den 
utbredda straffriheten bidrar till utsatthet för indivi-
der och organisationer som ställer krav på exempelvis 
miljökonsekvensbedömningar eller publicerar doku-
mentation kring MR-övergrepp. Vissa av Sidas sam-
arbetspartner har med anledning av utvecklingen bli-
vit försiktigare när det gäller genomförande och 
deltagande i konferenser och möten samtidigt som de 
kalkylerar med risker som handlar om åtal eller tra-
kasserier. Sida stödjer därför dessa partners anpas-
sade arbetssätt, som kan innefatta säkerhetsträning 
för personal, förflyttning av möten eller omplanering 
av aktiviteter.

Utvecklingen i regionen tydliggör sambanden mel-
lan miljö, klimat, demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet. För att bidra till hållbar utveckling 
och fattigdomsminskning krävs därför ett integrerat 
arbetssätt. Ett sådant arbetssätt följer av Sveriges nya 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och 
Oceanien 2016–2021. Sidas insatser inom ramen för 
strategin ska stödja utveckling inom mänskliga rättig-
heter, demokrati och jämställdhet respektive miljö 
och klimat på sätt ett som är ömsesidigt förstärkande. 
Sida har börjat ställa om insatsportföljen i linje med 
strategin och utvecklingsutmaningarna. Strategin 

ytterligare i syfte att begränsa yttrandefriheten genom 
till exempel arresteringar av journalister.

Sida bedömer samtidigt att insatsportföljen har 
genomförts enligt plan och noterar att den samlade 
insatsportföljen har förutsättningar att bidra till resul-
taten i strategin.
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och regionalt samarbete, och Sveriges integrerade 
perspektiv gällande miljö och mänskliga rättigheter är 
särskilt utmärkande. Sveriges arbete är därför en rela-
tivt liten men viktig faktor i regionens totala utveck-
ling.

Genom att utlandsmyndigheten också genomför 
forskningssamarbete inom ramen för Strategi för forsk-
ningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 
2015–2021 har tydliga synergier mellan de två strate-
gierna utvecklats. Stöd till forskningsnätverk sker 
inom den regionala strategins tematiska områden och 
resultaten bidrar till båda strategiernas förväntade 
resultat. Det regionala samarbetet möjliggör forsk-
ning om känsliga och ibland farliga frågor som 
mänskliga rättigheter som annars inte skulle vara 
möjligt på nationell nivå. Synergier med de bilaterala 
strategierna i Asien utnyttjas genom dialog mellan 
utlandsmyndigheterna och samverkan inom program, 
till exempel det regionala stödet till förbättrad klimat-
finansiering och det bilaterala stödet på samma 
område i Kambodja. Dialog förs också med ”utlands-
myndigheter utan biståndsverksamhet” i regionen för 
ökade synergier mellan diplomati och utvecklings-
samarbete. Här kan Sidas samarbete med ambassa-
den i Jakarta gällande bland annat ASEAN nämnas. 
Ambassaden i Jakarta har öppnat konferenser, delta-
git i möten och skickat rapporter, som stärker Sidas 
uppföljning och planering av insatser och dialog.

Tabell 4.4.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 278 185 174
Förvaltningskostnad (mnkr) 22 20 17
Förvaltningskrona 13 9 10
Antalet giltiga avtal 84 83 48
Antalet avtal med avtalsstart 15 14 4
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 59 60 69
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 37 30 32
Antalet godkända avtalsförändringar 22 21 -
Antalet godkända avtalsvillkor 130 95 82
Antalet avtal med avtalsslut 14 10 5

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges regionala utvecklings-
samarbete i Asien och Oceanien 2016–2021.

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat kraftigt över tid. Portföljen 
är relativt arbetsintensiv till följd av sin regionala 
ansats och samarbetet med främst enskilda och inter-
nationella organisationer. Under 2017 fortsatte 
utlandsmyndigheten sitt höga tempo med beredning 
och avtal av nya insatser under den nya strategin, 
dock med relativt oförändrad avtalslängd, men med 
klart ökande avtalsbelopp i takt med den utökade 

innebär också en geografisk och volymmässig expan-
sion. Den tematiska fokuseringen ger en effektivitets-
vinst relativt den geografiska expansionen, samtidigt 
som det nya integrerade angreppssättet är en utma-
ning att genomföra, både för Sida och för samarbets-
partner. Ett flertal nya insatser har startats som inte-
grerar miljö, klimat, demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet. Ett nytt samarbete med Oxfam22 
fokuserar på gräns överskridande floder i Sydasien, 
och i Oceanien stödjer nu Sida mänskliga rättigheter 
genom en regional institution23 samt samfinansierar 
en insats för hållbart fiske tillsammans med EU24. 
Sverige bedriver samtidigt dialog och kapacitetsut-
veckling med partnerorganisationer för att stärka det 
integrerade arbetssättet samt vissa särskilda perspek-
tiv så som jämställdhet. Sidas nya upphandlade stöd-
funktion för jämställdhetsintegrering har haft god 
efterfrågan och effekt hos partnerorganisationer.25 
Utlandsmyndighetens årliga regionala workshop för 
Sveriges samarbetspartner främjade organisationer 
med olika tematiska expertområden att skapa nya 
samarbeten eller metoder för att bidra till Agenda 
2030 och de Globala målen.26

Utvecklingsutmaningarna i Asien och Oceanien är 
ofta av regional eller gränsöverskridande natur. Sam-
tidigt är välbehövligt regionalt och gränsöverskri-
dande samarbete mellan asiatiska länder politiskt 
trögrörligt, och Sverige är en av få givare som stödjer 
regionalt samarbete i regionen. Få andra givare stöd-
jer regionala organisationer med kärnstöd, en brist 
som försvårar för civila samhällets möjligheter att 
agera effektivt och långsiktigt. Under året har likväl 
ett antal framsteg gjorts i regionala processer, samar-
beten och institutioner. FN:s sociala och ekonomiska 
kommission för Asien och Oceanien (UN ESCAP) 
antog 2017 en regional arbetsplan27 för genomföran-
det av Agenda 2030 och de Globala målen. Processen 
för framtagandet och genomförandet av arbetsplanen 
har inneburit ökade möjligheter för civilsamhällets 
deltagande, med stöd av Sverige. Arbetsplanen 
bedöms bli ett viktigt verktyg för Sveriges fortsatta 
strategigenomförande. ESCAP och FN:s miljöorgani-
sation anordnade 2017 för första gången gemensamt 
en ministerkonferens med fokus på miljö och utveck-
ling i Asien och Oceanien. Konferensen tog fram ett 
utkast till en regional ministerdeklaration om miljö 
och utveckling för de kommande åren, vilket var en 
framgång.28 Efter stöd av Sverige och andra givare 
har Mekongs flodkommission (MRC) reformerats och 
har nu fler och bättre strukturer för samarbete med 
det civila samhället.29 Sverige är en av få givare i regi-
onen som fokuserar på att stärka regionala aktörer 
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Afghanistan 2014–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Utgångspunkten för det svenska utvecklingssamarbe-
tet med Afghanistan är att under pågående konflikt 
bidra till minskad fattigdom och stats- och fredsbyg-
gande. För att en långsiktig hållbar utveckling ska 
vara möjlig behöver Afghanistan få fred. Flertalet 
insatser riktas därför mot konfliktens grundorsaker, 
inte minst bristande legitimitet för staten. En av slut-
satserna från halvtidsöversynen av strategin för 
Afghanistan, som genomfördes under början av 2017, 
var att därutöver stärka den fredsbyggande aspekten 
av de av Sida finansierade insatserna.30 Detta arbete 
kommer att genomföras under 2018. En betydande 
del av det svenska biståndet genomförs av multilate-
rala organisationer, inte minst Världsbanken, och det 
blir då deras regelverk som styr i vilken mån verksam-
heten utgår från och genomsyras av ett miljö- och kli-
matperspektiv. I den mån som lokala konflikter i lan-
det relaterar till naturresurser31 så kommer detta att 
beaktas i det fortsatta arbetet.

Utvecklingssamarbetet i Afghanistan domineras av 
USA, som med sina 1,8 miljarder USD står för 40  
procent av det totala biståndet till landet.32 De fem 
största givarna står tillsammans för 71 procent av 
biståndet. Sverige är sjunde största givare, med 2,6  
procent av biståndet. Kvaliteten på givarsamord-
ningen varierar, men är genomgående låg. Detta 
beror bland annat på bristande kapacitet i den 
afghanska förvaltningen att samordna givarna, och 
att biståndet till Afghanistan ursprungligen var geo-
grafiskt uppdelat, men den stora personalomsätt-
ningen bland givarna bidrar troligtvis också. Sverige 
har en relativt ensam ställning som givare inom sexu-
ell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Under 2017 har Sida arbetat för att åstadkomma 
synergier mellan humanitärt bistånd och långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Ett konkret resultat av detta 
arbete är stödet som beslutades under året33 till ett 
sysselsättningsintensivt program som genomförs i 
områden med många återvändande flyktingar och 
internflyktingar. Stödet har på så sätt aspekter av 
såväl resiliens som konfliktförebyggande.

Konfliktens fortsatta eskalerande kommer att ha 
efterverkningar på strategins genomförande. Bland 
givarna i Kabul pågår en diskussion om hur biståndet 
ska förhålla sig till områden som staten saknar kon-
troll över – talibankontrollerade områden uppgår till 
omkring 16 procent av landets yta, och drygt 20 pro-
cent av landets yta är omstritt.34 Det politiska besluts-

delegeringen. Uppföljningen av avtalsvillkor skärptes 
ytterligare med fler godkända villkor som resultat.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden ökar över tid, delvis som följd 
av stärkta personalresurser på utlandsmyndigheten. 
Förvaltningskronan har ökat över tid som följd av att 
utbetalat belopp ökar mer i förhållande till förvalt-
ningskostnaden.

Tabell 4.4.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Regionalt Asien 242 145 117

Regionalt Oceanien 7 - -

Regionalt Sydostasien 29 40 57
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Bangladesh 2014–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh har 
under 2017 har haft en växande insatsportfölj inom 
de fyra sektorerna demokrati och mänskliga rättighe-
ter, miljö- och klimat, hälsa och ekonomisk tillväxt. 
De flesta avtal är skrivna med multilaterala eller med 
enskilda organisationer som implementerar insat-
serna och det direkta samarbetet med staten är 
begränsat. En anledning till detta är att den politiska 
makten i landet är centraliserad och politiserad. Ett 
myndighetssamarbete har dock initierats som kan ses 
som en pilot för att i linje med strategin verka för 
”stärkt kapacitet att utöva demokratisk samhällsstyr-
ning med fokus på transparens och korruption”.35

Ett flertal organisationer inom civilsamhället lik-
som media vittnar 2017, liksom tidigare, om ett mins-
kat demokratiskt utrymme att verka och respekten för 
mänskliga rättigheter har minskat.36 Detta påverkar 
utvecklingssamarbetet till viss del vilket är tydligt 
inom exempelvis området sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR). Där finns en politisk 
signal att begränsa kvinnors rätt till abort, kallat 
”menstrual regulation” och de senaste åren har Bang-
ladeshs regering minskat stödet till utbildning inom 
området. Detta påverkar Sveriges inflytande i dialo-
gen med regeringen om hälsokliniker dit kvinnor kan 
vända sig för abort. Ett stort kompetensgap inom 
området har utkristalliserat sig sedan regeringens 
neddragningar.

Vissa politiska trender i landet är motsägelsefulla, 
såsom den nya lagen kring barnäktenskap där speci-
ella omständigheter medger äktenskap för flickor 
under 18 år och pojkar under 21.37 Trots en tillbaka-
gång rent juridiskt – och sett från barnrättsperspekti-
vet – satsar regeringen på planer och kampanjer mot 
barnäktenskap och hänvisar bland annat till Agenda 
2030 och mål 5.2 som uppmanar världens länder att 
avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäkten-
skap, tidigare äktenskap och tvångsäktenskap. Detta 
är ett av flera områden för det svenska utvecklings-
samarbetet inom genderfrågorna och Sida stöttar ett 
projekt av Plan International vars mål är noll barnäk-
tenskap i distriktet Kurigram.38

Under 2017 var den stora tillströmningen av flyk-
tingar – Rohingyas – från Myanmar landets största 
humanitära utmaning. Den bangladeshiska reger-
ingen använde sig tidigt av FN:s flyktingorgan IOM 
som koordinator och den nationella arbetsgruppen 
Intersection Coordination Group, ISCG, som rap-

fattandet, som redan hämmas av den politiska makt-
kampen, förväntas sakta ner ytterligare till följd av 
valet som eventuellt kommer att hållas under 2018, 
och eventuellt kan oroligheter uppstå. Återvändandet 
av afghaner som levt i exil i Pakistan och Iran väntas 
fortsätta under 2018, vilket kommer att fortsätta sätta 
press på redan sårbara samhällen.

Tabell 4.4.4: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 864 690 711
Förvaltningskostnad (mnkr) 42 24 27
Förvaltningskrona 21 28 27
Antalet giltiga avtal 40 41 44
Antalet avtal med avtalsstart 11 9 12
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 42 43 42
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 125 121 110
Antalet godkända avtalsförändringar 13 14 -
Antalet godkända avtalsvillkor 107 103 47
Antalet avtal med avtalsslut 5 9 12

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

Prestationer
Strategin för Afghanistan har tidigare varit underfi-
nansierad vilket medför en kraftigt höjd utbetalning 
över tid då strategianslaget höjts. Sida har hanterat 
denna volymökning med konstant personalstyrka. 
Antalet nya avtal har legat på ungefär samma nivå de 
senaste tre åren, vilket tillsammans med att antalet 
godkända avtalsförändringar också legat relativt kon-
stant visar en jämn arbetsbörda över åren. Ett syste-
matiskt arbete med att höja genomsnittligt avtalsbe-
lopp har gett en ökning över tid. 

Förvaltningsanalys
Förvaltningskronan har minskat kraftigt över tid. 
Detta förklaras i princip helt av kraftigt ökade drifts-
kostnader som till stor del utgörs av ökade – och 
 oförutsägbara – säkerhetskostnader för utlandsmyn-
digheten i Kabul.

Tabell 4.4.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Afghanistan 864 690 711
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nivåer för aktiviteterna. På hushållsnivå strävar pro-
jektet efter att stärka människors möjlighet till att 
bygga tåliga hus, odla grödor och ha djur som passar 
klimatetväxlingarna och för att stå emot naturkata-
strofer. I projektet deltar 200 000 hushåll och projek-
tet ses som en pilot som ska skalas upp.41

Konfliktperspektivet har delvis använts i arbetet 
med samarbetspartner. I dialog med dessa och andra 
givare samt regering finns en stor medvetenhet om 
olika politiska- och intressekonflikter. Det är framför 
allt på program- och projektnivå som analyserna 
görs, mycket i samband med riskbedömningar. Även 
utmaningar kopplade till etnisk tillhörighet påverkar 
arbetet. Hälsosektorn och miljö- och klimatinsatserna 
och andra program tar bland annat hänsyn till spän-
ningarna i Chittagong Hilltracks där fredsavtalet från 
1997 som berör 11 etniska minoritetsgrupper ännu 
inte implementerats till fullo. Inom Global Deal-pro-
jektet Promoting Social Dialogue and Harmonious 
Industrial Relations in Bangladesh Ready-Made Gar-
ment Industri har den implementerande parten ILO 
kartlagt intressekonflikter mellan olika fackföreningar, 
regering, arbetare, fabriker och köpare.42

I utvecklingssamarbetet har en ambition varit att 
hela tiden arbeta med rättighetsperspektivet som på 
många sätt tangerar konfliktperspektivet. Vikten av 
att inkludera olika grupper av människor, öka trans-
parens och inflytande samt se till att ingen diskrimi-
neras är grundpelare för allt som görs. Dialogen med 
partners och i uppföljning av insatserna spelar därför 
stor roll för att se till att dessa principer efterföljs i den 
svåra kontext som Bangladeshs människor lever i.

Parallellt med de stora utmaningarna i landet sker 
en ekonomisk utveckling och Bangladesh strävar efter 
att klassas som ett medelinkomstland till år 2021. 
Landet är ett pilotland för ett så kallat bredare samar-
bete, med ökad hållbar handel mellan Bangladesh 
och Sverige. Det finns en politisk vilja att stärka män-
niskors levnadsvillkor – exempelvis inom den stora 
kläd- och textilindustrin. Bangladesh har signerat 
överenskommelsen inom Global Deal vilket innebär 
ett stort åtagande. Utvecklingssamarbetet har en vik-
tig roll för att driva arbetet framåt för förbättrad dia-
log mellan fabriksägare, arbetstagare och regering för 
bättre villkor på arbetsplatsen.

Trots ett minskat demokratiskt utrymme ger Bang-
ladeshs regering utrymme för satsningar på miljö- 
och klimat samt social förbättring. Även aktörer inom 
civilsamhället visar på flexibla lösningar och anpassar 
sina aktiviteter så att de kan agera tillsammans och 
koppla till varandras områden. Som exempel kan 
nämnas den lokala organisationen Manusher Jonno 

portör. Regeringen har ett starkt band till IOM och 
ser detta organ som sin första kontaktpunkt då det 
gäller frågorna kring hjälparbetet på plats. Drygt 
655 000 flyktingar har kommit till områdena runt 
Cox’s Bazar och sammanlagt bor nu drygt 868 000 
Rohingyas i flyktingläger upprättade av regeringen 
och av dem själva.39

Under hösten 2017 har ett 40-tal nationella och 
internationella organisationer kommit till området för 
att hjälpa till. Av biståndsaktörer, inklusive Sverige, 
ses UNHCR som en naturlig koordinator i samord-
ningen på plats och den bangladeshiska regeringen är 
positiv till FN-aktören, men låter den inte agera fullt 
ut som den givna koordinatorn. I den politiska dialo-
gen är Bangladesh tydlig mot Myanmar att landet 
måste arbeta för ett återvändande och att våldet 
måste upphöra.

Flyktingkatastrofen har inte inneburit några ompri-
oriteringar i utvecklingssamarbetet då Sida ökat det 
humanitära stödet till Internationella Röda korset, 
IOM, UNHCR och Action Contre la Faim (ACF). 
Sida ser starka kopplingar mellan det långsiktiga stö-
det och det humanitära. De pågående hälso- och mil-
jöinsatserna kopplas i möjligaste mån till behoven i 
Cox´s Bazar när det gäller innovativa lösningar för 
att stå emot klimatets skiftningar, smittorisker, vatten 
och sanitet samt mödravård. Ett extra stöd har redan 
getts till UNFPA riktat till gravida kvinnor.40

I de insatser som är avtalade och i nya beredningar 
har utlandsmyndigheten strävat efter att integrera de 
olika perspektiven som är prioriterade i utvecklings-
samarbetet. Störst fokus har legat på att förbättra 
integreringen av genderperspektivet och utlandsmyn-
digheten använder sig av en handlingsplan för att 
konkretisera arbetet. I många projekt och program 
ser de implementerade parterna till att bevaka kvin-
nors och flickors intressen i olika aktiviteter. Detta 
sker via exempelvis kvinnogrupper för att fånga upp 
deras röster inför politiska eller andra beslut på orga-
nisations-, by- eller stadsnivå. Men under 2017 har 
mer fokus varit på att inkludera män och pojkar i 
genderarbetet. I exempelvis den tidigare nämnda 
insatsen, med målet om noll barnäktenskap i Kuri-
gram, engagerar projektet män och pojkar på olika 
sätt – tillsammans med kvinnor och flickor. I projektet 
spelar även deltagande av imamer en stor roll för dis-
kussioner om kultur och attityder.

När det gäller perspektivet kring resiliens finns 
också en handlingsplan. Perspektivet faller mest 
naturligt inom insatserna för området miljö- och kli-
mat. Inom programmet LOGIC, Local Government 
Initative är resiliens-perspektivet centralt på olika 
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Prestationer
Utbetalat belopp har över tid minskat som en följd av 
minskat utnyttjande av strategianslaget och en delvis 
ny inriktning på utvecklingssamarbetet. En återbetal-
ning från Världsbanken under 2017 påverkade också 
utfallet. Antalet insatser med avtalsstart var fler 2017 
än föregående år. Delvis beror detta på att operatio-
naliseringen av den nya strategin, med bland annat 
identifiering och beredning av nya insatser, stannade 
av under 2016 till följd av det rådande säkerhetsläget 
och dess påverkan på bemanningen. Ett antal bered-
ningar flyttades därför fram och genomfördes istället 
under andra hälften av 2017, då personalstyrkan var 
fulltalig.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden ligger på i stort sett samma 
nivå som föregående år. Personalkostnaderna mins-
kade dock under 2017. Minskningen jämnades dock 
ut av att kostnaden för lokaler/bostäder och övriga 
driftskostnader ökade. Förvaltningskronan har mins-
kat över tid som en följd av minskat utbetalat belopp i 
kombination av en stabil förvaltningskostnad.

Tabell 4.4.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bangladesh 157 173 217

Foundation som har ett stort program med 17 olika 
mindre organisationer ute i landet för att dels arbeta 
mot könsbaserat våld, dels med klimatförändringar. 
Detta slutliga exempel visar på hur det svenska 
utvecklingssamarbetet strävar efter att koppla ihop 
och finna synergier mellan resultatområdena.

De globala trenderna, såsom klimatförändringar, 
våldsam extremism samt migration, innebär för 
utvecklingssamarbetet ytterligare analyser. Detta bör 
göras i ljuset av att Bangladesh arbetar aktivt med 
Agenda 2030, vilket ger utlandsmyndigheten många 
öppningar för att skärpa utvecklingssamarbetet för en 
positiv utveckling.

Regeringen i Bangladesh har under 2017 bett 
givare ge synpunkter på landets nationella utvecklings-
policy. En önskan från regeringen är att insatser inte 
ska vara för små, och att en ökad koordinering bör 
ske. Sverige har lyft fram vikten av att policyn följer 
Agenda 2030, och att effektivitet med ägarskap från 
Bangladesh ska vara i fokus enligt internationella över-
enskommelser. I övrigt fungerar givarsamordningen 
väl på teknisk nivå. Sverige, tillsammans med hälso-
ministeriet, leder samordningen inom jämställdhets-
området, kopplat till programmet för hälsosektorn.

Tabell 4.4.6: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 157 173 217
Förvaltningskostnad (mnkr) 14 14 15
Förvaltningskrona 11 12 15
Antalet giltiga avtal 48 48 46
Antalet avtal med avtalsstart 14 11 10
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 50 49 51
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 58 47 49
Antalet godkända avtalsförändringar 20 21 -
Antalet godkända avtalsvillkor 41 58 39
Antalet avtal med avtalsslut 5 7 9

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Bangladesh 2014–2020.
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dock att vända sig till dessa myndigheter och uttrycka 
vårt stöd till att de utnyttjar alla de ingångar och kon-
taktytor som kan erbjudas inom ramen för dessa 
insatser för att verka i samarbetsstrategins anda 
beträffande demokrati- och mänskliga rättigheter. 
Vidare kommer våra kollegor i statsförvaltningen 
uppmanas att kontakta utlandsmyndigheten eller 
Sida om de skulle uppfatta att de hamnar i en situa-
tion där just deras närvaro eller aktiviteter i något 
avseende riskerar att utnyttjas för att underlätta poli-
tisk repression eller avsteg från principer för demo-
krati och mänskliga rättigheter.

Hittills är den svenska positionen den mest kritiska 
och tydligast framförda. Sverige är en av få aktörer 
som gått ut i medier och tydliggjort inte bara sin oro 
utan också att den politiska utvecklingen kan få åter-
verkningar på inriktning och former för utvecklings-
samarbetet med Kambodja. En direkt konsekvens av 
den svenska positionen blev annonserande av att stö-
det till decentraliseringsreformen i sin nuvarande 
form av direkt avtal med kambodjanska staten ej 
kunde fortsätta.

De fem största givarna i Kambodja är Kina, ADB, 
Japan, Världsbanken och EU. Sverige är den tionde 
störste givaren och av EU:s medlemsländer med verk-
samhet i Kambodja är Sverige den tredje störat giva-
ren. En gemensam europisk strategi för utvecklings-
samarbete med Kambodja 2014–2018 har 
undertecknats av nio länder samt EU-delgationen. 
Det finns andra givare inom samtliga resultatområ-
den som Sverige arbetar i.

Tabell 4.4.8: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 274 239 170
Förvaltningskostnad (mnkr) 12 14 14
Förvaltningskrona 23 18 12
Antalet giltiga avtal 42 44 44
Antalet avtal med avtalsstart 10 11 6
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 44 47 48
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 31 25 28
Antalet godkända avtalsförändringar 12 23 -
Antalet godkända avtalsvillkor 119 89 66
Antalet avtal med avtalsslut 4 10 8

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

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Kambodja 2014–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Den politiska utvecklingen i Kambodja efter kom-
munvalen i juni 2017 är synnerligen allvarlig för 
demokratiutvecklingen och för åtnjutandet av mänsk-
liga rättigheter. Fängslandet av CNRP:s (Cambodia 
National Rescue Party) partiledare Kem Sokha 4 sep-
tember 2017 var ett tydligt tecken på detta. Stäng-
ningen av den engelskspråkiga dagstidningen Cambodia 
Daily, med skatteteknisk argumentation, utkastandet 
ur landet av National Democratic Institute, på grund av 
brott mot lagen om enskilda organisationer, indrag-
ningen av sändningstillstånd för trettiotalet radiosta-
tioner samt domstolens beslut den 16 november om 
att stänga oppositionspartiet CNRP har varit delar av 
en bredare ansats att stärka regeringspartiet CPP:s 
(Cambodian People’s Party) position. Även om flerta-
let bedömare hade förväntat sig hårdnande politiska 
motsättningar under tiden fram till parlamentsvalet, 
agerade regeringspartiet både tidigare och mer omfat-
tande än förväntat. Detta har skapat stor oro bland 
delar av det civila samhället. Samtidigt som den över-
gripande politiska situationen försämrats har framsteg 
gjort på bland annat arbetsmarknadsområdet.

Sida har i det särskilda underlaget till utrikesdepar-
tementet tidigare redovisat de åtgärder som vidtagits 
under hösten 2017 och vilka i stort återgivits i texten 
ovan. Sedan sammanställningen av underlaget har 
Sida gjort en ytterligare precisering av hur det 
svenska utvecklingssamarbetet med Kambodja ska 
genomföras:

Till dess att den svenska regeringen eventuellt väl-
jer att ge Sida andra instruktioner, ingås inga nya 
insatsavtal inom utvecklingssamarbetet som innebär 
att det kanaliseras finansiella resurser direkt till staten, 
med undantag för stöd till utbildning och forskning. 
Det får bland annat som konsekvens att ingen ny 
beredning startas för att ersätta det inom kort avslu-
tade stödet till decentraliseringsprogrammet i samar-
bete med inrikesministeriet. Stöd till lokal demokrati 
och lokalt ansvarsutkrävande kan givetvis fortsatt 
övervägas i andra former. Detta förhållningssätt kom-
municeras till samarbetsparter och andra, i såväl 
Kambodja som Sverige, i lämpliga former.

Vad gäller de pågående myndighetssamarbetena, 
som huvudsakligen genomförs med delegerade EU-
medel, så fortsätter dessa samarbeten som ju inte 
innebär någon finansiell resursöverföring utan enbart 
samarbete med svenska myndigheter i form av utbild-
ning, coaching och erfarenhetsutbyten. Sida kommer 
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Myanmar 2013–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Hela 2017 har präglats av situationen i Rakhine 
 staten där systematisk förföljelse och trakasserier av 
rohingya befolkningen har ägt rum under många år 
och i synnerhet sedan 2012. Förföljelsen eskalerade 
hösten 2016 då en koordinerad väpnad attack ägde 
rum mot gränspolisstationer i norra delen av Rakhine 
staten (nRS) vilket i sin tur utlöste en brutal säkerhets-
operation. Den mest betydelsefulla händelsen i den 
politiska och institutionella kontexten under 2017 är 
den humanitära kris som utlösts av en än större koor-
dinerad väpnad attack mot polisstationer i nRS i 
augusti 2017 och dess efterföljande konsekvenser. En 
följd av detta blev att militärens säkerhetsstyrkor sva-
rade med ett omfattande våld mot alla rohingyer. 
Många människor har arresterats eller dödats och 
hundratusentals rohingyer har drivits på flykt. Antalet 
rohingyer som flytt från nRS till Bangladesh översti-
ger 630 000 och flyktingströmmen har fortsatt flera 
månader efter händelserna i augusti. Närmare 300 
rohingya byar har bränts till marken43. Internationella 
observatörer har inte tillåtits besöka området med 
undantag för en av militären organiserad resa under 
en dag med den diplomatiska kåren. Likaså har inte 
heller den av MR rådet utsedda Fact Finding Mission 
(som utsågs som resultat av militäroperationen efter 
attacken hösten 2016) tillåtits tillträde, eller journalis-
ter annat än under kontrollerade och övervakade for-
mer. Händelserna i nRS betecknas av flera i det inter-
nationella samfundet som etnisk rensning och har 
även kallats folkmord44. Humanitära aktörer såsom 
WFP och UNHCR samt internationella organisatio-
ner som Rädda Barnen med flera har inte givits till-
träde till den drabbade befolkningen eftersom de hin-
dras av såväl militära styrkor som rakhine befolkning. 
Den enda humanitära aktören som har tillträde är 
rödakorsrörelsen med ICRC (International Commit-
tee of  the Red Cross) och Myanmars röda kors. 
Deras kapacitet att leverera nödhjälp är dock starkt 
begränsad och otillräcklig.

Dessa händelser överskuggar allt annat i Myanmar. 
Samtidigt har den allvarliga humanitära situationen i 
Kachin och norra Shan staterna där 100 000 intern-
flyktingar45 sitter i läger med begränsad tillgång till 
humanitärt stöd och där väpnad konflikt pågår, ham-
nat i skuggan av händelserna i Rakhine.

Det omfattande internationella fördömandet mot 
händelserna i norra delen av Rakhine staten har inte 
nämnvärt påverkat Aung San Suu Kyis popularitet 

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid kommit att kraftigt öka, 
vilket föranledde en höjning av strategianslaget under 
året. Det genomsnittliga avtalsbeloppet ökade under 
2017 jämfört med 2016, vilket är resultatet av ett 
antal ingångna avtal under året med höga avtalsvär-
den. Strategiperiodens slut närmar sig, med villkor 
om begränsade åtaganden i framtiden, vilket medför 
att medelavtalslängden minskat successivt sedan 
2015.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har minskat över tid, och sam-
tidigt har utbetalningarna ökat, vilket resulterat i en 
ökad förvaltningskrona. Att förvaltningskostnaden 
minskat mellan 2016 och 2017 beror framför allt på 
minskade personalkostnader.

Tabell 4.4.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Kambodja 274 239 170
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för samtliga insatser. Sektionskansliets konfliktskäns-
lighetsanalys av hela portföljen under våren 2016 
belyste hur konfliktkänslighetsperspektivet integrerats 
och gav rekommendationer till vidare arbete. Den 
viktigaste av dessa rekommendationer var att lyfta 
konfliktkänslighetsanalys till att även omfatta en stra-
tegisk nivå för genomförandet av strategin, vilket gjor-
des i framtagandet av underlaget till en ny strategi för 
2018–2022.

Den ekonomiska kontexten har inte uppvisat några 
nämnvärda förbättringar under 2017. Tillväxttakten 
har sjunkit. Utländska investeringar har minskat i för-
hållande till regeringens förväntningar, och den soci-
ala utvecklingen går långsamt. En nyligen gjord 
undersökning47 visar att förtroendet för ekonomin har 
sjunkit väsentligt (från 85 procent 2016 till 63 procent 
2017), och 60 procent av de tillfrågade ansåg att eko-
nomin var viktigare än en demokratisk styrelseform 
(vilket 35 procent av de tillfrågade ansåg). Den nya 
företagslagen ”Companies Act” som skall underlätta 
för privata investerare, såväl inhemska som utländska, 
har ännu inte antagits av parlamentet, vilket bidrar 
till trögheten i utvecklingen av privatsektorn. I fråga 
om de sociala sektorerna, har regeringen antagit både 
en nationell hälsoplan och en nationell utbildnings-
plan, men strukturer och system är fortsatt svaga vil-
ket leder till att det kommer att dröja många år innan 
hälso-och utbildningsindikatorerna förbättras gene-
rellt. I Rakhine är tillgången till hälso- och sjukvård 
samt till utbildning fortsatt dålig och för Rohingya 
befolkningen närmast obefintlig. I norra Rakhine har 
55 skolor bränts ner och inga planer för återuppbygg-
nad finns ännu.

Sida har hanterat de omnämnda händelserna 
genom att tillsammans med andra givare delta i flera 
samordningsgrupper som agerar i förhållande till kri-
sen. Dels finns en sådan på Heads of  Mission nivå, 
HOMS Rakhine gruppen, som för dialog med reger-
ingen. Dels har två forum bildats bland givarna; en 
arbetsgrupp kring Rakhine och en arbetsgrupp på det 
bredare temat rörande länkarna mellan humanitärt-
utveckling-fred. På Heads of  Mission nivå kretsar dialo-
gen framförallt kring frågan om humanitär access, 
upphörandet av våldet, och tillåtelse för rohingyer att 
återvända till sina ursprungsorter. På givarsidan kret-
sar arbetet kring implementeringen av Annankom-
missionens rekommendationer, eftersom dessa ses 
som svar på de strukturella bakomliggande orsakerna 
till händelserna i nRS sedan oktober 2016. Annan-
kommissionens rekommendationer öppnar upp för 
starkare synergier mellan humanitärt stöd och utveck-
lingssamarbete, något som givarsamfundet påbörjat 

negativt på hemmaplan. Det finns en allmän uppfatt-
ning som likställer rohingyer med terrorister, vilket 
också varit budskapet från militärens informations-
kanaler. ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) är 
officiellt utpekad som en terroristorganisation.46 Aung 
San Suu Kyis sparsamma offentliga kommentarer har 
ifrågasatts internationellt men hyllats internt i Myan-
mar. Att det är militären som ligger bakom våldet 
mot rohingyer betvivlar ingen av de som har insikt i 
landet och det är uppenbart att Aung San Suu Kyis 
inte kan styra detta. Militärens aktioner hyllas av 
många i majoritetsbefolkningen (kallade bamar) där 
många anser att det vore bäst om alla rohingyer 
 lämnar landet för gott.

Rohingyas mänskliga rättigheter och deras säker-
het har utsatts för allvarliga övergrepp; deras makt 
och röst är obefintlig; deras möjligheter och resurser 
likaså. Förföljelsen av rohingya har i mindre omfatt-
ning påverkat den muslimska befolkningen i stater 
utanför Rakhine; däremot har den befolkning i Rak-
hine staten som ej är rohingyer (olika etniska folk-
grupper samt hinduer och buddhister) också påver-
kats av situationen i nRS på olika sätt. Även hinduer 
har utsatts för våld och övergrepp.

Konflikt- och fredskontexten präglas även av att all 
uppmärksamhet upptas kring händelserna i nRS, vil-
ket varit fallet sedan hösten 2016. I maj 2017 ägde en 
fredskonferens rum, ”the Second 21-first Century 
Panglong”. I denna deltog Northern Alliance som 
observatörer och i bilaterala möten men framstegen 
var få. Fredsprocessen har i princip avstannat då det 
råder djupt missnöje bland de etniskt väpnade grup-
perna kring själva processen. De upplever att de över-
enskommelser som uppnåddes under senaste freds-
konferensen tvingades fram, och kräver en återgång 
till tidigare överenskommelser om principer för själva 
fredsprocessen. Inga fler etniska väpnade grupper har 
skrivit under eldupphöravtalet av de fyra som har sig-
nalerat att de under vissa omständigheter skulle 
kunna göra det, och mellan Northern Alliance och 
militären råder en pågående väpnad konflikt med 
stundtals intensiva strider. Senast i juni 2017 ägde 
flera sammandrabbningar rum i Kachin och Shan 
staterna som ledde till en ny våg av internflyktingar. 
De humanitära aktörerna som UNHCR och deras 
partners har begränsad tillgång till flyktinglägren, 
både de som finns i regeringskontrollerade områden 
och de som finns i områden som kontrolleras av 
etniska väpnade styrkor.

Sidas arbete i Myanmar under 2017 har fortsatt 
präglats av konfliktkänslighet i strategi genomföran-
det och att det utgör en grund i bedömningsprocessen 
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är relativt stabil jämfört med 
tidigare år. Förvaltningskronan har kraftigt förbättrats 
givet det ökade utbetalade beloppet och den i mindre 
utsträckning förändrade förvaltningskostnaden.

Tabell 4.4.11:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Myanmar (Burma) 220 171 126

ett intensivt arbete med under senare delen av 2017. 
Därutöver kommer sannolikt en eller flera givarge-
mensamma mekanismer att bildas för att underlätta 
samordning och effektivitet.

Synergier med andra strategier har uppnåtts t ex 
med den humanitära strategin genom att insatser 
fredsbyggande och inom hälso- och SRHR området, 
till konfliktdrabbade områden och till befolkning som 
utsatts för konflikt orsakat våld. Vidare finns synergier 
med den regionala strategin inom korruptionsbe-
kämpningsområdet och med den globala strategin för 
hållbar fred genom stöd till partners med angräns-
ande uppdrag. Synergi finns vidare med Global Deal 
initiativet för förbättrade arbetsmarknadsrelationer 
inom klädesindustrin genom det trilaterala samarbe-
tet med H&M och ILO.

Tabell 4.4.10: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 220 171 126
Förvaltningskostnad (mnkr) 6 8 6
Förvaltningskrona 38 22 22
Antalet giltiga avtal 28 29 29
Antalet avtal med avtalsstart 4 9 10
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 33 37 45
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 23 27 28
Antalet godkända avtalsförändringar 10 5 -
Antalet godkända avtalsvillkor 74 56 34
Antalet avtal med avtalsslut 2 4 9

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

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat kraftigt. Samtidigt 
var 2017 det sista året på innevarande strategi med 
givna begränsningar för nya avtal och framtida åta-
ganden. Krisen i Rakhine bromsade också upp plane-
ringen i viss mån. Antalet avtalsförlängningar ökade 
som följd, samtidigt som antalet nya avtal, genom-
snittlig avtalslängd och belopp sjönk relativt markant. 
Uppföljningen av avtalsvillkor skärptes ytterligare 
med fler godkända villkor som resultat.

\\\\sidainside.sida.se\\DavWWWRoot\\styr\\analys\\rsredovisning 2012\\Årsredovisning 2016\\produktion\\TABELLER\\Utfall per strat med flera länder.xlsx
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Bolivia 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016–
2020 beslutades i oktober 2016 och omfattar tre 
resultatområden: 1) stärkt demokrati och jämställdhet 
samt ökad respekt för mänskliga rättigheter 2) förbätt-
rad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt mot-
ståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar 
och naturkatastrofer samt ett nytt område, samt  
3) förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga 
människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor. 
Samarbetet ska även stödja en övergång till bredare 
relationer.

Den politiska utvecklingen i landet påverkas av en 
alltmer auktoritär regering samt ett minskande 
utrymme för kritiskt tänkande för såväl det civila 
samhället, media samt oppositionen. Detta är särskilt 
påtagligt för miljöorganisationer, i skarp kontrast till 
bolivianska regeringens internationellt starka röst för 
”Pachamama, Moder Jord”. Sjunkande världsmark-
nadspriser för råvaror har inneburit en avmattning av 
den ekonomiska tillväxten som är beroende av explo-
atering av naturresurser. Sociala konflikter präglar 
vardagen, både i relation till miljöfrågor som i rela-
tion till institutionella förändringar, som till exempel 
skattereformer och registreringar av småföretagare.

I operationaliseringen av strategin har hänsyn 
tagits till dessa utmaningar. Sverige söker en balans i 
samarbetet med regeringen, stöd genom FN samt till 
civila samhället och initiala kontakter med privata 
sektorn. Utifrån ett multidimensionellt fattigdomsper-
spektiv eftersträvar Sverige stöd till utveckling av eko-
nomiska resurser framför allt för kvinnliga jordbru-
kare samt tillgång till miljöresurser och förbättrade 
möjligheter till anpassning av ett förändrat klimat 
genom fortsatt arbete inom vatten och sanitet. 
Genom stöd till civila samhället48 och FN till gagn för 
marginaliserade grupper – som urfolk, HBTQ, ung-
domar, barn och kvinnor – bidrar Sverige till ökad 
makt och röst49, 50, 51. Genom FN ger Sverige stöd till 
ökad transparens mot korruption52, vilket bidrar både 
till ökade möjligheter för demokratisk utveckling samt 
makt och röst. Mänsklig säkerhet adresseras genom 
ett integrerat arbete mot våld i hemmen, samt ett 
integrerat stöd för konfliktprevention genom organi-
sationen Fundacion UNIR Bolivia53.

Ett gryende samarbete med privata sektorn uppar-
betas för att svara mot det särskilda pilotuppdraget 
om att använda biståndsmedel för att bygga relatio-
ner bortom biståndet. Synergier med det nya resultat-

4.5 Latinamerika (ap. 7)

Tabell 4.5.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015

Bolivia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Colombia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Guatemala
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kuba
Strategins förväntade resultat * *

Insatsportföljens genomförande * *

* Ingen bedömning gjordes då strategin antogs 29 september 2016.

Bolivia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning efter att operationalise-
ringen av den nya strategin slutförts.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Colombia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt 
plan, men noterar att verksamhetsområdet som ska 
svara mot strategiresultatet kring social dialog är i ett 
uppbyggnadsskede.

Guatemala
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
gått i önskvärd riktning

Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt 
plan.

Kuba
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat inte har gått i önskvärd riktning. Utveck-
lingen i landet har negativt påverkat utfallet för för-
väntade resultat inom stärkt demokrati och 
jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättig-
heter.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan under 2017, trots vissa förseningar.
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(GruS – Grupo de Socios para el Desarrollo de 
Bolivia)58 tillsammans med Interamerikanska Utveck-
lingsbanken (IDB) och Korean International Coope-
ration Agency (KOIKA). Sverige har bland annat 
stärkt samordningen kring vattenresurshantering, ini-
tierat samordning kring stödet till hållbar urban 
utveckling, samt samordning kring jämställdhet med 
fokus på maskulinitetsarbete och våld mot  kvinnor.

Tabell 4.5.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 150 120 115
Förvaltningskostnad (mnkr) 9 8 11
Förvaltningskrona 16 15 11
Antalet giltiga avtal 52 65 37
Antalet avtal med avtalsstart 15 31 4
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 32 40 45
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 20 23 24
Antalet godkända avtalsförändringar 19 19 -
Antalet godkända avtalsvillkor 98 20 18
Antalet avtal med avtalsslut 15 18 16

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Bolivia 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat, vilket reflekterar 
att en ny strategi beslutades i oktober 2016. Antal 
insatser med avtalsstart har halverats som följd av jus-
terad avtals utformning i systemen. Siffran för 2017 
reflekterar bättre det faktiska antalet unika avtal. 

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har över tid minskat något. 
Detta i kombination med ökat utbetalat belopp har 
gett en ökad förvaltningskrona över tid.

Tabell 4.5.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bolivia 150 120 115

området förbättrade möjligheter och verktyg för fat-
tiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor 
börjar ta form, bland annat genom ett samarbete 
med Svenska Institutets ledarskapsprogram samt ett 
samarbete mellan Svenska Standardiserings Institutet 
(SIS) och dess motsvarighet i Bolivia, IBNORCA 
samt initiala kontakter med Svenska Institutet för 
samarbete kring deras ledarskaps program för hållbar 
utveckling. 

Som nämnts ovan är Bolivia ett exempel på hur 
miljö- och konfliktfrågor integreras vilket därmed 
påverkar val av samarbetsparter. Sverige balanserar 
ett mycket gott samarbete med regeringen kring 
framför allt vattenresurshantering med stöd till miljö-
organisationer som är betydligt svårare då de ständigt 
möter utmaningar i termer av exempelvis byråkra-
tiska hinder och autocensur. 

Sverige är en av få givare till civila samhället. Sve-
rige är den största bilaterala givaren till FN i Bolivia. 
Under året har en intensiv dialog förts med de fem 
FN-organ som Sverige stödjer även bilateralt (UNDP, 
UNODC, UNWOMEN, UNFPA och UNICEF) om 
en effektivare samordning i ONE UN54 anda kring 
jämställdhet samt en annan kring urban utveckling 
genom UNHABITAT.

Sida söker även synergier med främjandearbetet, 
samt med andra strategier, som till exempel Strategi för 
forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 
2015–2021, framför allt som länkar till ambassadens 
uppdrag om relationer bortom biståndet. Exempelvis 
har Sida med bilaterala medel finansierat konsultupp-
drag avseende kunskap om patenträttigheter och 
intellektuella rättigheter för att skydda resultat ur det 
svensk-bolivianska forskningssamarbetet som i sin tur 
kan leda till samarbete bortom biståndet. 

Synergier sker även med Resultatstrategi för kapacitets-
utveckling och utbyten 2014–2017 där Sverige bidrar 
med personella resurser till såväl FN som organisatio-
nen FAUTAPO i Bolivia55. Samverkan sker även med 
Resultatstrategi för Globala insatser för miljö och klimatmässigt 
hållbar utveckling 2014–2017 där samarbetet med Till-
växtverket, ”DemoEnvironment”56 under året öppnat 
upp för bolivianskt deltagande, och vilket också tillva-
ratagits av intressenter för svensk-bolivianskt samar-
bete kring innovation inom miljöteknik.

Antalet givare minskar i Bolivia vilket innebär att 
Sverige får en viktigare roll. Biståndets andel av stats-
budgeten är 0,29 procent. Sveriges andel av totala 
biståndet utgör 2,7 procent. Sverige är den sjätte 
störste av 18 givare.57

Under juli-december 2017 har Sverige varit ordfö-
rande för samordningen av utvecklingssamarbetet 
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Sida påbörjade under sommaren ett pilotprojekt 
för jämställdhet i FARC:s övergångs- och återintegre-
ringszoner i samarbete med Internationella Organi-
sationen för Migration (IOM). Projektet syftar till att 
stärka avmobiliserade kvinnors egenmakt och främja 
konstruktiva mansroller, samtidigt som det avses ligga 
till grund för framtida produktionsinriktade projekt 
rörande återintegrering.62

Genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO) arbetar Sverige för stärkt institutionell kapaci-
tet i regioner som påverkas av såväl konflikt som kli-
matförändringar. Informationssystem har etablerats i 
syfte att förbättra klimatrelaterad riskhantering och 
matsäkerhet bland utsatta familjer.63

Den ojämna fördelningen av resurser, fattigdom 
och små framtidsmöjligheter har länge varit drivkraf-
ter bakom såväl konflikt som icke hållbart utnyttjande 
av naturresurser i Colombia. Sverige har under 2017 
arbetat fortsatt strategiskt för att markrättigheter ska 
återges till tidigare tvångsfördrivna kvinnor och män 
samt att återbördad mark odlas produktivt och håll-
bart.64

Miljön har länge varit ett offer för landets konflik-
ter, genom exempelvis skogsskövling, gruvnäring och 
sabotage mot oljeledningar. Freden ställer nya krav på 
hållbart nyttjande av naturresurser. Nya infrastruk-
turprojekt och ekonomisk verksamhet väntas expan-
dera till tidigare konfliktutsatta och svårtillgängliga 
naturområden när gerillan dragit sig tillbaka. Det är 
därmed viktigt att genomförandet av fredsplanen tyd-
ligt kopplar till de Globala målen för hållbar utveck-
ling. Genom den svensk-norska fonden FOS har Sida 
bidragit till lokala demokratiska processer i beslut 
kring metallutvinning och naturresursförvaltning.65

Sverige är tillsammans med USA, Europeiska Uni-
onen och Tyskland en av de största biståndsgivarna 
till Colombia. Sverige är en aktiv medlem i givar-
gruppen Grupo de Cooperantes (GruC). Genom 
GruC har Sverige aktivt drivit integrering av jäm-
ställdhet, miljö och klimat i landets fyra fredsfonder.

Krisen i Venezuela utgör en riskfaktor för stabilite-
ten i regionen, inte minst längs hela gränsen till 
Colombia. Migrationen till Colombia har vuxit och 
risken för att den humanitära krisen i Venezuela spil-
ler över på Colombia ökar, liksom risken för ökade 
konflikter kring sysselsättning och resurser. Den redan 
omfattande kriminella verksamheten vid landets 
gränser kan komma att utvidgas ytterligare.

I Sveriges stöd till Colombia länkas Strategi för Sveri-
ges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020 till det långsiktiga 
biståndet. Detta sker exempelvis i ett projekt via FAO 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Colombia 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2017 påbörjades genomförandet av fredsavta-
let som undertecknades i november 2016 mellan den 
colombianska regeringen och gerillarörelsen Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 Sverige tillskrevs i det slutliga avtalet tre specifika 
ansvarsområden i genomförandet: jämställdhet, gott-
görelse gentemot offer och sökande efter försvunna 
personer.59

Överlämningen av FARC:s vapen slutfördes förhål-
landevis friktionsfritt i juni 2017. Andra delar av avta-
lets genomförande, såsom nyckelfrågan om återinte-
grering, präglas dock av förseningar och svagt 
engagemang från regeringen. Brister i genomförandet 
och en kritisk opinion som mobiliserat med anledning 
av kommande vårs president- och kongressval utgör 
tillsammans en risk såväl för en hållbar fred med 
FARC som för utsikterna till ett avtal med landets 
näst största gerillarörelse, Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).

För Sverige är det fortsatt viktigt att bidra till fre-
dens långsiktiga positiva resultat kopplat till fattig-
domsbekämpning och hållbar utveckling. Sverige har 
under året stöttat dialogen mellan regeringen och 
ELN genom stödgruppen Grupo de Países de Apoyo, 
Acompañamiento y Cooperación (GPAAC), och 
bidragit med direkt stöd till civilsamhällesaktörer vid 
förhandlingsbordet.60 Att parterna efter dessa aktö-
rers berättelser vid förhandlingsbordet samt till följd 
av påven Fransiskus Colombiabesök i september ena-
des om tillfällig vapenvila är ett steg i rätt riktning.

Förutsättningarna för försvarare av mänskliga rät-
tigheter (MR) att verka i utsatta regioner har försäm-
rats efter flera år av förbättringar. Våldet har under 
2017 ökat i de områden där FARC dragit sig tillbaka 
och där utrymme skapats för andra kriminella grup-
peringar; under årets första halva var ungefär en fjär-
dedel av de drabbade kvinnor.61 Narkotikaodling och 
illegal gruvdrift, lukrativa aktiviteter som i regel kan 
kopplas till bristande naturresursförvaltning, är ofta 
inblandade. Svenskt stöd till MR-organisationer kom-
mer vara fortsatt viktigt för att stärka demokratisk 
delaktighet och skapa positiv förändring i utsatta regi-
oner.

Sverige söker dialogpartner inom samtliga sektorer 
i landet och understryker vikten av löpande samtal 
både med de som verkar för och de som verkar emot 
förhandlade lösningar på konflikten. 
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Guatemala 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2017 har den nya Strategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Guatemala 2016–2020 66 börjat operatio-
naliseras. Guatemala fortsätter att vara ett av de mest 
socialt och ekonomiskt ojämlika länderna på konti-
nenten med utbredd korruption. Verksamheten 
genomförs i en kontext som präglas av svaga statliga 
institutioner, betydande sociala och ekonomiska 
ojämlikheter mellan urban- och landsbygdsmiljö, 
samt en stark ekonomisk elit med stort politiskt infly-
tande.

Den process som inleddes 2016 om att genomföra 
en författningsreform har stagnerat. Reformförslaget 
togs fram genom en dialogprocess där Sveriges stöd 
till civila samhället, särskilt till urfolkens organisatio-
ner och ledarstrukturer, bidrog till ett brett delta-
gande. Dialogprocessen visade sig vara ett framgångs-
rikt instrument för samordning och förhoppningar 
fanns om att uppnå en större effekt. Näringslivets 
inflytande bidrog dock till att förhala processen om 
författningsreform och slutligen ajournering. En plan 
för en särskild konsultationsordning med urfolk lades 
fram av regeringen i juli 2017. Planen saknar förank-
ring hos urfolken som inte blivit inbjudna att delta i 
utformandet. I dagsläget har konsultationsordningen 
ännu inte tagits i bruk.

Varken presidenten eller kongressen har  tydligt 
visat att de stödjer kampen mot de korrupta struktu-
rer som genomsyrar den politiska sfären och privat-
sektorn. Detta har lett till att civila samhället genom-
fört landsomfattande protester mot presidenten och 
kongressen. Som resultat av detta har flera ministrar 
avgått på egen begäran. Korruptionsfrämjande 
reformförslag har dragits tillbaka i kongressen efter 
påtryckningar från civilsamhället. Sverige har tillsam-
mans med övriga givare inom givarkoordinerings-
gruppen G13 visat stöd till kampen mot korruption 
och deltagit i politisk dialog med presidenten och 
hans kabinett i ljuset av dessa händelser, samt uttryckt 
särskilt stöd till civilsamhället. Den instabila politiska 
situationen kan ha implikationer för Sveriges strategi-
genomförande på kort sikt, framför allt inom resultat-
områdena mänsklig säkerhet samt demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Urfolks utsatthet som diskriminerad grupp bidrar 
till att upprätthålla den ojämlika fördelningen av 
resurser och till att utestänga en stor del av befolk-
ningen från politiskt och ekonomiskt deltagande. 90  
procent av befolkningen på landsbygden och av urfolk 

som säkerställer ökad motståndskraft mot torka, över-
svämningar och konflikter samt hållbara investeringar 
för ökad jordbruksproduktivitet och kvinnors stärkta 
ekonomiska egenmakt. 

Med anledning av ovannämnda utmaningar och 
dess möjliga negativa påverkan på strategigenomför-
andet vidtar Sverige löpande åtgärder för att minska 
dessa risker.

Tabell 4.5.4: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 223 212 154
Förvaltningskostnad (mnkr) 11 11 9
Förvaltningskrona 20 20 17
Antalet giltiga avtal 86 75 42
Antalet avtal med avtalsstart 16 31 20
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 36 39 44
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 19 20 19
Antalet godkända avtalsförändringar 36 25 -
Antalet godkända avtalsvillkor 93 42 31
Antalet avtal med avtalsslut 22 5 13

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Colombia 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat kraftigt, vilket 
reflekterar att en ny strategi beslutades i oktober 
2016. Antal insatser med avtalsstart har halverats, 
 vilket beror på att hanteringen av avtal har justerats. 
Antal avtal med avtalsslut 2017 är markant högre än 
tidigare år vilket reflekterar att insatser från den tidi-
gare strategin nu tar slut.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har över tid ökat något men 
detta kompenseras av ökat utbetalat belopp som ger 
en ökning av förvaltningskronan över tid.

Tabell 4.5.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Colombia 223 212 154
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Tabell 4.5.6: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 210 234 212
Förvaltningskostnad (mnkr) 13 13 12
Förvaltningskrona 16 18 17
Antalet giltiga avtal 65 74 48
Antalet avtal med avtalsstart 9 21 18
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 45 46 51
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 34 32 33
Antalet godkända avtalsförändringar 14 19 -
Antalet godkända avtalsvillkor 77 53 25
Antalet avtal med avtalsslut 7 14 15

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Guatemala 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid varit ganska konstant, 
trots implementeringen av ny strategi i slutet av 2016. 
Under år 2017 har längre avtal med större volymer 
ingåtts, vilket har lett till att relationen med samar-
betspartners kunnat bli än mer strategisk och framåt-
blickande. En gradvis ökning av längre avtal kommer 
att synas under de kommande åren men även kortare 
avtal med mindre volymer för att genomföra upp-
startsfaser och förberedande analyser innan full 
implementering av projekt.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat något över tid. Då 
utbetalat belopp är relativt stabilt ser vi en något 
minskad förvaltningskrona.

Tabell 4.5.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Guatemala 210 234 212

kan inte täcka sina grundläggande ekonomiska 
behov67 vilket får allvarliga konsekvenser för deras 
möjligheter att påverka sin situation och förbättra sin 
levnadsstandard. Urfolkskvinnor drabbas av dubbel 
strukturell diskriminering p.g.a. köns- och etnisk till-
hörighet. Detta medverkar till att urfolkskvinnor är 
särskilt utsatta för ohälsa, fattigdom och våld i en 
kontext där könsbaserat våld är utbrett inom alla 
samhällsskikt (4 av 10 kvinnor i Guatemala har blivit 
utsatta för våld av sin partner)68.

Sveriges stöd till kvinnors och flickors rättigheter 
kanaliseras genom både statliga institutioner på natio-
nell och lokal nivå samt genom civilsamhället. Detta 
har lett till framsteg inom rättssystemet i och med 
ratificering av den nya lagen mot barnäktenskap. I 
den förra lagen kunde undantag göras för äktenskap 
ända ned till 14 års ålder men den klausulen är i och 
med lagändringen nu eliminerad.

Sverige har ett starkt miljöfokus i de insatser som är 
riktade till ökad ekonomisk inkludering, framför allt 
inom kvinnors ekonomiska egenmakt, och resiliens-
byggande. De mest påtagliga effekterna av klimatför-
ändringarna är kännbara i den så kallade ”torra kor-
ridoren” och på höglandet, där ett resiliensperspektiv 
både inom miljö- och klimatområdet, samt för mark-
nadssystemsutveckling, är en oumbärlig ansats. Sam-
arbete sker med såväl civilsamhälle som kommunala 
institutioner, kooperativ och lokala småföretagare. 
Sveriges stöd till övergångsrättvisa är ett centralt 
bidrag till det långsiktiga arbetet för fredsbyggande 
och mänskliga rättigheter och ett viktigt verktyg för 
konfliktförebyggande och försoning.

Sverige är en av få bilaterala givare i landet och 
näst största givare efter USA69. Samordningen av 
givarna är svag och kapaciteten att föra en samlad 
policydialog med Guatemalas regering är låg. Sveri-
ges bistånd möter motstånd inom konservativa kret-
sar med mycket politisk inflytande i Guatemala sär-
skilt inom områden som mänskliga rättigheter, 
urfolksrättigheter, jämställdhet samt sexuella och 
reproduktiva rättigheter.

Synergier med andra strategier uppnås främst 
genom Strategi för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället 2016–2022, de globala Resultatstrategi för 
globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014–2017, 
Resultatstrategi för globala insatser för miljö och klimatmässigt 
hållbar utveckling 2014–2017 och Strategi för särskilda 
insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014–
2017. Viss uppföljning av de globala strategierna sker 
på landnivå av utlandsmyndigheten som även skapar 
ytor för koordinering, samverkan, förbättrade arbets-
metoder70 och gemensam analys genom olika forum.
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(NIR)75, som inleddes under 2016. Syftet med NIR:s 
program är att bidra med kapacitetstärkande insatser 
inom bankväsendet genom utbildning och erfaren-
hetsutbyte. För att inleda projekt finns ett allmänt 
krav på ett godkännande av projektet av de kubanska 
myndigheterna och involverade aktörer. Godkän-
nande av insatserna har dragit ut på tiden och Sida 
har en kontinuerlig dialog med NIR och SKL för att 
hantera den uppkomna situationen på ett flexibelt vis. 
Förseningarna beror på långsamma beslutsprocesser 
inom den kubanska staten. Sida har rådfrågat andra 
givare som uppgivit att det kan ta från tre månader 
till tre år att få ett projekt eller ett program godkänt 
av den kubanska staten.

Under 2017 har Sida fattat beslut om stöd till Dia-
konias program i Kuba76, samt en förstudie inom kul-
tursektorn genom stöd till SELAM. Sida har även fat-
tat beslut om en insats inom rättssektorn, en insats 
inom ekonomi samt ytterligare en insats inom civila 
samhället.

Det finns ingen formell givarsamordning och det 
finns inte tillgänglig statistik kring givarkontexten. 
Sveriges bistånd i relation till landets biståndsvolym 
bedöms ändå vara minimal. Sidas bedömning är att 
de större givarna främst är EU, Spanien, USA, 
Schweiz och FN. Sida har kontinuerlig dialog med ett 
antal givare med närvaro i landet.

Den gemensamma EU-strategin, Multiannual Indica-
tive Programme, gäller 2014–2020 och omfattar 
50 MEUR. Förhandlingarna mellan EU och Kuba 
om avtalet för politisk dialog och samarbete under-
tecknades i december 2016. Avtalet innehåller också 
en överenskommelse om en omfattande policydialog 
på sektornivå och för handel och handelssamarbete. 

Synergier finns med Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället 2016–2022, då svenska 
ramorganisationer ges möjlighet att inkludera Kuba i 
sina program. Inom ramen för Kuba strategin har 
Sida inlett ett stöd till Diakonia som även är en ram-
organisation till Sida. Internt erfarenhetsutbyte har 
härigenom kommit på plats kopplat till detta stöd. 
Sida förutser också synergier med Resultatstrategi för 
kapacitetsutveckling och utbyten 2014–2017, då Sida kom-
mer erbjuda kubaner tillgång till Sidas instrument 
International Training Programmes (ITP) inom områden 
av relevans för Kuba.

Samarbetsstrategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Kuba 2016–202071

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 
2016–2020 beslutades i september 2016 och efter-
följande operationalisering avslutades under hösten 
2017.

Efter beslut av partikongressen 2011 påbörjades en 
ekonomisk moderniseringsprocess i Kuba. Denna går 
långsamt och de positiva effekterna på den ekono-
miska utvecklingen är än så länge begränsade och har 
inte motsvarats av politiska reformer. Kubas hårt 
ansträngda ekonomi står inför många utmaningar, 
bland annat på grund av den politiska och ekono-
miska utvecklingen i Venezuela och Brasilien som är 
viktiga handelspartner och bundsförvanter. Ojämlik-
heten förväntas öka de kommande åren med anled-
ning av ökat privat företagande vilket ger avsevärt 
högre löner än vad staten erbjuder. I september 2017 
slog orkanen Irma hårt mot ett Kuba som redan 
befinner sig i en ekonomisk recession. Givet de utma-
ningar som Kuba har är det osäkert att regeringen på 
kort sikt kommer lyckas finansiera den återuppbygg-
nad av Irmas skador som behövs och utlovats.72

Normaliseringsprocessen, som inleddes i december 
2015, har till viss del avstannat. Den tidigare optimis-
men som fanns efter Barack Obamas  historiska besök 
i mars 2016 har bytts ut mot en mer pessimistisk bild 
av framtiden. USA:s politik gentemot Kuba har för-
ändrats och relationen liknas idag med den som 
rådde under kalla kriget73. Faktorerna ovan kan ha 
påverkan på strategigenomförandet.

Yttrande- och organisationsfriheten är fortfarande 
kringskuren. Det oberoende civilsamhället har under 
senare år utökats med aktörer som bloggare och obe-
roende journalister samtidigt krymper utrymmet för 
kritiska röster och därmed civilsamhällets möjligheter 
att verka. 

Sida arbetar med att både de fattigas perspektiv på 
utveckling samt rättighetsperspektivet är integrerade i 
stöden för att skapa en insatsportfölj som minskar 
 sårbarhet och stärker hållbarheten i den känsliga 
 politiska kontext som Kuba utgör. Miljö- och klimat, 
jämställdhets- samt konfliktperspektiven beaktas i alla 
stöd.

Under året har Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) arrangerat ett kubanskt studiebesök till Sverige 
i syfte att identifiera tentativa samarbetsområden 
inom decentralisering och självstyre. Förseningar har 
skett inom både förstudien med SKL74 samt pro-
grammet med Näringslivets Internationella Råd 
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4.6 Afrika (ap. 9)

Tabell 4.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015

Regional Afrika
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Burkina Faso
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Demokratiska Republiken Kongo
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Etiopien
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Kenya
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Liberia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Mali
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Moçambique
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Rwanda
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Somalia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Sudan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Sydsudan
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Tanzania
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Uganda
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Zambia
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Zimbabwe
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR)
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Tabell 4.5.8: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 20151

Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 16 4
Förvaltningskostnad (mnkr) 2 <1
Förvaltningskrona 10 38
Antalet giltiga avtal 9 2
Antalet avtal med avtalsstart 7 2
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 30 35
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 8 9
Antalet godkända avtalsförändringar 3 0
Antalet godkända avtalsvillkor 2 1

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Kuba 2016–2020.

1 Strategin ej verksam 2015 och därför ingen tillgänglig data.

Prestationer
Utbetalat belopp för 2017 är avsevärt högre än tidi-
gare som en följd av att strategin beslutades septem-
ber 2016, och ligger nu nästan i nivå med genom-
snittlig årlig strategivolym. Antal pågående avtal samt 
utbetalningar har ökat i och med uppbyggnad av 
portföljen.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskronan är förhållandevis låg vilket 
 kommer av att strategin hanteras hemifrån Sverige. 
Förvaltningskronan kan inte följas över tid då förvalt-
ningskostnaden initialt var låg.

Tabell 4.5.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Kuba 16 4
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Mali
Sida bedömer att utvecklingen mot strategins förvän-
tade resultat har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Sida noterar samtidigt att förseningar i 
genomförandet av fredsavtalet och ett allmänt för-
sämrat säkerhetsläge, framför allt i landets norra och 
centrala delar, har medfört svårigheter för Sida och 
vissa samarbetspartner att följa upp utvecklingssam-
arbetet i berörda områden.

Moçambique
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Inom Resultatområde 
1 Miljö/Klimat fortlöper verksamheten enligt plan med 
mindre förseningar av vissa beredningar. Flera nya 
insatser bereds och har beviljats inom landsbygdselek-
trifiering, ökad resiliens i kustområden, klimatanpass-
ning på lokal nivå och livsmedelsförsörjning, samt 
stöd till strategiska studier för förnybar energi. En ett-
årig förlängning med ytterligare medel beviljades för 
insatsen som stödjer förbättrade försörjningsmöjlighe-
ter för småskaliga lantbrukare som drabbades av tor-
kan. Det goda samarbetet mellan biståndet och den 
politiska diplomatin för klimat har utvecklats vidare, 
bland annat inom ramen för utrikesdepartementets 
initiativ med klimatambassader.

Inom Resultatområde 2 Demokrati/Mänskliga Rättighe-
ter/Jämställdhet är det främst beredningar av stöd till 
offentlig finansiell styrning, parlamentet, jämställd-
hetsministeriet, samt statens rättshjälpsinstitut som 
inte kunnat genomföras under året som planerats, 
samt en inställd utbetalning av generellt budgetstöd. 
Förnyat stöd till civila samhället och sociala skyddsnät 
har beviljats liksom stöd till kvinnligt deltagande i 
fredsprocessen.

Inom Resultatområde 3 Inkluderande Ekonomisk Utveck-
ling är det främst beredning av en andra insats inom 
sociala trygghetssystem som inte kunde färdigställas 
2017 som planerat. Stöd till kvinnors ekonomiska 
egenmakt har beviljats

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts i 
huvudsak enligt plan. Då portföljen fortsatt varit 
under uppbyggnad har 2017 varit ett beredningsin-
tensivt år med vissa förseningar. Insatsportföljens 
komposition bedöms fortsatt svara väl upp mot strate-
giresultaten och de utvecklingsutmaningar som 
Moçambique står inför.

Regional Afrika
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Burkina Faso
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning, vilket är en positiv för-
ändring jämfört med 2016.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Demokratiska Republiken Kongo
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte har gått i önskvärd riktning. Detta mot bakgrund 
av den försämrade politiska, ekonomiska och huma-
nitära situationen. Bedömning om en mer positiv 
utveckling kopplar mot när tidpunkt för presidentval 
ska hållas lagts fast eller när presidentvalet genom-
förts.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Detta mot bakgrund av att de 
olika projekten i landportföljen genomförs på det 
stora hela enligt plan och levererar mot sina målgrup-
per och mot uppsatta mål, om än med förseningar för 
vissa projekt, men på en aggregerad nivå är reform-
påverkan mindre imponerande eller alltför långsam.

Etiopien
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Kenya
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan, vilket är en positiv utveckling mot 2016. 

Liberia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan. Bedömningen speglar en 
negativ utveckling gentemot 2016 med vissa förse-
ningar på grund av försenade lagförslag i parlamen-
tet, det finns även vissa kvarvarande förseningar i 
insatserna till följd av Ebolaepidemin 2014–2015 som 
fått genomslag först nu.
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tet, och som bygger vidare på humanitärt stöd, ger 
mest resultat.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Bedömningen bygger på att 
insatser under rådande omständigheter avviker från 
genomförandeplan men att Sida flexibelt söker möta 
dessa utmaningar i genomförande i samråd med sam-
arbetspartner.

Tanzania
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning. Bedömningen är en posi-
tiv utveckling gentemot 2016. Kontantstödsprogram-
met leder till minskad resursfattigdom bland de allra 
fattigaste och fler flickor och pojkar får tillgång till 
utbildning. Utbyggnaden av elnätet fortskrider och 
ger tillsammans med decentraliserade system ökad 
tillgång till el för människor som lever i fattigdom och 
fler och fler får tillgång till finansiella tjänster. Detta 
bidrar i sin tur till att öka val och  möjligheter bland 
människor som lever i fattigdom. Vidare stärker de 
aktörer i det civila samhället som får stöd medveten-
heten om mänskliga rättigheter och sin förmåga att 
utkräva ansvar, och stärker därmed gruppers makt 
och röst.

I flera områden så som till exempel kampen mot 
korruptionen så samverkar insatserna väl med den 
tanzaniska regeringens intressen, medan i andra 
områden är det mer av ett arbete i motvind.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. 

Uganda
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har delvis gått i önskvärd riktning. Även om samar-
betspartners i huvudsak uppnår förväntade resultat, 
driver den beskrivna landkontexten delvis i motsatt 
riktning vilket motverkar effekten av resultaten. 
Andra faktorer som negativt inverkat på resultatupp-
fyllnad är pågående korruptionsärenden som påver-
kat utbetalningstakten negativt och beslut om bered-
ningar som har senarelagts i väntan på slutsatserna av 
Mid-Term Review.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan till följd av intensivt internt 
arbete med samarbetsparternas interna styrning och 
kontroll.

Rwanda
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning, framför allt till 
följd av fortsatt begränsat utrymme för det civila sam-
hället och media.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan. Detta förklaras delvis av fort-
satta svårigheter inom resultatområdet demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet, särskilt avse-
ende stöd till civilsamhällesorganisationer som verkar 
för ökat folkligt deltagande och ansvarsutkrävande. 
Det kan även förklaras av att arbetet med att bygga 
upp en insatsportfölj inriktad på att stärka kapaciteten 
hos offentliga institutioner att bidra till miljömässig 
hållbarhet och ökad motståndskraft mot klimatför-
ändringar på grund av viss kapacitetsbrist på utlands-
myndigheten tagit mer tid än planerat.

Somalia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan, med viss försening av samar-
betet med multilaterala parter.

Sudan
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Bedömningen 
grundas på tilldels minskade konfliktnivåer i bland 
annat Darfur, liksom förbättrat tillträde för utveck-
lingsaktörer, vilket gett dem större möjligheter att 
verka för exempelvis barns och kvinnors rättigheter. 
Denna förändring bedöms vara förenad med den 
sudanesiska regeringens ambitioner att verka för att 
sanktioner mot landet skulle släppas. Dock hämmas 
utvecklingen mot strategiresultaten fortsatt av poli-
tiska utmaningar, utdragna konflikter, och tradition-
ella normer och värderingar.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Utvecklingen är jämförbar med föregå-
ende år och bedömningen baseras på att berednings-
arbete av nya eller förlängning av pågående insatser 
gått i mål enligt teamets planering.

Sydsudan
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte har gått i önskvärd riktning. Bedömningen grun-
das på starkt begränsade förutsättningar för strategi-
genomförandet i den konfliktdrabbade kontexten. 
Dock noterar Sida att insatser levererar resultat trots 
rådande förutsättningar. Insatser med störst flexibili-
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Strategi för Sveriges regionala utvecklingssam
arbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2017 har arbetet med att genomföra strategin, 
beslutad av regeringen i juni 2016, inletts i praktiken. 
Strategin innebär ökade anslag samt ett antal nya 
eller omformulerade stödområden såsom demokrati 
och mänskliga rättigheter, migration samt sysselsätt-
ning med anständiga arbetsvillkor. Arbetet med port-
följanpassning har fortsatt under 2017, vilket i prakti-
ken innebär en neddragning av antalet stödinsatser 
till förmån för nya som svarar mot strategimålen. 
Arbetet med att integrera jämställdhet, konfliktkäns-
lighet, miljö och klimat, liksom rättighets- och fattig-
domsperspektiven i samarbetet fortgår och kommer 
intensifieras under 2018. Till exempel undersöks möj-
ligheten till fördjupat samarbete i syfte att identifiera 
och motverka konflikter pådrivna av klimatföränd-
ringarna. Området runt Tchadsjön är ett möjligt 
fokusområde för detta, med flera närvarande regio-
nala aktörer. 

Under föregående strategiperiod (2010–2016) blev 
det tydligt att regionalt samarbete måste kopplas till 
det bilaterala samarbetet och den politiska dialogen 
för att få genomslag. Den nya strategin uppmärksam-
mar detta samband genom att uppmana till synergier. 
För att möjliggöra detta har exempelvis stöd till 
 ekonomisk integration och handel koncentrerats till 
Östafrika. En kartläggning har också genomförts av 
möjliga synergier som kan stärkas kopplat till genom-
förandet av Parisavtalet om klimatförändringar, lik-
som AUs jämställdhetsprotokoll, det så kallade 
Maputo-protokollet. Dock kvarstår gängse utma-
ningar relaterade till kontinentens storlek, heterogena 
natur och komplexa politiska kontext. Antalet och 
omfattningen av konflikter, en varierande grad av 
politisk vilja och möjlighet att genomföra regionala 
beslut, samt stora skillnader i ekonomisk utveckling, 
påverkar i hög grad verksamheten hos Sidas regionala 
samarbetspartners. Fattigdomskopplingen är ofta 
indirekt då huvuduppdraget i strategin är att ”stärka 
kapaciteten hos regionala aktörer”.

Afrikanska Unionen (AU) och de sub-regionala 
gemenskaperna (REC:s) är centrala aktörer. De beslut 
som fattas av AU och REC:s bör i princip få ett stort 
genomslag på kontinenten, samtidigt som det förs en 
kritisk debatt om bristen på nationellt genomförande 
av dessa policybeslut. I januari 2017 tillträdde en ny 
AU Kommission och beslut fattades om omfattande 
reformer av AU, inklusive ökad egenfinansiering. AU 
ser därför 2017 och 2018 som en form av över-

Zambia
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Zimbabwe
Sida bedömer att arbetet med att uppnå förväntade 
resultat för den tidigare strategin, vilken ersatts av nya 
strategi genom beslut under året, delvis gått i önsk-
värd riktning. Bidragande till denna bedömning är att 
utvecklingen i Zimbabwe vad avser strategimålen 
fortsätter att begränsas av en ekonomi i kräftgång 
 vilket påverkar investeringar och underhåll av så väl 
hälsosektorn som andra sektorer. Med mindre än ett 
år kvar till nationella val ses också ett hårdnande kli-
mat avseende mänskliga rättigheter. Utlovade refor-
mer inom offentlig sektor går också långsamt.

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresulta-
ten har delvis gått i önskvärd riktning vad gäller den 
beslutade strategin under 2017. Bedömningen är 
densamma som för tidigare strategi med en utveck-
ling som fortsätter att begränsas av ekonomin och ett 
hårdnande politiskt klimat i samband med splittring 
mellan fraktioner i regeringspartier och upptakten 
inför valet 2018.

Sidas bedömning är att insatsportföljen under 2017 
genomförts enligt plan.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR)
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har delvis gått i önskvärd riktning. Förutsättningar att 
uppnå strategimålet avseende ”förbättrad tillgång till 
säker och laglig abort” påverkas direkt av USA:s infö-
rande av MCP med även mål som avser bredare 
SRHR-arbete kommer sannolikt påverkas. Många 
insatser som syftar till ökad tillgång till integrerade 
SRHR-tjänster kommer tvingas skära ner dramatiskt 
eller helt avvecklas. För den regionala strategins port-
följ innebär det ett ökat fokus på, och delvis alterna-
tiva kanaler, laglig och säker abort samt ökad dialog 
och påverkansarbete.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan med behov av att ändra inrikt-
ning till följd av MCP.
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operationaliseringsplan som antogs i april 2017. 
Detta avspeglas i ett minskande antal giltiga avtal 
2017. Den genomsnittliga avtalslängden 2017 var 
relativt kort som en följd av att flera äldre samarbeten 
fasades ut och många nya avtal, kopplat till nya mål 
och insatsområden, inte kommer ingås förrän under 
2018, varav vissa startades upp 2017 i form av kor-
tare förberedande faser.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid sjunkit en aning. 
Som en följd av sjunkande förvaltningskostnad över 
tid och samtidigt ökat utbetalat belopp har förvalt-
ningskronan ökat som följd av effektivare använda 
resurser.

Tabell 4.6.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Regionalt Afrika 192 185 175

Regionalt Afrikas horn 23 10 15

Regionalt Centralafrika -1 - 4

Regionalt Söder om Sahara 154 94 107

Regionalt Södra Afrika 8 18 17

Regionalt Västra Afrika 33 34 35

Regionalt Östra Afrika 17 24 47

gångsår och externa partners har begränsad insyn i 
hur reformerna genomförs, inte minst vad gäller 
 viljan och förmågan att finansiera unionen. Den nya 
kommissionsordföranden Moussa Faki (Tchad) före-
faller emellertid fokusera mer på kontinentens kon-
flikter än den förra, som istället prioriterade det lång-
siktiga utvecklingsarbetet genom Agenda 2063.

Torkan på Afrikas Horn, konflikterna i Sydsudan, 
Somalia, Demokratiska Republiken Kongo, runt 
Tchadsjön och i Mali m.fl. länder har orsakat stora 
flyktingströmmar, inte minst till Uganda och Etio-
pien, vilket resulterat i att denna fråga kommit upp 
på den politiska dagordningen också i Afrika. Det 
syntes bland annat genom Intergovern mental Autho-
rity on Development’s (IGAD) toppmöte för soma-
liska flyktingar i mars 2017, samt Ugandas solidaritet-
stoppmöte i juni 2017.

Givarsamordning är en utmaning på regional nivå 
i och med att etablerade modeller ofta saknas, bort-
sett från AU vissa REC:s. Samtidigt är det helt cen-
tralt för att undvika fragmentering, dubbelfinansie-
ring och en dränering av organisationernas 
begränsade kapacitet. Givarsamordningen inom EU, 
till exempel i förhållande till AU:s Kommission 
(AUC), fungerar emellertid bra.

Utlandsmyndigheten har under året stärkts kompe-
tensmässigt inom områdena migration och sysselsätt-
ning med anständiga arbetsvillkor, samt fred & säker-
het, med ökad betoning på mänsklig säkerhet, 
våldsam extremism med en koppling till långdragna 
flyktingsituationer och humanitärt arbete.

Tabell 4.6.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 424 365 401
Förvaltningskostnad (mnkr) 20 22 21
Förvaltningskrona 21 17 19
Antalet giltiga avtal 190 218 136
Antalet avtal med avtalsstart 29 30 33
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 51 60 68
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 29 28 29
Antalet godkända avtalsförändringar 45 46 -
Antalet godkända avtalsvillkor 260 252 172
Antalet avtal med avtalsslut 25 25 24

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021.

Prestationer
Utbetalningarna ökade återigen 2017 efter flykting-
avskrivningarna 2016. År 2017 var i stor utsträckning 
ett år då insatser under den tidigare regionala strate-
gin avslutades och nya insatser under den gällande 
regionala strategin identifierades, i enlighet med den 
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görs även mot bakgrund av att en ny femårig samar-
betsstrategi utarbetats under 2017. Fokus kommer 
fortsatt ligga på främjande av mänskliga rättigheter, 
demokrati och jämställdhet, samt på hållbart bruk av 
naturresurser, såsom vatten, skog, land och energi, i 
syfte att bekämpa fattigdom. Nya insatser inriktas 
mot återskapande av obrukbar åkermark, med meto-
der som kan ge betydligt större skördar än tidigare.79 
Förbättrat utnyttjade av de vattenresurser som lagras 
i dammar ska ge ökad produktion och inkomst även 
under torrperioder.80 Satsningar på socialförsäkrings-
program är tänkta att – vid sidan av andra effekter – 
bidra till att småodlare kan ta ökade ekonomiska ris-
ker.81 Tillsammans syftar dessa insatser till ökad 
produktivitet, och hållbar produktion, inom det breda 
lantbruket. På lång sikt kan detta bidra till en struktu-
rell omvandling av ekonomin. På kortare sikt skapas 
ökade arbetstillfällen och förbättrad resiliens, samt 
minskade konfliktrisker.

En avslutad insats kring renovering och byggande 
av dammar för odling och annan ekonomisk verk-
samhet under torrperioden har givit flera positiva 
resultat – några av dem mycket oförutsedda. Exem-
pelvis har de genomsnittliga skolresultaten i kommu-
nen Bakata tydligt förbättrats. Med mat i magen har 
elevnärvaron ökat, liksom elevernas prestationer.82

Stöd till myndigheten för statlig kontroll och arbete 
mot korruption (ASCE-LC) bereds, liksom ett stöd till 
ett stärkt och effektivare parlament.83 Under året har 
dessutom en stor civilsamhällsinsats för ökat ansvars-
utkrävande inletts.84 Att just denna insats vunnit pris i 
World Summit Awards som bästa och mest innova-
tiva digitala lösning, är i sig en framgång. Tillsam-
mans syftar dessa insatser till att driva Burkina Faso i 
en riktning där politik och samhällsstyrning i ökad 
grad handlar om programmatiska insatser till majori-
tetens nytta istället för maktutövning till gagn för de 
få.

Sedan tidigare stöder Sverige andra insatser inom 
vattenhushållning, till stöd för ökad jämlikhet mellan 
kvinnor och män, samt insatser för förbättrad natio-
nell statistik.

Sverige är fortfarande en relativt liten givare i 
 Burkina Faso, men deltar aktivt i samordning. Under 
2017 utarbetas en gemensam strategisk planering 
inom EU-kretsen där totalt åtta givare ingår. Sverige 
har där tagit ett ledande ansvar för miljöområdet. I 
den bredare givarkretsen leder Sverige, tillsammans 
med UNDP, arbetet kring rättssystem och mänskliga 
rättigheter. Denna ledande roll baseras på Sveriges 
specifika profil och det rykte vi under lång tid byggt 

Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Burkina Faso, 2004–2006 77

Förutsättningar för strategigenomförande
En försämrad säkerhetssituation längs gränsen till 
Mali påverkar alltmer utvecklingssamarbetet i 
 Burkina Faso. Upprepade terrorattacker, särskilt i 
norr, leder till ökat fokus på säkerhetsinsatser och geo-
grafiska omprioriteringar. Mer långsiktigt finns även 
risker för destabilisering av den ännu unga demokra-
tin. Mänsklig säkerhet är hotad. Den stora andelen 
multidimensionellt fattiga i de tre provinserna i Sahel-
regionen skapar grogrund för rekrytering till våldsam 
extremism.78 Som svar skapade den burkinska reger-
ingen i juli 2017 ett akut-program för Sahel-regionen, 
huvudsakligen inriktat mot hälsa, utbildning, infra-
struktur och jobbskapande. Andra delar i program-
met är förstärkt närvaro av säkerhetsstyrkor och för-
bättrad förvaltning. Flertalet givare undersöker 
möjligheterna att styra om insatser till denna region, 
till stöd för programmet, så också Sida.

Generellt riktas ett ökat givar-fokus mot frågor 
kring lokalsamhällens resiliens. Monetär fattigdom – 
bristande tillgång till resurser – är fortsatt utbredd 
över hela landet. Över 40 procent lever under fattig-
domströskeln. Den mer långsiktiga utmaningen 
handlar om klimatförändringarnas negativa effekter, 
vilka förstärks av ett snabbt ökande befolkningstryck. 
Fattigdomsproblematiken i Burkina Faso är mångfa-
cetterad. Förutom svag hälsa och låg utbildningsnivå 
är tillgång till vatten och andra produktionsfaktorer 
en nyckelfaktor. Hållbart nyttjande av denna och 
andra naturresurser handlar såväl om tillgång som 
förvaltning. Lokalsamhällens och individers möjlighe-
ter till inflytande och kontroll över dessa resurser är 
centralt. Det är grunden för att öka människors möj-
ligheter och val.

Den ännu unga demokratiskt valda regeringen är 
ambitiös. Förbättrad politisk stabilitet och ett civil-
samhälle som förändrar sin roll från gatuprotester 
mot långsiktig granskning av makten är positiva för-
ändringar. Medborgares röst och påverkan stärks. Det 
finns likväl strukturer som håller tillbaka: frustration 
bland statens anställda över uteblivna förbättringar 
har resulterat i månadslånga strejker under 2017. 
Implementeringen av regeringens politik har därmed 
försenats vilket bland annat lett till kraftiga förse-
ningar i infrastruktur-investeringar. Utmaningarna 
gäller alltså både förvaltning av naturresurser och en 
svag samhällsstyrning.

Inom ramen för pågående strategi försöker Sida 
svara mot några av dessa utmaningar. Detta arbete 
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid minskat som följd 
av minskade personalkostnader. Detta i kombination 
med ökning av utbetalade belopp ger en ökning av 
Förvaltningskronan över tid.

Tabell 4.6.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Burkina Faso 118 97 78

upp demokrati/MR/stöd till civilsamhälle respektive 
miljöområdet.

Strategin ger tillsammans med Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 
2016–2021 synergieffekter inom vattenområdet där 
stöd till ECOWAS och IUCN samverkar med det 
nationella stödet till integrerad vattenhushållning. 
Samverkan sker även mellan det regionala RFGI- 
projektet (The Responsive Forest Governance Initia-
tive) samt det nationella stödet till Tree Aid och 
IUCN inom skogsförvaltning genom att RFGI:s 
manualer används.

Tabell 4.6.4: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 118 97 78
Förvaltningskostnad (mnkr) 5 7 9
Förvaltningskrona 22 14 9
Antalet giltiga avtal 30 25 17
Antalet avtal med avtalsstart 9 10 2
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 45 49 61
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 41 31 35
Antalet godkända avtalsförändringar 14 12 -
Antalet godkända avtalsvillkor 70 39 49
Antalet avtal med avtalsslut 4 3 2

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med 
Burkina Faso, 2004–2006.85

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat, detta trots årliga 
förlängningar av strategin. Även antalet pågående 
insatser har fortsatt att öka. 2017 har varit ytterligare 
ett år av intensiva beredningar av nya insatser, med 
flera inledande utbetalningar sent under året. Den 
relativt sett korta avtalslängden är en direkt följd av 
de begränsningar som den ettåriga förlängningen av 
strategin 2004–2006 medfört. Genomsnittlig avtals-
längd har även dragits ned av några förberedande 
studier som gjorts. Som förberedelse för den nya sam-
arbetsstrategi som beslutades i slutet av 2017 har 
dock avtalsbeloppen kunnat ökas i några insatser.

Ett ökat antal godkända avtalsförändringar åter-
speglar de svårigheter som insatserna möter i genom-
förandefasen, och är därmed en indikation över det 
uppföljningsarbete som handläggare måste göra. 
Antalet godkända avtalsvillkor är en annan indikator 
på den kvalitetsgranskning som löpande görs. Många 
villkor relaterade till brister i partners ursprungliga 
kapacitet skrivs in i avtal och dessa måste sedan följas 
upp.



45Sidas årsredovisning 2017

som med staten. Från landallokeringen ges bland 
annat stöd till Country Based Humanitarian Fund89 
med fokus på att stärka resiliens i lokala samhällen 
och hos individer för att bättre motstå humanitära 
kriser. Ett flertal andra sådana insatser finns även,  
till exempel UNICEF PEAR+390 och International 
Alert91.

Utlandsmyndigheten fortsätter att arbeta för att 
stärka kvinnors möjligheter att delta och representeras 
i valbara församlingar, i förberedelser för nationella 
och lokala val, när de äger rum. Stöd ges exempelvis 
till Carter Center och International Alert92. Förekom-
sten av sexuellt våld fortsätter vara ett problem i lan-
det, inte bara i de konfliktdrabbade provinserna. Stöd 
ges till MONUSCO:s (FN:s fredsbevarande styrkor i 
Kongo-Kinshasa) MR-kontor (JHRO, Joint Human 
Rights Office)93 bland annat med en senior rådgivar-
tjänst för skydd av kvinnor, med fokus på bekämpning 
av konfliktrelaterat sexuellt våld. Sida fortsätter även 
sitt stöd till program för våldsprevention och positiv 
maskulinitet i Kinshasa.94

Utlandsmyndigheten bidrar till ökad kapacitet för 
lokal konfliktlösning genom specifika insatser men 
även genom att integrera konfliktlösning i ett flertal 
projekt.95 I syfte att skapa förutsättningar för hållbar 
fred fortsätter utlandsmyndigheten sitt stöd för återin-
tegrering av före detta kombattanter samt barn asso-
cierade med väpnade grupper96. Vad gäller miljö- och 
klimat så kan noteras att Sida jobbar aktivt tillsam-
mans med flertalet partners för en relevant integra-
tion av det övergripande målet om hållbar utveckling. 
Ett exempel är diskussion kring “gröna krediter” i ett 
mikrofinansprojekt tillsammans med UNCDF (Uni-
ted Nations Capital Development Fund).

Den bilaterala strategin har synergier med framfö-
rallt Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2019, Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda, 2015–2019; 
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila sam-
hället 2016–2022 samt Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020. Detta sker i huvudsak genom att 
säkerställa komplementaritet mellan strategierna, och 
om möjligt gemensam utvärdering och uppföljning. 
En nära dialog förs med Folke Bernadotte akademin 
(FBA) som inom ramen för utvecklingsstrategin foku-
serar på att stärka kapaciteten hos individer och insti-
tutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. 
FBA:s arbete fokuserar på UNSCR 1325, SSR (Secu-
rity Sector Reform) och DDR (Disarmement, Demo-
bilisation, Reintegration)97.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Demokratiska republiken Kongo 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2017 fortsatte genomförandet av biståndet att 
påverkas av en rad negativa faktorer: ökad politisk 
instabilitet, uteblivna presidentval, negativ utveckling 
vad gäller mänskliga rättigheter och minskat fredligt 
demokratiskt utrymme, försämrad säkerhetssituation i 
Kasai och Tanganyika provinserna samt i östra 
Demokratiska Republiken Kongo, risken att biståndet 
utnyttjas av politiska krafter, en försämrad humanitär 
situation med fler internflyktingar, epidemier och 
undernäring, samt den kraftiga nedgången vad avser 
ekonomisk utveckling med ökad inflation.

Demokratiska Republiken Kongo uppvisar alla 
tecken för att vara det sköra och instabila land som 
det brukar betecknas som. Sida anpassar kontinuer-
ligt sitt samarbete så att det säkerställer att det kom-
mer rätt målgrupper tillgodo. Detta innebär till 
exempel att Sida har valt att fokusera på insatser som 
når ut till befolkningen direkt snarare än via större 
nationella reformprogram. 

Det finns varken någon givargemensam samarbets-
strategi eller EU-gemensam programmering i Demo-
kratiska Republiken Kongo. De fem största givarna 
(organisationer och/eller länder) är: Världsbanken, 
EU, DfID, USA och Belgien. Därefter kommer Japan 
och Sverige, som är ungefär lika stora. Av EU:s med-
lemsstater är Sverige den 3:e störste givaren och Sve-
rige är den 4:e största humanitära givaren. Givarkon-
texten utmärks av ett mycket svagt ledarskap från 
ansvarigt ministerium för givarsamordning och avsak-
nad av en nationell utvecklingsstrategi.

Hälsostödet har under 2017 fokuserat på att för-
stärka dels UNICEF:s arbete med att underlätta till-
gång till grundläggande hälsovård för barn och kvin-
nor86. Mot bakgrund av den kritiska hälsosituationen 
och i synnerhet den allvarliga nutritionssituationen i 
Kasaiprovinserna ger Sida ett multidimensionellt 
 hälsoresiliensstöd genom Action contre la Faim (ACF) 
med fokus på nutrition och vatten och sanitet.87

Under 2017 uppgick det humanitära stödet som 
Sida betalade ut till Demokratiska Republiken Kongo 
till omkring 236 miljoner kronor.88 Förutsättningar för 
humanitärt stöd är komplexa och statens vilja och 
förmåga att vidta adekvata akuta eller förebyggande 
åtgärder är begränsade. Synergier mellan utvecklings-
samarbetet och det humanitära stödet har fortsatt att 
utvecklas. Länken mellan humanitära insatser, stabili-
sering och återuppbyggnad är en av utlandsmyndig-
hetens viktigaste dialogfrågor med såväl andra givare 
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Etiopien 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Undantagstillståndet från 2016 hävdes under året och 
politiska reformer har börjat ses över. Svenska insatser 
inom demokrati och mänskliga rättigheter genomförs 
genom stöd till offentliga institutioner och civilsam-
hällesorganisationer. Sida inledde 2017 ett stöd via 
UNDP för att verka för reform av demokratiska insti-
tutioner.98 Insatsen är utformad att vara adaptiv och 
flexibel i relation till reformutrymmet och genomför-
andekapaciteten hos de olika institutionerna.

Den fortsatta torkan drabbar hårdast boende i låg-
länderna med boskap. Sida möter detta genom ett 
ökat fokus på motståndskraft samtidigt som extra 
medel på grund av torkan har tillskjutits under året. 
Som ett led i denna satsning inleddes ett stöd till soci-
ala trygghetssystem via UNICEF99 för att bygga 
strukturer för utdelning av kontantbidrag till de mest 
utsatta grupperna, framför allt barn. I samarbete 
med World Food Programme, WFP100 stödjer Sida att 
bygga motståndskraft och minska beroendet av 
humanitära bidrag för människor i värdkommuner 
och flyktingläger i Somaliregionen genom bland 
annat tidiga varningssystem, försäkringslösningar och 
stöd till klimatsmart jordbruk.

Bristen på jämställdhet har fortsatt vara en utma-
ning för utvecklingen i Etiopien. Under året har avtal 
tecknats om stöd till UNFPA:s101 och 
UNWOMEN:s102 arbete med att motverka våld mot 
kvinnor, öka kvinnors politiska deltagande och ekono-
miska egenmakt samt främja sexuell och reproduktiv 
hälsa via hälsokliniker och ungdomsmottagningar. 
Utöver dessa större program har jämställdhet även 
integrerats i samtliga nya program.

Genom satsning på yrkesutbildning och tillgång till 
resurser för att starta företag för fattiga kvinnor och 
ungdomar i urbana miljöer under ledning av SNV, 
Merci Corp och Technoserve103, ökar möjligheten till 
ekonomisk egenmakt. Tillsammans med ILO och 
H&M104 arbetar Sida också att för att förbättra 
arbetsvillkoren i de alltmer frekventa exportproduce-
rande industriparkerna

Det bilaterala biståndet strävar efter att hitta syner-
gier med globala och regionala strategier. Ett tydligt 
exempel på ett bilateralt program som stärker och 
komplimenterar regionala och globala strategier är 
det planerade stödet till UNHABITAT:s landpro-
gram105 för att etiopiska och internationella aktörer 
ska kunna dela och utbyta erfarenheter om stadspla-
nering, avfallshantering och inkluderande deltagande.

Tabell 4.6.6: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 246 223 227
Förvaltningskostnad (mnkr) 16 14 13
Förvaltningskrona 15 16 18
Antalet giltiga avtal 34 30 27
Antalet avtal med avtalsstart 13 7 6
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 44 49 52
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 41 43 49
Antalet godkända avtalsförändringar 11 14 -
Antalet godkända avtalsvillkor 47 48 9
Antalet avtal med avtalsslut 5 9 4

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

Prestationer
Utbetalat belopp ökar något över tid. Ett något ökat 
antal nya avtal kan förklaras bland annat med att ett 
större anslag för insatser i Demokratiska Republiken 
Kongo. I övrigt föreligger inga större förändringar i 
prestationerna i förhållande till tidigare år. En viss 
minskning i genomsnittlig avtalslängd och avtalsbe-
lopp förklaras av ett flertal mindre strategiska projekt-
stöd eller stödinsatser i form av extra revisioner. 
Under 2017 ökade det humanitära anslaget till 
Demokratiska Republiken Kongo kraftigt, något som 
påverkat utlandsmyndighetens totala hantering av 
bistånd.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat, dels som 
följd av utökade personalresurser. Förvaltningskronan 
har minskat över tid till följd av ökad förvaltningskost-
nad i relation till utbetalat belopp.

Tabell 4.6.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Kongo, demokratiska 
 republiken 

246 223 227
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat över tid, med en 
kraftig ökning mot 2016 då de sjönk avsevärt mot 
ingångsvärdet. Förvaltningskronan har efter den inle-
dande fördubblingen legat stabilt under året.

Tabell 4.6.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Etiopien 411 202 152

En strategi för EU-gemensam-programmering 
antogs i slutet av 2017. Ett gemensamt arbete för kli-
matsmart jordbruk med högre produktivitet och möj-
lighet att sälja råvaror till industriparkerna för föräd-
ling av jordbruksprodukter planeras. De fem största 
givarna i Etiopien är Världsbanken, USA, Storbritan-
nien, EU och afrikanska utvecklingsbanken. Av EU-
länderna är Storbritannien, Italien, Nederländerna, 
Finland och därefter Sverige de största givarna. 

Under 2018 kommer lokala val att genomföras vil-
ket troligtvis kommer att påverka på förutsättning-
arna för det framtida strategigenomförandet, då tidi-
gare lokalval varit kopplade till konflikter mellan olika 
etniska grupper. Situationen med fortsatt torka i lan-
det och fortsatt politisk oro och lågintensiva konflikter 
i delar av landet samt maktkamp inom regeringskoa-
litionen betyder fortsatt behov av kontinuerlig analys 
av risker och fortsatt arbete med samverkan mellan 
humanitärt och långsiktigt stöd, med fokus på resi-
liens.

Tabell 4.6.8: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 411 202 152
Förvaltningskostnad (mnkr) 21 11 17
Förvaltningskrona 19 18 9
Antalet giltiga avtal 79 62 35
Antalet avtal med avtalsstart 25 14 14
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 40 44 44
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 26 18 18
Antalet godkända avtalsförändringar 33 15 -
Antalet godkända avtalsvillkor 61 70 44
Antalet avtal med avtalsslut 15 8 4

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Etiopien 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har fortsatt öka under perioden och 
fördubblats mellan 2016 och 2017. Ökningen 2017 är 
i linje med den nya strategin från 2016. Detta medför 
även att antalet insatser med avtalsstart har fortsatt 
öka, så även för antalet giltiga avtal. Antalet avtalsför-
ändringar kopplas till att program anpassas till för-
ändringar för genomförandet.
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utbildning. För Maasai samhällen påverkas alla 
dimensionerna av könstillhörighet och ålder. Kvinnor 
och barn har liten makt och möjlighet att påverka. 
Användningen av en deltagandeansats har bidragit 
till att identifiera dessa gruppers behov och anpassa 
insatsen därefter. 

Sida arbetar vidare med att ytterligare stärka ett 
integrerat miljö- och klimatperspektiv och där kon-
fliktperspektivet också tas om hand då de på många 
sätt är kopplade. Klimatanpassade insatser måste 
även vara konfliktkänsliga, till exempel kan hante-
ringen av torkan förbättras genom aktivt deltagande 
från de berörda samhällena i identifieringen av behov 
och åtgärder.  

Biståndets totala andel av statsbudgeten utgör cirka 
1,5 procent eller 3,9 procent av BNI110, Sveriges andel 
av det totala biståndet till Kenya utgör cirka 2,5 pro-
cent och är den 10 största givaren, den fjärde största 
av EU:s medlemsländer. 

Sverige deltar aktivt i givarsamordningen, både 
den övergripande och den som förs inom EU-kretsen. 
Gemensamprogrammering har bedrivits sedan 2014 
och en andra fas förbereds nu. Utlandsmyndigheten 
hanterar EU-delegationens stöd till jordbrukssektorn. 

Inom ramen för sekunderingsprogrammet rekryte-
rades en Sida medarbetare till UNHCR Kenya för att 
arbeta med UNHCR:s övergång till långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete som innebär att bygga nya 
partnerskap och mobilisera andra typer av aktörer.

Utlandsmyndigheten har fortsatt varit engagerad i 
dialogen med EU inom ramen för det svenska stödet 
till EU:s nödfond om instabilitet111 och de underlig-
gande orsakerna till irreguljär migration där Sverige, 
efter migrationskonferensen i Valetta i november 
2015, beslutade att bidra med tre miljoner euro. 

Den bilaterala strategin har inom ramen för stödet 
genom Strategi för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället 2016–2022, har följt upp aktiviteter och 
deltagit i möten kring aktiviteter som genomförs i 
Kenya. Detta är av vikt för att dra på synergier och 
uppnå korsbefruktning mellan aktiviteter som finan-
sieras genom den bilaterala strategin. 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Kenya 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Kenyas utveckling 2017 påverkades framför allt av 
den politiska kontexten samt den torka som drabbade 
landet. Efter en intensiv valperiod under hösten 2017 
som inkluderade bestrida resultat av oppositionen 
samt ogiltigförklarande av presidentvalen av högsta 
domstolen, väntar nu Kenya på att en ny regering ska 
utses.  

Även om processen har stärkt det kenyanska rätts-
väsendets oberoende, har stabiliteten i landet fått sig 
en törn. De etniska sprickorna i det kenyanska sam-
hället framstår som tydligare än på länge, med 
attacker såväl i sociala medier som i form av konkret 
våld.

Den andra väsentliga händelsen utgörs av den 
torka som drabbat regionen, däribland Kenya, sedan 
2016. Kenya har inte lyckats stärka sin resiliens och 
anpassa sig till klimatförändringens effekter. FN:s livs-
medelsprogram, WFP, menar att cirka 3,4 miljoner 
kenyaner bedöms svälta och nutritionsstudier visar att 
370 000 barn och 37 000 gravida och/eller ammande 
mödrar är akut undernärda.106 De dåliga skördarna 
till följd av den otillräckliga nederbörden har påverkat 
tillväxten negativt och matpriserna har gått upp. 

De två händelserna har negativt påverkat ekono-
miska aktiviteter och den ekonomiska tillväxten har 
mattats av till 5 procent det andra kvartalet.107 Likaså 
konstateras att dessa två händelser har påverkat 
Kenyas fattigdom i alla fyra dimensioner.

Inom ramen för strategin arbetar Sida med att 
stärka institutioner, däribland rättsväsendet, valrelate-
rat stöd och stöd till civila samhället för stärkande av 
bl.a. yttrandefrihet, och avser fortsätta detta arbete. 
Vidare ges stöd via WFP och UNICEF för att bidra 
till ökad tillgång till sociala skyddsnät och stärka resi-
liens inklusive i de torra- och halvtorra regionerna.108 

Sida eftersträvar ett integrerat konfliktperspektiv 
och miljö- och klimatperspektiv i biståndet till Kenya. 
Kopplingen mellan de båda perspektiven är tydlig i 
den kenyanska kontexten där bland annat miljörelate-
rade konflikter är vanligt förekommande. Ett exempel 
är stödet för att komplettera det planerade energistö-
det via Akiira, som fokuserar på sysselsättning med 
ILO som avtalspart.109 Där har den multidimensio-
nella fattigdomsanalysen bidragit till att man inte tit-
tar bara på elektricitet men också på att stärka män-
niskorna som påverkas av de geotermiska projekten 
genom olika insatser för att öka bland annat deras 
möjligheter till produktiv sysselsättning genom yrkes-
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Liberia 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
I oktober 2017 höll Liberia val, både till president 
och representanthuset. Ungefär hälften av Liberias 
befolkning registrerade sig för att rösta (49 procent 
var kvinnor och 51 procent män, av dessa gick drygt 
hälften och röstade.112 Det här är första gången på 
över 70 år som en folkvald president lämnar över 
makten till en ny folkvald president. Valprocessen 
blev kraftigt försenad på grund av klagomål om 
oegentligheter i första valomgången som anmäldes av 
ett av de 19 partier som förlorade i första valom-
gången. Klagomålen omhändertogs på ett korrekt 
sätt av högsta domstolen. Congress for Democratic 
Change (CDC) och tidigare fotbollsspelaren George 
Weah vann Presidentvalet. Omkring 1 000 kandida-
ter konkurrerade om de 73 platserna till representant-
huset. Valet genomfördes utan våldsamheter men 
med en lång process om överklagande som hantera-
des hos de lagliga institutionerna. Oppositionsledaren 
George Weah vann efter en andra valomgången. 

Svenskt stöd i form av kapacitetsstärkande av den 
nationella valkommissionen och av rätts- och säker-
hetssektorn bedöms ha bidragit positivt till att valen 
kunde genomföras korrekt och transparent. Den libe-
rianska polisen har visat starkt ägarskap och tagit fullt 
ansvar för säkerheten i landet, något de hanterade väl 
efter att tagit över från FN-missionen, United Nations 
Mission in Liberia, UNMIL, juni 2016. 

UNMIL:s fortsatta avvecklande pågick under 2017 
för att avslutas under våren 2018. Konsekvenserna av 
denna avveckling är ännu svåra att identifiera men 
bedöms påverka lokal handel och service negativt.

Otillräcklig hantering av inbördeskrigens grundor-
saker gör att den rådande freden är bräcklig, trots de 
framgångar som uppnåtts. Situationen försvåras av 
lågkonjunktur som leder till arbetslöshet och fattig-
dom. Bristande kapacitet i säkerhets- och rättssektorn 
är ytterligare en riskfaktor för möjligheten att upp-
rätthålla säkerheten i landet. I en omfattande kon-
fliktstudie som utfördes av nationella Peace Building 
Office identifieras tre konfliktområden som de främ-
sta hoten mot nationell fred och säkerhet: landdispy-
ter, korruption och gränstvister. Landdispyter anges i 
alla 15 län utgöra det största hotet.113 Dessa hot är 
interrelaterade och det krävs samordnade nationella 
insatser för att hantera dem, samtidigt som ett inte-
grerat konfliktperspektiv är av central betydelse. 

Alla insatser har ett jämställdhetsperspektiv och 
särskilt arbetar Sida aktivt med att lyfta detta i icke-

Tabell 4.6.10: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 413 315 433
Förvaltningskostnad (mnkr) 42 40 36
Förvaltningskrona 10 8 12
Antalet giltiga avtal 62 70 71
Antalet avtal med avtalsstart 9 8 23
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 47 46 45
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 46 33 38
Antalet godkända avtalsförändringar 35 34 -
Antalet godkända avtalsvillkor 157 130 58
Antalet avtal med avtalsslut 14 12 11

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Kenya 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp fluktuerar över tid och för 2017 hör 
ökningen mot 2016 samman med ytterligare anslag 
för aktiviteter relaterade till den svåra torkan som 
drabbar landet. Operationaliseringsplanen eftersträ-
var en minskning av antalet insatser samt konsolide-
ring av portföljen. Vidare eftersträvas större och 
längre avtal, vilket kan ses över tid.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden ökar över tid, vilket för 2017 
härleds till tidsbegränsad personalresurs. Förvalt-
ningskronan fluktuerar över tid, vilket kommer av 
fluktuation av utbetalat belopp och en något ökande 
förvaltningskostnad.

Tabell 4.6.11:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Kenya 413 315 433
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Tabell 4.6.12: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 188 173 187
Förvaltningskostnad (mnkr) 17 15 13
Förvaltningskrona 11 12 14
Antalet giltiga avtal 54 60 49
Antalet avtal med avtalsstart 9 13 9
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 48 48 51
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 43 33 32
Antalet godkända avtalsförändringar 23 23 -
Antalet godkända avtalsvillkor 95 97 53
Antalet avtal med avtalsslut 4 12 2

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Liberia 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp är stabilt över tid nådde inte upp till 
förväntad nivå på 220 miljoner kronor Orsaken är 
försenade beredningar, försenade finansiella rappor-
ter från partner, en avbruten beredning, en beredning 
som flyttades fram till 2018 samt uppskjutna betal-
ningar till nästa år som resulterat i det lägre utfallet. 
Genomsnittlig utbetald volym per insats har också 
minskat något.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat, delvis med 
hänvisning till utökade personalresurser Som en kon-
sekvens av över tid stabilt utbetalat belopp och ökad 
förvaltningskostnad har förvaltningskronan minskat 
över tid.

Tabell 4.6.13:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Guinea - - 6

Liberia 188 173 177

Regionalt Västra Afrika - - -13

Sierra Leone - - 16

sociala sektorer, till exempel vid vägbyggen där 
underhåll av vägar till stor del genomförs av kvinnor. 
Liberia Sweden Feeder Road Project (LSFRP 3)114 
bygger kapacitet att underhålla landsbygdsvägar med 
bland annat kvinnors ekonomiska egenmakt i fokus. 
Genom entreprenörskap och sysselsättning ges stä-
dernas och landsbygdens fattiga ökade inkomstmöj-
ligheter samtidigt som tillgång till service och mark-
nader har förbättrats för landsbygdsbefolkning i de 
berörda områdena.115

Likaså bidrar det svenska stödet till Prospects till en 
ökad ekonomisk integrering genom att ungdomar 
lättare finner anställning.116 

Enligt Liberias finansministerium är Sverige är den 
största givaren bland EU:s medlemsstater och den 
andra största bilaterala givaren. Sverige uppmuntrar 
till givarkoordinering och sitter som ordförande till-
sammans med UNMIL i den generella givarkoordi-
neringsgruppen. Under 2017 tog Sverige över rollen 
som Enhanced Integrated Framework (EIF) donor 
facilitator, för en första testperiod om sex månader för 
att sedan fortsätta i två år om Minstry of  Commerce 
and Industries visar tillräckligt ägarskap, och blir där-
med en viktig aktör inom handelssektorn. Inom sek-
torn fredsbyggande och rättssäkerhet är Sverige, till-
sammans med USA, en av de mest tongivande 
givarna.

Den bilaterala strategin har inom stödet för mänsk-
lig säkerhet följt upp stödet till Peace Building Fund 
där det finns synergier med stöd som utgår från 
 Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021, framför allt till ECOWAS 
och The Electorial Institute for Sustainable Demo-
cracy in Africa, EISA. För den regionala strategin har 
ambassaden följt upp de regionala valobservatörer 
som funnits på plats under valet.

Den nytillträdda administrationen och UNMIL:s 
stängning i mars 2018 kommer påverka utvecklingen 
i landet och eventuellt strategigenomförandet under 
2018. Utlandsmyndigheten kommer följa utveck-
lingen noga och vara beredda att anta en flexibel 
hållning till den nationella utvecklingen.
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Europeiska unionen, Världsbanken (IDA), USA, 
Frankrike och Kanada. Sverige är den tionde störste 
givaren och räknas som en medelstor givare. Av EU:s 
medlemsstater är Frankrike, Tyskland och Nederlän-
derna de tre största och Sverige den femte störste 
givaren119. Vad gäller sektorer är Sverige en bland 
många givare på områdena demokrati, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter respektive mänsklig säker-
het, medan vi är en av de största på miljö- och kli-
matområdet (19 procent).120

Det finns ett väl fungerade givarsamarbete, men 
intrycket är att intresset för harmonisering och sam-
stämmighet successivt har minskat hos andra givare 
och att biståndet i större grad politiserats och därmed 
har visibilitet blivit viktigare på bekostnad av koordi-
nation. I kraft av sin storlek har dock Sverige kunnat 
bidra till en aktiv givarkoordinering på miljö- och kli-
matområdet. 

I enlighet med strategin har synergier sökts med 
Strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021, inom områden som upp-
byggnad och rekonstruktion i postkonfliktsituationer 
samt konfliktprevention och ”early warning” samt 
inom förnybar energi och integrerad vattenförvalt-
ning. Vidare finns synergier med Strategin Hållbar fred 
2017–2022 omfattande bland annat uppföljning av 
och harmonisering med den regionala planen för 
UNSCR 1325 och efterföljande resolutioner. Samråd 
sker här med Folke Bernadotte Akademin, som har 
ansvar för resultatmål kring mänsklig säkerhet i stra-
tegin för utvecklingssamarbetet med Mali. Dessutom 
finns en ansats att stärka länken mellan humanitära 
insatser och långsiktig utveckling genom insatser för 
att stärka motståndskraft hos de fattigaste i centrala 
och norra Mali. Här kan nämnas stödet till Action 
Contre la Faim (ACF) som syftar till att förbättra sår-
bara hushållens livsmedelssäkerhet genom att öka 
livsmedelsproduktionen, öka hushållens inkomster 
och minska sårbarheten för katastrofer genom att eta-
blera och genomföra en sektorsöver gripande strategi, 
inklusive livsmedelsförsörjning, arbetstillfällen och 
försörjning, näring samt vatten och sanitet.121

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mali 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Arbetet med att implementera fredsavtalet från 2015 
som är det övergripande målet för det svenska samar-
betet med Mali går mycket långsamt. Samtidigt har 
säkerhetsläget försämrats i en allt större del av Mali, 
med extremistattacker mot United Nations Multi-
dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 
(MINUSMA) och Malis säkerhetsstyrkor och sam-
manstötningar till följd av konkurrens om natur-
resurser mellan jordbrukande och boskapsskötande 
grupper. I de norra delarna av landet är bristen på 
grundläggande samhällstjänster stor vilket ökat rele-
vansen för Sidas insatser för ökad resiliens, nutrition, 
vatten, sanitet och hygien i området.

I augusti 2017 valde presidenten att skjuta upp den 
folkomröstning om en ny författning som planerats till 
sommaren 2017 på grund av politiskt motstånd, 
social oro och demonstrationer, främst bland unga. 
Möjligheten till politisk dialog har påverkats av frek-
venta regeringsombildningar och den positionering 
som redan pågår inför de planerade president- och 
parlamentsvalen 2018. Möjligheten att det lagförslag 
om könsrelaterat våld (vilket bland annat innehåller 
ett förbud mot kvinnlig omskärelse) antas före presi-
dentvalet anses liten, då inga politiker vill riskera att 
reta väljarna. I augusti 2017 beslutades dock om en 
ny skogspolitik med tonvikt på klimatfrågor och 
decentralisation, som Sverige stöttat genom skogsför-
valtningsprogrammet GEDEFOR.117

Mot bakgrund av landets utveckling inom såväl 
politik som säkerhet slogs operationaliseringsplanen 
för strategin fast i juli 2017. Under 2017 har insatser 
påbörjats för det i strategin nya stödområdet Mänsklig 
säkerhet och det nya resultatet Förnybar energi under 
stödområdet Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och 
stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar 
och naturkatastrofer. Under 2017 har konfliktperspekti-
vet stärkts i beredningen av insatser inom miljö- och 
klimatområdet, både i termer av analys och i resul-
tatramverk varvid i beredningen av fas två av Vårt-
marksprogrammet tonvikt bland annat lagts på att 
förstärka kapaciteten för motståndskraft hos fattiga 
kvinnor och män för att möjliggöra bättre levnadsför-
hållanden och försörjning vilket leder till bättre säker-
het och i förlängningen ett reducerat antal internflyk-
tingar 118.

År 2017 utgjordes 23 procent av Malis statsbudget 
av bistånd, och uppskattningsvis 40 procent av bistån-
det till Mali var off  budget. De fem största givarna är 
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Moçambique 2015–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Den pågående konflikten,  den makroekonomiska 
situationen och torkan har fortsatt påverka förutsätt-
ningarna för strategigenomförandet negativt under 
2017.

Den politiska situationen har förbättrats något då 
vapenvilan förlängts och dialog mellan Nyusi och 
Dhlakama inletts kring bland annat den viktiga 
decentraliseringsfrågan. Vapenvilan och den påbör-
jade dialogen har inneburit ett stabilare politiskt läge 
och en förbättrad säkerhetssituation i de centrala 
delarna av landet. En permanent lösning av konflik-
ten är avgörande för att få ytterligare fart på ekono-
min, vilket i sig är en nödvändighet för att förbättra 
den statsfinansiella situationen och bryta trenden av 
höjda priser på basvaror. 

Rapporter visar att skördarna under 2017 varit 
relativt goda samt att utbrottet av skadedjursangrep-
pet ”fall army worm” inte blev så illa som först befa-
rat.122 Konsekvenserna av den tidigare torkan kvarstår 
dock och kan påverka framtida försörjningsmöjlighe-
ter för många människor i delar av landet, framför 
allt de mest utsatta. 

Uppföljning av den nu slutförda och publicerade 
sammanfattningen av revisionen av de ”hemliga 
lånen”, som finansierats av Sverige, är viktig för flera 
processer som sammantaget kan påverka förutsätt-
ningarna för strategigenomförandet. Exempel på 
sådana processer är: a) återskapandet av förtroendet 
mellan regeringen och den moçambikiska befolk-
ningen, givarna, samt investerare, b) återetablerandet 
av ett IMF program, c) en omstrukturering av stats-
skulden, d) åtgärder och reformer inom offentlig 
finansiell styrning, e) eventuella politiska konsekven-
ser. En positiv utveckling kopplad till dessa processer 
skulle kunna leda till ökad extern finansiering och 
investeringar. 

Under 2017 har Sida arbetat med att öka antalet 
insatser med miljö/klimat som huvudsyfte och del-
syfte samt utfört utbildningar för personalen och sam-
arbetspartner.123 Utlandsmyndigheten har rekryterat 
personal för att stärka kompetens inom miljö/klimat/
energi-området vilket skapat goda förutsättningar för 
utökat genomförande av strategin inom resultatom-
råde 1 (se nedan). I arbetet med att integrera ett kon-
fliktperspektiv ingår bland annat utbildningar inom 
konfliktförebyggande/fredsbyggande samt en insats 
inom kvinnligt deltagande i fredsprocessen.

Tabell 4.6.14: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 239 192 179
Förvaltningskostnad (mnkr) 14 14 12
Förvaltningskrona 16 14 15
Antalet giltiga avtal 41 47 33
Antalet avtal med avtalsstart 6 5 17
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 51 47 52
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 61 49 54
Antalet godkända avtalsförändringar 10 11 -
Antalet godkända avtalsvillkor 63 49 36
Antalet avtal med avtalsslut 2 8 2

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mali 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid vilket hänger sam-
man med att den gällande strategin för 2016–2020 
har ett högre genomgående årligt och totalt anslag. 
Det totala antalet avtal har minskat jämfört med tidi-
gare år. Samtidigt har antalet insatser med avtalsstart 
ökat något, vilket förklaras av nödvändigheten att i 
tidigt skede introducera och ställa om till nya resultat-
områden och resultat. Medelavtalslängden och 
genomsnittligt avtalsbelopp är högre än föregående 
år som en konsekvens av antagandet av den nya stra-
tegin och den möjlighet den ger att teckna avtal som 
är både längre i tid och större i volym.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är stabil över längre sikt. 
 Förvaltningskronan har över tid ökat något följd av 
ökat utbetalat belopp i förhållande till förvaltnings-
kostnaden.

Tabell 4.6.15:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Mali 239 192 179
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Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har ökat över tid, detta främst 
på grund av att utlandsmyndigheten förstärkt perso-
nalresurser. Förvaltningskronan fortsätter att minska 
då utfallet fortsatt minskar sedan föregående år.

Tabell 4.6.17:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Moçambique 454 512 685

Utlandsmyndigheten deltar kontinuerligt i dialog-
forum och givarkoordinering, bland annat inom bud-
getstöd, sociala skyddsnät, forskning, jämställdhet, 
EU-gemensam programmering samt leder givargrup-
perna för offentlig finansiell styrning samt energi. 
Under stor del av 2017 har dialogen dominerats av 
revisionen av de hemliga skulderna, reformer kring 
offentlig finansiell styrning samt fredsprocessen. De 
fem största givarna är USA, Världsbanken, Storbri-
tannien, EU och Sverige. Det finns flera samband 
och synergier med svenska strategier, bland annat 
Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklings-
samarbetet 2015–2021, Strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara  
2015–2019 och Strategi för Sveriges humanitära bistånd 
genom  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
2017–2020.

Tabell 4.6.16: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 454 512 685
Förvaltningskostnad (mnkr) 30 26 27
Förvaltningskrona 15 19 25
Antalet giltiga avtal 60 61 53
Antalet avtal med avtalsstart 16 17 13
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 48 57 60
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 73 74 101
Antalet godkända avtalsförändringar 30 20 -
Antalet godkända avtalsvillkor 125 135 94
Antalet avtal med avtalsslut 3 10 5

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

Prestationer
Det utbetalade beloppet har över tid minskat, vilket 
främst kommer av att 2017 års generella budgetstöd 
om 256,25 miljoner kronor inte kunde genomföras. 
Flera planerade beredningar och utbetalningar 
påverkades av fler insatstekniska utmaningar än van-
ligt, såsom förseningar i mottagandet av projektför-
slag, rapportering samt icke-uppfyllda avtalsvillkor. 
Flera beredningsprocesser tog också längre tid än pla-
nerat. Den genomsnittliga avtalslängden har minskat 
främst på grund av att flera insatser med långa avtals-
perioder, bland annat i energisektorn, nu avslutats 
samt att många förberedande insatser med kortare 
avtalslängd tillkommit.
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skilt inom stödområdena marknadsutveckling & pro-
duktiv sysselsättning samt miljö & klimat. Landets 
ekonomi fortsätter att växa, andelen fattiga minskar, 
urbaniseringen fortgår och produktiva jobb skapas.126 
En ny sjuårig utvecklingsstrategi – National Strategy 
for Transformation (NST) 2017–2024 – antogs av 
Rwandas regering under året. I den händelse att NST 
används för att fördela de internationella biståndsgi-
varna på olika samhällssektorer kommer den att ha 
påverkan på genomförandet av Sveriges strategi för 
Rwanda för de kommande åren. Detta har dock inte 
skett ännu.

Utifrån en multidimensionell fattigdomsanalys 
uppvisar Rwanda inte en entydig bild vad gäller för-
utsättningarna för strategigenomförandet. Medan 
människors ekonomiska och sociala resurser, möjlig-
heter och val stärks, fortsätter den politiska maktkon-
centrationen, det civila samhällets snäva utrymme 
och den bristande respekten för de politiska rättighe-
terna att inskränka individens makt och röst. Dessa 
skilda utvecklingstendenser utifrån analysens dimensi-
oner gör utvecklingssamarbetet med Rwanda kom-
plext och svårt. 

Givarsamfundet i Rwanda är jämförelsevis litet. 
Bland samtliga bi- och multilaterala givare var 
 Sverige den tolfte största givaren under Rwandas 
budgetår 2015/2016. Sveriges andel av det totala 
biståndet till Rwanda var samma år knappt 4 pro-
cent.127 Det ska då framhållas att från vissa givare 
ingår i de siffror som rapporteras till den rwandiska 
regeringen inte allt bistånd till icke-statliga aktörer 
och det civila samhället. Utlandsmyndigheten bedö-
mer att Sverige är en av de mest betydelsefulla 
givarna vad gäller stöd till organisationer i det civila 
samhället. Samordningen mellan biståndsgivarna 
fungerar väl medan däremot samordning och dialog 
mellan givarkollektivet och regeringen har haft stora 
brister under året, inte minst i samband med framta-
gandet av NST. Trots att statsbudgeten till cirka en 
tredjedel finansieras med biståndsmedel har reger-
ingen inte velat ha med biståndsgivarna i diskussionen 
om prioriteringar i NST. Detta har försvårat plane-
ringen för biståndsgivarna, inklusive Sverige, vad 
avser det framtida stat-till-stat-samarbetet.

Insatsportföljen har ett stort inslag av riktade insat-
ser för konfliktförebyggande, fred och säkerhet. Där-
utöver bidrar insatserna för att stärka organisationers 
arbete med ansvarsutkrävande och folkligt deltagande 
såväl som insatser för att främja produktiva jobb till 
ökad mänsklig säkerhet. I landets utvecklingsstrate-
gier ses sådana insatser som ytterst viktiga för säker-
heten och den fortsatta försoningen i samhället efter 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Rwanda, 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Presidentvalet som hölls i augusti fick inte den nega-
tiva effekt på mediefriheten och rörelseutrymmet för 
det civila samhället som hade befarats. Valet ledde 
dock inte till någon ökad politisk pluralism, utan 
cementerade den totala politiska dominansen av det 
styrande partiet Rwanda Patriotic Front och dess 
ledare president Paul Kagame. En politisk faktor som 
under året fortsatte att till viss del påverka strategige-
nomförandet negativt var den rwandiska regeringens 
starka vilja att kontrollera organisationer i det civila 
samhället, inte minst utlandsfinansierad verksamhet. 
Kontrollen centraliserades ytterligare till myndighe-
ten Rwanda Governance Board (RGB), vilket gör att 
alla de civilsamhällesorganisationer som Sverige stöd-
jer är beroende av RGB:s godkännande för att kunna 
verka i landet. Då även innehållet i organisationernas 
verksamhet ska godkännas riskerar det att minska 
organisationernas oberoende från staten, vilket går 
stick i stäv mot målet i Sveriges strategi att stärka 
civilsamhällets kapacitet att hålla staten ansvarig.

De lågintensiva konflikterna i östra Demokratiska 
Republiken Kongo och det instabila politiska läget i 
Burundi har under året fortsatt att påverka Rwanda i 
form av flyktingströmmar och några gränsincidenter 
med dödlig utgång. Det freds- och försoningsarbete 
och den gränsöverskridande dialogen mellan lokal-
samhällen och beslutsfattare i Rwanda, Demokratiska 
Republiken Kongo och Burundi som Sverige stödjer 
inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet 
har dock kunnat fortsätta att visa upp positiva resul-
tat.124

Den nya regeringsadministration som formades 
efter presidentvalet i augusti innebar en delning av 
det tidigare miljö- och naturresursministeriet (MINI-
RENA) i två nya ministerier: miljöministeriet (MoE) 
respektive ministeriet för landfrågor och skogsnäring. 
Delningen påverkar ansvarsförhållanden och styrning 
inom en pågående och en planerad insats på miljö-
området, dock utan att bedömas påverka resultat och 
genomförande på ett negativt sätt. Det pågående 
samarbetet mellan Lantmäteriet och Rwandas mot-
svarande myndighet hamnade under ministeriet för 
landfrågor och skogsnäring men med bibehållen 
myndighetsstruktur, medan det planerade institu-
tionsstödet till MINIRENA endast minskade i storlek 
i och med att det nya, mindre MoE bildades 125 

Den socio-ekonomiska kontexten i Rwanda är i 
huvudsak gynnsam för strategigenomförandet, sär-
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Prestationer
Utbetalat belopp är relativt konstant över tid. Antalet 
giltiga avtal minskar över tid som följd av målsätt-
ningen kring detta. Längre avtal ökar möjligheterna 
att uppnå hållbara resultat, särskilt inom de insatser 
som syftar till beteende- och attitydförändringar 
såsom de pågående mänskliga rättighets-, jämställd-
hets- och försoningsinsatserna. 

Ökningen av den genomsnittliga avtalsbelopp över 
tid är enligt plan. Högre volymer och färre avtal ökar 
möjligheterna för en mer effektiv hantering av 
insatsportföljen.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat kraftigt, vil-
ket förklaras av förvaltningskostnader för genomför-
andet av det bilaterala forskningssamarbetet med 
Rwanda om cirka 50 mnkr per år. Förvaltnings kronan 
har som följd minskat över tid, detta även som konse-
kvens av att utbetalda belopp kopplat till det bilate-
rala forskningssamarbetet med Rwanda om cirka 50 
mnkr per år inte inkluderas i redovisningen ovan (den 
inkluderas i motsvarande tabell kapitel 4.15).

Tabell 4.6.19:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Regionalt stora sjöregionen - - >-1

Rwanda 195 176 197

inbördeskriget och folkmordet 1994. En mer omfat-
tande portfölj för riktade insatser inom miljö- och kli-
matområdet är under uppbyggnad, bland annat med 
inriktning på registrering, administration och använd-
ning av mark; ett område som i det tätbefolkade 
Rwanda är ytterst viktigt ur ett miljö- såväl som ett 
konfliktperspektiv.

I enlighet med strategin har synergier sökts med 
såväl Strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med 
Afrika söder om Sahara 2016–2021 som med Strategin för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken 
Kongo 2015–2019. Den av utlandsmyndigheten initie-
rade informella gruppen för samordning och infor-
mationsutbyte mellan de strategier som berör län-
derna kring de Stora Sjöarna är viktig för att skapa 
synergier.128 Gruppen har som en inledande aktivitet 
gjort en gemensam kartläggning av de bilaterala, 
regionala och globala insatser inom konfliktförebyg-
gande som gruppens olika medlemmar arbetar med. 
I ett nästa steg kommer gemensam uppföljning av 
utvalda insatser att inledas. Det stöd som ges till Uni-
versity of  Rwanda i syfte att stärka utbildningen på 
mastersnivå och universitetets kapacitet i olika avse-
enden, inklusive innovation, har som huvudsyfte att 
bidra till stödområde 3 i strategin (marknadsutveck-
ling och produktiv sysselsättning), men bidrar också 
till genomförandet av Strategin för forskningssamarbete och 
forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021129. Insat-
sen ligger mycket väl i linje med forskningsstrategins 
fokus på uppbyggnad av inhemsk forskningskapacitet 
på universiteten för att därigenom stärka ansvaret för 
och ägarskapet av det egna landets utveckling. 

Tabell 4.6.18: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 195 176 196
Förvaltningskostnad (mnkr) 16 16 10
Förvaltningskrona 12 11 19
Antalet giltiga avtal 31 35 34
Antalet avtal med avtalsstart 6 10 11
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 41 43 37
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 36 32 27
Antalet godkända avtalsförändringar 13 6 -
Antalet godkända avtalsvillkor 102 68 56
Antalet avtal med avtalsslut 4 6 9

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Rwanda, 2015–2019.
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lingsmålen. Ett nytt Partnerskapsavtal mellan givarna 
och den somaliska regeringen tydliggör de åtaganden 
som parterna gör för att stödja utvecklingsplanens 
genomförande. Partnerskapsavtalet innehåller New 
Deal-principerna liksom ett ramverk för ömsesidigt 
ansvarsutkrävande. Sverige spelar en framträdande 
roll i planens koordineringsstruktur och leder tillsam-
mans med regeringsföreträdare tre utav nio arbets-
grupper; den för sociala sektorer och hälsa; resiliens, 
samt den för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I maj 2017 i London antogs en övergripande 
ansats för säkerhet och rättvisa (Comprehensive 
Approach to Security, CAS), ett ramverk för hållbar 
säkerhet, mänskliga rättigheter och politiska förhand-
lingslösningar. Reformer och utveckling av säkerhets- 
och rättssektorerna kommer att vara en prioritet 
under de kommande fyra åren. Målsättningen är att 
etablera somaliska säkerhetsstyrkor som är ”able, 
affordable, acceptable, accountable” och som tar full 
hänsyn till internationell humanitär rätt och de 
mänskliga rättigheterna. Även här spelar Sverige 
ledande roll och är medordförande för koordinerings-
organet för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Givarsamordningen i Somalia är god och Sverige 
spelar en aktiv roll inom denna, bland annat genom 
att tillsammans med somaliska regeringsföreträdare 
vara ordförande i olika koordineringsfora. Det finns 
ingen givargemensam samarbetsstrategi, men inter-
nationella samfundet har förbundit sig att följa den 
nationella utvecklingsplanen, liksom CAS. De största 
givarna under 2016 var i fallande ordning: EU, Stor-
britannien, USA, och Sverige. Sveriges andel av 
totala biståndet det året var 6 procent.

Tabell 4.6.20: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 440 345 346
Förvaltningskostnad (mnkr) 11 8 11
Förvaltningskrona 42 41 32
Antalet giltiga avtal 34 34 39
Antalet avtal med avtalsstart 8 5 6
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 43 42 43
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 52 46 39
Antalet godkända avtalsförändringar 24 31 -
Antalet godkända avtalsvillkor 48 61 43
Antalet avtal med avtalsslut 3 7 10

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

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Somalia 2013–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Somalia har gjort stora politiska och ekonomiska 
framsteg sedan New Deal överenskommelsen 2013. 
Med stöd av internationella samfundet har landet 
gjort framsteg vad gäller freds- och statsbyggnad. 
Trots detta är säkerhetsläget fortsatt besvärligt, med 
väpnade konflikter i delar av landet. Under 2017 
påverkade fyra faktorer utvecklingssamarbetet med 
Somalia:
1.  en utdragen och svår torka medförde en risk för  

en större svältkatastrof  än den 2011.
2.  en ny regering med en relativt teknokratisk fram-

toning tillsattes under våren 2017;
3.  genomförandet av den nya nationella utvecklings-

planen påbörjades;
4.  ett övergripande ramverk för säkerhetssektorn 

antogs vid en konferens i London i maj 2017;

Somalia karaktäriseras av cykliska klimatkatastrofer 
och konflikter som bidrar till temporära toppar av 
humanitära behov. I början av 2017 rådde svår torka 
i hela landet efter tre regnsäsonger med för lite neder-
börd, en situation som fortsatta under hela året med 
hälften av befolkningen  – cirka 6,2 miljoner männ-
iskor – var i akut behov av humanitärt bistånd.130  
I början av 2017 förelåg en uppenbar risk för en 
större svältkatastrof  än den som inträffade 2011. Det 
internationella samfundet lyckades emellertid att app-
licera lärdomarna från den tidigare tragedin och gav 
en snabb och effektiv respons på den humanitära 
appellen.

Under slutet av 2016 och början av 2017 genom-
fördes en valprocess. Genom aktivt svenskt engage-
mang genom politisk dialog och finansiellt stöd 
genom FN och EISA131 bidrog Sverige till att det 
federala parlamentet nu har 24 procent kvinnor, lik-
som till presidentvalet som ledde till ett fredligt makt-
skifte i februari 2017. Både det nya parlamentet och 
den nya federala regeringen som sedan utsågs under 
våren är i genomsnitt yngre och mer välutbildad än 
tidigare regering.132 Den nya regeringens brist på poli-
tisk förankring har emellertid resulterat i ett antal 
politiska bakslag och en ansträngd relation med både 
parlamentet och delstaterna, samtidigt som det stora 
ägarskapet för landets utvecklingsagenda ligger fast.

Den nya nationella utvecklingsplanen som antogs i 
december 2016 är det nya styrdokumentet för Soma-
lias utveckling. Det konkretiserar landets behov och 
prioriteringar, samt inkorporerar de globala utveck-
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sudan 2014–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Genomförandet 2017 av den förlängda strategin har 
påverkats av landets sköra politiska utveckling och 
fortsatta säkerhetsproblem. Sida har under året sam-
tidigt utarbetat underlag för den nya strategi som 
regeringen beslutade i december.133

Sudan är ett av världens fattigaste länder, där 
omkring hälften av befolkningen lever under FN:s 
gräns för extrem fattigdom.134 Konflikter förekommer 
fortsatt, med delar av befolkningen utsatta för över-
grepp och våld. En nationell dialog är dock initierad 
med syfte att åstadkomma ett bredare politiskt delta-
gande och humanitärt tillträde, vilket tillsammans 
med släppta sanktioner förväntas generera både 
social och ekonomisk utveckling. 

Sudan påverkas av klimatförändringar och miljö-
relaterade utmaningar, såsom förkortade och oregel-
bundna regnperioder, eroderande mark samt förore-
ningar. Det sparsamma vegetativa skyddet i vissa 
områden medför en förhöjd risk för ökenspridning 
och förstörelse av jorden. 

Utvecklingssamarbetet genomförs med begränsade 
administrativa resurser och kanaliseras därför framfö-
rallt genom multilaterala aktörer och partnerskap 
med andra givare, som funnit på plats under en 
längre tid och byggt upp förtroende hos såväl reger-
ingen som befolkningen och därigenom bedöms ha 
kapacitet och förutsättningar att verka i landet. 
Givarsamordningen av långsiktigt utvecklingssamar-
bete i landet är generellt mycket svag och flera givare 
arbetar endast med humanitärt stöd. Sida för aktiv 
dialog med övriga aktörer och följer särskilt FN:s 
ambition att utveckla ”ett nytt sätt att arbeta” för 
samspel mellan humanitärt och långsiktigt utveck-
lingssamarbete, där Sudan är ett pilotland.135 I Sidas 
dialog om resiliens har vikten av att utvecklingssamar-
betets- och humanitära aktörer delar analys och koor-
dinerar sina insatser framförts.

Sverige är den tionde största bilaterala givaren och 
den andra av EU:s medlemsländer.136 Samtliga insat-
ser som genomförs i enlighet med strategin samfinan-
sieras med andra givare och Sverige för nära dialog 
med exempelvis; EU, Norge och Storbritannien. 
Synergier finns framförallt med Strategi för Sveriges 
humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida) 2017–2020 och Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 
2016–2021 samt med Resultatstrategi för globala insatser 
för mänsklig säkerhet 2014–2017/Strategi Hållbar fred 

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat kraftigt, detta som 
en konsekvens av att insatsportföljen konsoliderats 
efter en tidigare expansionsfas. Detta avspeglas i anta-
let giltiga avtal som stabiliserats och genomsnittligt 
avtalsbelopp som ökat över tid.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är över tid stabilt med en till-
fällig minskning 2016. Förvaltningskronan har över 
tid ökat som följd av ökat utbetalat belopp över tid i 
relation till utvecklingen för förvaltningskostnaden.

Tabell 4.6.21:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Somalia 440 345 346
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Tabell 4.6.22: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 80 57 60
Förvaltningskostnad (mnkr) 5 4 3
Förvaltningskrona 16 15 19
Antalet giltiga avtal 10 8 4
Antalet avtal med avtalsstart 4 4 3
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 37 32 50
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 72 77 44
Antalet godkända avtalsförändringar 4 4 -
Antalet godkända avtalsvillkor 9 6 2
Antalet avtal med avtalsslut 0 2 1

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

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid, detta då strategi-
anslaget utökades år 2017 och hela det nya beloppet 
kunde användas i förnyade eller helt nya insatser. 
Fyra avtal har tecknats och antalet giltiga avtal stiger, 
vilket är väntat vid anslagsökningar. Antalet avtal är 
något högre än antalet pågående insatser eftersom 
några avtal har nått fasen när slutrapport inväntas. 
Två av de nya insatserna har jämförelsevis höga 
avtalsbelopp, de andra två har relativt låga avtalsvär-
den, då dessa hanterar en sekundering och en förbe-
redande studie. I en liten portfölj får varje insats ett 
stort genomslag på nyckelvärden som till exempel 
genomsnittliga avtalsbelopp och avtalstid, vilket gör 
att trenden påverkas och snarare visar avvikelserna än 
portföljens egentliga utveckling.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat över tid. De ökande 
kostnaderna år 2017 utgörs framförallt av personal-
kostnader för de medarbetare som stöttat utlands-
myndigheten i utarbetandet av underlag för en ny 
strategi och för omhändertagande av årets höjda 
anslag. Förvaltningskronan har över tid minskat som 
konsekvens av att utbetalat belopp ökat mindre i rela-
tion till förvaltningskostnadens ökning.

Tabell 4.6.23:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Sudan 80 57 60

2017–2022. Utsänd personal arbetar med samord-
ning av både humanitärt bistånd och långsiktiga 
utvecklingsinsatser vilket ökar potentialen för att 
utnyttja de synergier som finns, i synnerhet kopplat 
till Sveriges strategi för humanitärt bistånd.

Dialog förs löpande med Sidas rådgivare för resi-
liensfrågor så att insatsportföljen, utvecklas med hän-
syn tagen till vikten av att landet och samhällen stär-
ker sin resiliens mot kriser. Samordnade resor har 
genomförts under 2017, vilket gjort att dialogen kon-
kretiserats och gemensam analys fördjupats.

Konkurrens om naturresurser såsom vatten, mark 
och mineraler, liksom de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringar, utgör även en grundorsak till 
lokala konflikter. 

Sidas utvecklingssamarbete i Sudan genomsyras av 
ett integrerat konflikt- och jämställdhetsperspektiv.  
I Sidas fortsatta arbete i Darfur samspelar dessa 
 perspektiv med ett integrerat miljö- och klimatper-
spektiv.

Svenskt stöd till ökad kunskap och möjligheter för 
kvinnor att hävda sina mänskliga rättigheter och ökad 
respekt för barnets rättigheter har genom stöd till 
UNICEF bland annat inkluderat påverkansarbete 
mot kvinnlig könsstympning137 och bidragit till att 
stärka det nationella skyddssystemet för barn i 
Sudan138. För att stärka särskilt utsatta kvinnor och 
flickor, har utökade anslag under 2017 möjliggjort att 
nya insatser startat vilka stöder sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter samt stärkt jämställdhetsinte-
grering i FN.139 Sidas stöd till EU:s CSO-program 
som bidrag till strategimålet om stärkt förmåga hos 
civilsamhället att verka för mänskliga rättigheter och 
demokrati saknar ännu rapportering på projektnivå, 
och utmaningarna för civila samhället i Sudan är 
omfattande, särskilt för påverkansarbete. Sidas delfi-
nansiering har hittills bidragit till ökat fokus på kapa-
citetsutveckling, jämställdhetsintegrering och arbete 
med ett rättighetsperspektiv inom programmet.140 
Sida delfinansierar också en UNDP-insats, som ver-
kar för fred och säkerhet i Darfur. Fonden arbetar 
med fredsskapande initiativ som inkluderar projekt 
som stöder förbättrad naturresursutnyttjande och 
förebyggande av ökenspridning samt insatser för 
alternativa inkomstkällor, vilket ger resultat på lokal 
nivå.141
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att verka och genom utbildning av nya barnmorskor. 
Programmen kompletterar varandra på ett strategiskt 
sätt och bidrar till att motverka effekterna av sexuellt 
och könsrelaterat våld som blivit en del av krigsfö-
ringen i landet. 

Givarsamordningen av utvecklingssamarbetet i 
landet är generellt svag. Det är utmanande att koordi-
nera i en kontext som snabbt förändras och då flera 
givare, på grund av säkerhetssituationen, inte verkar 
med full kapacitet från Juba. Sida avsätter väsentliga 
resurser för dialog. Sverige är den åttonde störste 
bilaterala givaren och den fjärde av EU:s medlems-
länder. Sverige liksom övriga givare kanaliserar mer-
parten av stödet genom humanitärt bistånd.148 Samt-
liga insatser som genomförs i enlighet med strategin 
samfinansieras med andra givare och Sverige för nära 
dialog med exempelvis; EU, Kanada, Nederländerna, 
Norge och Storbritannien.

Sidas utvecklingssamarbete genomsyras av ett inte-
grerat konfliktperspektiv och samtliga insatser har 
anpassats till det undermåliga säkerhetsläget, vilket är 
i ständig förändring. Jämställdhetsperspektivet inte-
greras i hög grad medan miljö eller klimatperspektiv 
endast ingår i någon insats. 

Synergier finns framförallt med Strategi för Sveriges 
humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida) 2017–2020 och Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 
2016–2021 samt med Resultatstrategi för globala insatser 
för mänsklig säkerhet 2014–2017/Strategi Hållbar fred 
2017–2022. Dialog förs löpande med Sidas rådgivare 
för resiliensfrågor så att insatsportföljen, som succesivt 
förnyas, utvecklas med hänsyn tagen till ökande ris-
ker. Samordnade resor har genomförts under 2017, 
vilket gjort att dialogen konkretiserats och gemensam 
analys fördjupats.

Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sydsudan 2014–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Genomförandet av strategin har under 2017 haft 
stora begränsningar på grund av landets fortsatta 
våldsamma konflikter och en svag ekonomisk utveck-
ling. Trots att ett fredsavtal undertecknades år 2015 
har parterna ännu inte genomfört sina åtaganden. 
Nationell politisk dialog och internationella konflikt-
lösningsinitiativ har inte visat synliga resultat under 
2017.

Konflikten berör nu samtliga delstater i landet. 
Krisen präglas av utbrett våld, stora flyktingströmmar, 
livsmedelsbrist med sjukdomsutbrott och undernäring 
som följd. Mer än 4 miljoner människor befinner sig 
på flykt, varav hälften utanför landets gränser. En för-
svårande faktor är att humanitära aktörers  tillträde är 
starkt begränsat, vilket innebär att det är svårt att nå 
ut till områden där behoven är som störst.142 Det finns 
risk för att landets säkerhetsläge kan försämras.143 
Trots eskalerade konflikter har svenskt stöd bland 
annat bidragit till ökad resiliens och stärkta strukturer 
för fredsbyggande i lokalsamhällen.144 Framför allt är 
kvinnors deltagande i fredsprocesser på olika nivåer 
viktigt för ett hållbart och inkluderande fredsbyg-
gande, varför Sida utökat sitt stöd till UN Women.

Landets intäkter går huvudsakligen till militärens 
utgifter under det att leverans av sociala tjänster får 
skötas av internationella aktörer.145 Svenskt stöd till 
civila samhällets organisationer spelar en central roll i 
leverans av samhällstjänster, i fredsbyggande och för 
en demokratisk utveckling, till exempel till en insats 
ledd av UNDP som riktar sig till fredsbyggande i 
lokalsamhällen (CSAC, Civil Society Advisory Com-
mittee), till NGO Forum som samordnar både huma-
nitära och långsiktiga organisationer, liksom till en 
civilsamhällesfond, vars kärnverksamhet ännu inte 
startat.146 

Genom fortsatt stöd till två program inom hälsa 
och SRHR; dels den givargemensamma fonden 
Health Pool Fund 2 (HPF 2) och dels UNFPA:s barn-
morskeutbildning; har Sida bidragit till att motverka 
negativ utveckling inom mödra- och barnhälsa 
genom förbättrad tillgång till hälsotjänster: som till-
gång till preventivmedel, förebyggande mödravård 
och kvalificerad förlossningsvård.147 UNFPA:s barn-
morskeprogram har trots att ett av fyra utbildnings-
center tillfälligt stängts på grund av konflikten och 
eleverna har tvingats flytta till en annan utbildnings-
ort, bidragit till att främja barnmorskans profession 
genom att stärka förutsättningarna för barnmorskor 
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Tanzania 2013–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Situationen i Tanzania har förändrats sedan President 
John Pombe Magufulis tillträde i november 2015, 
framför allt inom den politiska och institutionella 
kontexten samt den ekonomiska kontexten.

Vad gäller den politiska och institutionella kontex-
ten så minskar det demokratiska utrymmet genom 
ökad kontroll av media och aktörer inom civila sam-
hället. Oppositionspolitiker verkar under systematiska 
trakasserier och HBTQ-personers rättigheter kränks. 
Den negativa utvecklingen påverkar även den spända 
situationen på Zanzibar. Sammantaget påverkar 
denna utveckling medborgarnas makt och röst nega-
tivt, ansvarsutkrävande försvåras och oliktänkande 
röster tystas. Sida söker hantera denna utveckling 
genom att förstärka stödet till demokrati och mänsk-
liga rättigheter med bland annat nya ansatser för att 
stödja betydelsen av ”civic space” och föra samman 
aktörer från staten och civila samhället.

Inom den ekonomiska och sociala kontexten så är 
utvecklingen delvis utmanande med avmattning i 
ekonomisk tillväxt och minskad inkomstfattigdom.  
I presidentens strävan att nå visionen om ekonomisk 
utveckling genom industrialisering liksom att ta itu 
med korruptionen genomförs många förändringar 
inom statsförvaltningen på mycket kort tid, vilket har 
gjort det särskilt svårt för staten att genomföra stats-
budgeten under 2017. 

Samtidigt som krafttagen mot korruption är i prin-
cip mycket positiva med stärkt kvalitet på riksrevisio-
nens arbete, har strävan att bland annat säkerställa 
skatte-efterlevnad utnyttjats av tjänstemän och polis 
och övergått från regelefterlevnad till trakasserier för 
drabbade företag, exempelvis inom gruvsektorn. 
Företagsklimatet präglas av osäkerhet, vilket påverkar 
den ekonomiska aktiviteten negativt i vissa sektorer 
samtidigt som möjligheterna på landsbygden förbätt-
rats. Utvecklingen innebär att relevansen av Sidas 
stöd till marknadsutveckling med särskilt fokus på 
affärsklimat stärks ytterligare, exempelvis med en 
garanti för lantbrukare och företagare inom jord-
brukssektorn.

Inom utbildning ser Sida en fortsatt positiv utveck-
ling. Fler barn börjar skolan, fler barn stannar kvar, 
och färre barn hoppar av skolan. Avgörande för 
denna utveckling är införandet av gratis grundskola. 
Den Tanzaniska regeringen har även satt större fokus 
på ”out of  school children”. Det svenska resultatbase-
rade stödet (EP4R, Education Programme For 

Tabell 4.6.24: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 100 54 97
Förvaltningskostnad (mnkr) 3 3 3
Förvaltningskrona 33 17 29
Antalet giltiga avtal 9 17 19
Antalet avtal med avtalsstart 3 3 6
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 39 34 39
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 38 43 61
Antalet godkända avtalsförändringar 4 6 -
Antalet godkända avtalsvillkor 12 16 3
Antalet avtal med avtalsslut 2 7 5

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

Prestationer
Utbetalat belopp har under året motsvarat strategi-
anslaget, till skillnad från år 2016, trots fortsatt hög 
konfliktnivå i landet. Avtalens belopp sjunker något, 
vilket beror på att Sida undviker att teckna omfat-
tande avtal i slutet av en strategiperiod, enligt regeln 
om 50 procent respektive 75 procent intecknat strate-
gibelopp. Antalet giltiga avtal har gått ned kraftigt 
från 2016 då ett större arbete med att avsluta äldre 
insatser pågår. I en liten portfölj får varje insats ett 
mycket stort genomslag på nyckelvärden, vilket gör 
att trenden påverkas och snarare visar avvikelserna än 
portföljens egentliga utveckling.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har varit relativt konstanta 
över tid. Personalkostnaderna för hantering av insat-
serna finns framförallt på Sidas huvudkontor. Den 
fluktuerande förvaltningskronan beror på att anslaget 
inte kunde användas år 2016, när konflikten eskale-
rade snabbt.

Tabell 4.6.25:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Sydsudan 100 54 97
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(UNDAP II United Nations Development Assistance 
Plan151) samt sektorbudgetstöd till finansdepartemen-
tet. Stödet till UNDAP II syftar till att förbättra resul-
taten i fråga om en mer kompetent, ansvarsfull och 
lyhörd stat, stärka jämställdhet och stödja arbete för 
inkluderande tillväxt.

Utlandsmyndigheten arbetar operativt med syner-
gier främst med Strategi för forskningssamarbete och forsk-
ning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021, där genom-
förande av det bilaterala forskningssamarbetet med 
Tanzania är delegerat till utlandsmyndigheten. Beslut 
har tagits om en strategisk insats kring innovation och 
klusterutveckling som finansieras från både forsk-
ningsstrategien och den bilaterala strategin. Det finns 
även flera synergier med Strategi för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–
2021. Det regionala stödet till handel och ekonomisk 
integration fokuseras i huvudsak på Östafrika och 
synergieffekter söks mellan de bilaterala strategierna 
och den regionala. Samarbetet mellan utlandsmyn-
digheterna i regionen inklusive de regionala sektio-
nerna i Addis Abeba and Luska har utvecklats och 
innefattar även insatser relaterade till East African 
Community152. Synergier med globala strategier 
utnyttjas också, där Sidas globala stöd till Global 
Partnership for Education (GPE) väl matchas av 
utlandsmyndighetens roll som så kallad Grant Agent 
för GPE i Tanzania och Zanzibar153, samt det bilate-
rala stödet till UNDAP154 och globala stöd till olika 
FN-organ (till exempel UNESCO kring lokalradio155), 
är två exempel.

Tabell 4.6.26: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 1 022 649 749
Förvaltningskostnad (mnkr) 29 21 25
Förvaltningskrona 35 30 29
Antalet giltiga avtal 86 78 56
Antalet avtal med avtalsstart 28 28 11
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 48 56 68
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 90 78 77
Antalet godkända avtalsförändringar 51 26 -
Antalet godkända avtalsvillkor 146 143 79
Antalet avtal med avtalsslut 16 16 7

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

Results149) har visat sig vara effektiv och fortsätter i 
uppskalad omfattning, med särskilt fokus på flickors 
rätt till utbildning.

2017 har inte sett några väsentliga händelser som 
direkt påverkar det miljö- och klimatmässiga perspek-
tivet på strategigenomförandet. Inledningen på 2017 
erfor vissa regioner i Tanzania torka vilket ledde till 
mindre skördar än normalt, vilket i sin tur drev upp 
priset på basvaror som ris och majs. Detta visar tyd-
ligt Tanzanias sårbarhet, och fattiga hushåll är särskilt 
utsatta. Strategins huvudsakliga fokus inom miljö och 
klimat relaterar till ökad eltillgång. Framsteg görs 
inom elektrifieringen av landsbygden men regeringen 
fortsätter att prioritera fossila energikällor, framför allt 
olja och gas, framför förnybar energi. Sverige för dia-
log med den Tanzaniska regeringen inom detta 
område. Vad gäller integrering av miljö- och klimat-
perspektiv så har Sida valt att integrera miljö- och kli-
matperspektiv på strateginivå. Detta innebär att miljö 
och klimat inte hanteras inom varje enskild insats, 
utan genom ett par strategiska insatser som bedöms 
ha genomslag och relevans för betydande delar av 
portföljen, samt genom att säkerställa en framträ-
dande roll för perspektivet i energisamarbetet.

Även om bistånd fortfarande spelar en viktig roll 
inom många sektorer så finns det en kontinuerlig och 
långsiktig nedgång i den relativa betydelsen av stödet 
till Tanzania till följd av kontinuerligt stark tillväxt, att 
de finansiella volymerna för biståndet inte ökar samt 
till följd av att det generella budgetstödet avslutats. Ett 
nytt ramverk för utvecklingssamarbetet inklusive dia-
logstruktur har nyligen beslutats av regeringen. Sve-
rige arbetar aktivt i sektorgrupperna med andra 
givare och relevanta tanzaniska partners. Det svenska 
biståndet utgör 4,3 procent150 av det totala biståndet 
(inklusive lån) och Sverige är den näst största bilate-
rala givaren genom statsbudgeten, efter UK. Sverige 
har under 2017 varit ordförande i gruppen för demo-
krati och MR samt i energigruppen och eftersträvar 
att koordinera stödet till tanzaniska myndigheter och 
organisationer så långt som möjligt. Sverige går också 
in i ett sektorbudgetstöd till finansministeriet med 
syfte att stärka budgeteringen och genomförandet av 
statens budget. Detta stöd ger möjlighet till dialog 
med finansdepartementet om både finanspolitik och 
ekonomisk politik.

Landramen för Tanzania ökade från 650 miljoner 
kronor till 1 miljard kronor under 2017. Detta har 
omhändertagits genom att redan existerande, särskilt 
strategiska insatser med goda resultat ökar i volym. 
Dessa insatser omfattar resultatbaserat stöd till utbild-
ning, stöd genom det samlade FN programmet 
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Uganda 2014–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Uganda är ett relativt stabilt land i en konfliktutsatt 
region. Den ekonomiska tillväxten har varit god och 
regeringen genomför en ambitiös utvecklingsplan 
med fokus på ökade investeringar i infrastruktur och 
oljeutvinning. Under 2017 har det politiska läget för-
sämrats och den demokratiska utvecklingen är satt 
under tryck. Den exekutiva makten ämnar driva 
 igenom en konstitutionsändring som innebär att den 
 sittande presidenten kan kandidera även nästa val, 
genom att lyfta bort åldersgränsen som är satt till 75 
år. En undersökning av Afrobarometer har visat att 
det folkliga stödet för detta är svagt då 75 procent av 
befolkningen är för bibehållen åldersgräns.156 Stats-
makten har tillgripit våld mot oppositionsparlamenta-
riker, arresterat oppositionsledare, samt skjutit skarpt 
in i folkmassor. Dödsfall har rapporterats med flertalet 
skadade och ett okänt antal personer har arresterats. 
Det har rapporterats att regeringstrogna parlamenta-
riker tagit emot stora summor pengar för att mobili-
sera sin valkrets stöd till förmån för konstitutionsänd-
ringen. Det är sannolikt att lagändringen går igenom 
trots det civila motståndet. Den politiska  kontexten 
beskriven ovan ökar riskerna för ökade konflikter och 
våldsamheter som i sin tur skulle  därigenom försämra 
tillgången till makt, röst och mänsklig säkerhet.

Under 2017 har flyktingströmmen från Sydsudan 
fortsatt, om än i långsammare takt. Uganda har idag 
över 1,3 miljoner registrerade flyktingar inom landets 
gränser. Det generösa flyktingmottagandet har varit 
under press, då humanitära resurser varit otillräckliga 
och möjligheterna att erbjuda jordbruksmark till alla 
flyktingar varit begränsade på grund av den kraftiga 
tillströmningen. Lokalbefolkningen har varit positiva 
till flyktingmottagandet och erbjudit sina landområ-
den till bosättningar, men förväntar sig samtidigt att 
regeringen och givarna ökar investeringarna i grund-
läggande social service och i ekonomisk utveckling i 
dessa fattiga och utsatta distrikt. Ökade spänningar 
mellan lokalbefolkning och flyktingar har rapporte-
rats och det är viktigt att svara upp mot lokalbefolk-
ningens förväntningar och behov likväl som flykting-
arnas. Spänningar mellan olika flyktinggrupper från 
Sydsudan och en ökad risk för vapensmuggling och 
rekrytering av soldater på den ugandiska sidan av 
gränsen har också rapporterats. Sida har som konse-
kvens av detta förstärkt arbetet med resiliens och 
 hållbara lösningar för flyktingmottagande områden i 
 landet.157 Bidragande till detta arbete är att utlands-

Prestationer
Utbetalat belopp inom strategin har markant ökat 
över tid, detta som en effekt av extra tilldelat anslag 
under året. Vidare har ett par större nya insatser teck-
nats vilket driver upp genomsnittligt avtalsbelopp kraf-
tigt, samtidigt som antalet små stödinsatser för upp-
följning och organisationsgranskningar samt externa 
revisioner har ökat. Det senare inverkar negativt på 
avtalslängden minskar något, vilket även hör samman 
med att vi närmar oss slutet av strategiperioden.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat som följd av 
ökade säkerhetsomkostnader samt vissa personalkost-
nader vid utlandsmyndigheten. Även ett fokuserat 
arbete kopplat till garantiinstrumentet för att kunna 
genomföra vissa insatser tynger förvaltningskostna-
den. De ökade förvaltningskostnaderna kompenseras 
av att utbetalat belopp ökat i högre grad, vilket föran-
leder att förvaltningskronan förbättrats markant.

Tabell 4.6.27:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Tanzania 1 022 649 749
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Sveriges andel av biståndet är svårt att uppskatta 
eftersom stora biståndsflöden ligger utanför statsbud-
geten och inkluderas inte i de nationella räkenska-
perna. Sverige är på tredje plats volymmässigt inom 
EU-gruppen. Sverige är inte ensam givare i någon 
sektor. Den feministiska utrikespolitiken, som inklude-
rar dialog, event och aktiviteter på sociala medier, till-
sammans med riktade insatser för jämställdhet, är 
unikt. Samordningen mellan givare är otillräcklig, 
även inom EU-gruppen.

Tabell 4.6.28: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 291 211 228
Förvaltningskostnad (mnkr) 23 19 21
Förvaltningskrona 13 11 11
Antalet giltiga avtal 39 49 57
Antalet avtal med avtalsstart 7 10 21
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 44 46 40
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 33 22 17
Antalet godkända avtalsförändringar 9 11 -
Antalet godkända avtalsvillkor 79 131 19
Antalet avtal med avtalsslut 1 13 17

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

Prestationer
Utbetalat belopp har markant ökat över tid, detta 
möjliggörs av att nya insatser är volymmässigt större 
än tidigare avtal, till exempel inom hälsa, demokrati 
och mänskliga rättigheter. Antalet insatser har mins-
kat under de senaste tre åren samtidigt som avtals-
volym och avtalslängd ökat. Denna förändring syftar 
till att öka effekten av svenskt bistånd och minska 
transaktionskostnader. Avtalsändringar har gjorts för 
att förlänga pågående insatser som försenats i genom-
förandet, samt för att stärka Sidas styrning och kon-
troll genom insatsavtalen. I takt med att antalet avtal 
minskat har även antalet avtalsvillkor minskat.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat något, detta 
delvis kopplat till personalförstärkning, för att stärka 
det strategiska arbetet med hållbara lösningar för 
flyktingar, ökad motståndskraft och samverkan huma-
nitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. 
Denna resurs har även bidragit till bevakning och 
uppföljning av det humanitära anslaget. De ökade 
förvaltningskostnaderna inkluderar även lokala kost-
nadsökningar. Förvaltningskronan ökar något över tid 
som följd av markant ökat utbetalat belopp.

myndigheten har delat ordförandeskap med UK för 
den nya sektorarbetsgruppen för hållbara lösningar 
för flyktingar (Comprehensive refugee response 
frame work – CRRF) och är medlem i styrgruppen 
som leder CRRF arbetet i Uganda. Den ekonomiska 
och sociala kontexten i flyktingmottagande distrikt 
förändras. Om investeringar görs i sysselsättning, livs-
medelsförsörjning och sociala sektorer kan inflödet av 
flyktingar innebära en ökad tillgång till resurser, möj-
ligheter och val för befolkningen. Om otillräckliga 
investeringar görs kan det däremot leda till ökad fat-
tigdom på grund av ökad konkurrens och tryck på 
befintliga system.

Korruptionen i Uganda är ett viktigt hinder mot 
utveckling och fattigdomsbekämpning. Den har sin 
grund i ett politiskt och samhälleligt system som grun-
dar sig i patron-klient relationer och en samman-
blandning mellan det offentliga och det privata. 
Under 2017 har ett antal stora korruptionsärenden 
briserat och den offentliga debatten är högljudd. 
Utlandsmyndigheten hanterar ett stort antal korrup-
tionsärenden i biståndet.

Under slutet av 2017 publicerades en ny hushållsun-
dersökning158 som visar att fattigdomen har ökat med 
8 procentenheter mellan åren 2012/13 och 2016/17 
och uppgår nu till 27 procent av befolkning. Torka och 
dålig skörd till följd av klimatförändringar och dåliga 
regn anges som en del av förklaringen. Konflikter 
kring resurser, till exempel land, och negativ klimatpå-
verkan försämrar den mänskliga säkerheten och riske-
rar en miljömässigt hållbar utveckling. Utlandsmyndig-
heten bereder stöd med bland annat FAO för att 
stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom miljö-
mässigt hållbar produktion och försörjning.

Utlandsmyndigheten har genomfört en Mid-Term 
Review av det bilaterala utvecklingssamarbetet med 
Uganda under 2017. Ovanstående förändringar och 
risker hanteras genom:

 ■ Anpassning av landprogrammet för att bättre svara 
upp mot behoven av hållbara lösningar i flykting-
mottagande distrikt, i enlighet med Sveriges inter-
nationella åtaganden;

 ■ Ökad kunskap om konflikt- och säkerhetsrisker 
samt vidta åtgärder för att stärka säkerheten och 
öka konfliktkänsligheten hos partners och den egna 
personalen;

 ■ Integrera miljö och klimatperspektivet i biståndet 
och riktade insatser i särskilt utsatta områden;

 ■ Fortsätta utlandsmyndighetens anti-korruptionsar-
bete, stärkt uppföljning av medelsanvändning i fält, 
och minskat antal insatser per handläggare;

 ■ Politisk dialog och bevakning.
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Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd i Zambia 2013–2018

Förutsättningar för strategigenomförande
Den svenska samarbetsstrategin 2013–2017 har för-
längts till slutet på 2018. Inför utarbetandet av en ny 
strategi kommer stor vikt läggas vid hur den politiska 
och ekonomiska situationen utvecklas.

Utvecklingen under 2017 har varit motsägelsefull i 
Zambia. Regeringen lade fram en utvecklingsplan 
som ska leda till ett Zambia där tillväxt går hand i 
hand med fattigdomsbekämpning. Utgångspunkten 
är att landet behöver skapa förutsättningar både för 
ekonomisk tillväxt och en social utveckling. Samtidigt 
har den politiska agendan gått åt ett annat håll, med 
en negativ demokratisk utveckling. Detta kulminerade 
när den viktigaste oppositionsledaren häktades i april, 
något som åtföljdes av införandet av en undantagslag-
stiftning, som kan liknas vid en form av undantagstill-
stånd. Inskränkningar i yttrande- och mötesfrihet gör 
att det är svårare för opposition och media att verka 
fritt. Detta gör att människors möjlighet att ta del av 
information minskar, särskilt på landsbygden. Vissa 
våldsamma incidenter har förekommit, men de har 
inte direkt påverkat utvecklingssamarbetet Vädret har 
under året varit gynnsamt för jordbruket vilket inne-
bär förbättrade skördar. Detta är viktigt med tanke på 
att undernäring och felnäring är ett stort problem i 
landet. Den zambiska ekonomin har hämtat sig 
något, men regeringen har inte lyckats få bukt med 
det växande budgetunderskottet och inte heller med 
korruptionen som finns på alla nivåer i samhället.

Med anledning av den försämrade situationen 
avseende demokrati och mänskliga, är det svenska 
stödet till detta område särskilt viktigt. Att Sverige ger 
stöd till civila samhället och till insatser för att stärka 
en oberoende media bidrar till att skapa ett demokra-
tiskt utrymme. Samtidigt är det svårare att uppnå 
långsiktiga resultat, givet situationen. Sverige ger ett 
stöd till lokala radiostationer159 och de kan trots allt 
vara en oberoende röst. Sverige arbetar för att 
bekämpa korruption i alla biståndsinsatser och ger ett 
särskilt stöd till Zambias riksrevision. Detta har stärkt 
”the Office of  the Auditor General” som institution, 
och det har även möjliggjort att ytterligare ett antal 
revisioner genomförts160.

Enligt den senaste statistiken161 lever fortfarande 
över hälften av Zambias befolkning i fattigdom. På 
landsbygden handlar det om cirka 75 procent och de 
saknar både resurser och valmöjligheter. Med anled-
ning av detta har Sveriges stöd ett huvudsakligt fokus 
på människor som lever på landsbygden. För att nå 

Tabell 4.6.29:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Uganda 291 211 228
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Sverige är den 6:e största givaren i Zambia och har 
därmed en viktig roll inom utvecklingssamarbetet170. 
Under första delen av 2017 var Sverige ordförande i 
den gemensamma givargruppen, vilket gjorde att 
Sverige kunde föra en nära dialog med finansminis-
tern om hur biståndet bäst kan användas.

Tabell 4.6.30: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 460 334 395
Förvaltningskostnad (mnkr) 23 26 25
Förvaltningskrona 20 13 16
Antalet giltiga avtal 55 59 59
Antalet avtal med avtalsstart 11 15 22
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 43 43 44
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 43 98 103
Antalet godkända avtalsförändringar 26 24 -
Antalet godkända avtalsvillkor 138 108 87
Antalet avtal med avtalsslut 4 10 14

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

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid, som följd av att 
innevarande strategi fullt ut kunnat implementeras 
inom samtliga områden. Flera nya samarbeten har 
ingåtts. Genomsnittligt avtalsbelopp har minskat, 
detta beror bland annat på nya samarbetsformer som 
till exempel den innovativa fonden för förnybar 
energi som är sex insatser; en fondförvaltare och fem 
upphandlade företag.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden sjunker något över tid. Ökat 
utbetalat belopp över tid i kombination med förvalt-
ningskostnadens utveckling ger en ökning i förvalt-
ningskronan över tid.

Tabell 4.6.31:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Zambia 460 334 395

de allra mest utsatta pågår ett program med sociala 
kontantbidrag162, som innebär att väldigt fattiga hus-
håll får en summa pengar för att skapa möjligheter 
att förbättra sin situation. Utvärderingar visar att det 
ger väldigt positiva resultat163. 173 604 hushåll har 
hittills blivit inskrivna och ambitionen är att den siff-
ran ska öka till 590 000 till slutet på 2017.164

Inom hälsostödet arbetar Sverige direkt med den 
zambiska regeringen för att förbättra tillgången till 
bra och säker mödra- och barnhälsovård, liksom för-
bättrad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
för ungdomar. Det är ett stort program165 där Sverige 
är en av de större givarna, tillsammans med USA och 
det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv166. Då fer-
tiliteten överlag är hög, liksom andelen tonårsgravidi-
teter, är satsningar på preventivmedel och SRHR en 
viktig fråga för att förbättra kvinnors och flickors 
hälsa och säkerhet. Det ökar också kunskapen om hur 
man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar 
som HIV/Aids. Våld mot kvinnor i hemmet är ett 
vanligt fenomen och ett program för att motverka 
könsvåld syftar till att minska våldet och förbättra 
kvinnors mänskliga säkerhet. Det har bidragit till att 
fler kvinnor anmäler misshandel och till att förbättra 
polisens och rättsväsendets förmåga att hantera dessa 
fall.167

Att den privata marknaden inte gynnar fattiga 
människor på landsbygden hämmar deras möjlighe-
ter att få inkomster från sin skörd och sin boskap. 
Organisationen MUSIKA jobbar för att få privata 
aktörer att våga ta risker och nå ut till områden som 
annars inte skulle vara lönsamma att verka inom. 
MUSIKA har varit mycket framgångsrikt och lyfts 
ofta upp som ett positivt exempel i Zambia. Under 
programmets gång har 364 000 bönder fått tillgång 
till insatsvaror, 60 000 har fått tillgång till finansiella 
lån och försäkringar och 110 000 tillgång till viktiga 
tjänster, som till exempel veterinärer.168

Ett stort utvecklingshinder och miljöproblem är 
brist på energitillförsel. Många människor är helt 
beroende av träkol, som är mycket skadligt för miljön 
och en försvinnande liten del av befolkningen på 
landsbygden har tillgång till elektricitet. Ett stort pro-
gram för att utveckla miljövänlig elektricitet har nu 
kommit igång. Det är ett innovativt sätt att arbeta för 
att få en uthållig och marknadsmässig lösning. Sverige 
har skrivit kontrakt med fyra elleverantörer till ett 
värde av 96 miljoner kronor och förväntningen är att 
nå 300 000 kunder, vilket i praktiken innebär att 1,8 
miljoner zambier kan få tillgång till en miljövänlig 
och enklare form av ellösning.169
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(ZESN)172 som genom ett brett och nationellt täck-
ande nätverk följer utvecklingen inför valet samt 
arbetar med information och utbildning om väljarre-
gistrering och valet. Sverige bidrar också till ett pågå-
ende program för ökad kapacitet inom oberoende 
media173.

Andra aktuella frågor under 2017 rör anpassning 
av lagar till konstitutionen från 2013. Arbetet har gått 
långsamt och bland annat vallagen har ännu inte 
anpassats efter den nya konstitutionen. Vissa framsteg 
har dock gjorts, bland annat inom lagar som reglerar 
företagande, så kallat ”ease of  doing business”. Sida har 
under 2017 också gett stöd till en givarfond under 
UNDP174 för kapacitetsstöd till parlamentet samt stöd 
till reformer inom offentlig finansiell styrning genom 
Världsbanken. Andra stöd inom demokrati och 
mänskliga rättigheter är ökad tillgång till rättshjälp för 
utsatta människor, framförallt på landsbygden175, stöd 
till barns rättigheter genom UNICEF176, samt stöd 
genom Raoul Wallenberg Institutet177 för ökad kun-
skap om mänskliga rättigheter riktat mot offentliga 
institutioner, civilsamhälle och utvalda universitet.

Situationen i Zimbabwe är på nedåtgående utifrån 
alla fyra dimensionerna i den mångdimensionella fat-
tigdomsanalysen. Utrymmet för civilsamhället krym-
per samtidigt som ekonomin fortsätter att försämras 
och en ökande inflation framförallt drabbar fattiga i 
städerna. Den svåra ekonomiska situationen med hög 
arbetslöshet minskar också utrymmet för människor 
att kunna förbättra sina levnadsvillkor i landet och 
många tvingas leta jobb i grannländerna Den svåra 
ekonomiska situationen har också drabbat hälsosek-
torn, bland annat genom ett antal strejker där vård-
personal inte fått ut sina löner i tid, samt brister i till-
gång på läkemedel, bland annat bromsmediciner för 
HIV/AIDS. Trots problematiken fortsätter genom-
förandet av den multi-givarfond inom hälsa som 
 Sverige stöder tillsammans med antal andra givare. 
En ökad givarkoordinering skapar bättre förutsätt-
ningar för att uppnå resultat till hälsa för de mest 
utsatta grupperna. 

Som del av operationaliseringen av nya strategin 
har Sida påbörjat ett antal stöd inom miljö/klimat, 
bland annat genom UNDPs resiliensfond178 samt 
insatser för hållbara försörjningsmöjligheter med 
fokus på kvinnor. Operationaliseringsplanen för stra-
tegin har sin utgångspunkt i en multidimensionell fat-
tigdomsanalys och kommer att söka synergier mellan 
de tre olika tematiska områden som strategin täcker. 
Som exempel kan nämnas att ett rättighetsperspektiv 
kommer att genomsyra såväl stödet inom hälsa och 
SRHR, som stöd inom miljö/klimat med fokus på 

Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe  
2011–2012171 / Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Zimbabwe 2017–2021

Förutsättningar för strategigenomförande
Beslut om ny strategi för Zimbabwe fattades 6 april 
2017. Strategin sträcker sig över fem år 2017–2021 
med ett totalt belopp om 1 500 miloner kronor. Utö-
ver samarbetsområden inom demo/MR och hälsa/
SRHR tillkommer ett nytt samarbetsområde inom 
miljö/klimatmässigt hållbar utveckling. Målen i den 
nya strategin innebär att en del förändringar i inrikt-
ning utifrån nuvarande portfölj krävs och en ökad 
satsning på insatser inom demo/MR samt Miljö/kli-
mat.

Utvecklingen i Zimbabwe har under 2017 fortsatt 
varit volatil både på det politiska och ekonomiska 
 planet. Det ekonomiska läget i landet är mycket 
ansträngt och under senare delen av året har en acce-
lererande kontantkris spätt på de ekonomiska svårig-
heterna för befolkningen i stort. Skuldsaneringspro-
cessen ligger på is och regeringen har inte visat vilja 
att genomföra ekonomiska reformer för att förbättra 
investeringsklimatet. Arbetslösheten och fattigdomsni-
våerna fortsätter att ligga på en hög nivå. Till det 
redan ansträngda ekonomiska läget har delar av lan-
det under 2017 utsatts för svåra översvämningar. 
Effekten av dessa, till den pågående humanitära kri-
sen orsakad av torkan efter El Nino, har bidragit till 
att delar av befolkningen på landsbygden fortsatt 
befinner sig i matosäkerhet, även om antalet sjunker.

Under den senare delen av november 2017 skedde 
ett antal omvälvande händelser på det politiska planet 
i Zimbabwe. Avskedet av vice-presidenten Emmerson 
Mnangagwa blev startskottet för den process som via 
en militärintervention natten mellan 14 och 15 
november ledde till att president Mugabe medde-
lande parlamentet sin avgång 21 november 2017. 

Den senaste tidens händelser bidrar till osäkerhet 
inför det nationella valet som ska hållas under 2018. 
Utöver frågan om den nya vallängden kommer att 
vara på plats i tid finns osäkerhet kring hur partiets 
kommer att enas kring sin nya presidentkandidat 
samt hur oppositionen kommer att hinna rigga sig nu 
när de interna striderna i ZANU-PF ser ut att vara 
utagerade. MR-organisationer har under året rappor-
terat om ökande fall av politiskt relaterat våld och hot 
om våld mot oppositionella, både från regeringssym-
patisörer och polis. Missbruk av matbistånd, där per-
soner som inte anses vara lojala mot regeringspartiet 
inte fått ta del av maten, har också ökat. Sverige ger 
stöd till Zimbabwe Electoral Support Network 
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 Zimbabwe står inför potentiellt stora förändringar 
beroende på valutgången om ett år är det för tidigt 
att sia om långsiktiga konsekvenser för strategigenom-
förandet. Med en förändrad ekonomisk politik har 
landet god potential att förbättra sin utveckling. I 
dagsläget är det dock inte troligt att det blir ett makt-
skifte och det är svårt att se en snar positiv utveckling 
för delmålen under resultatområde 1.

Tabell 4.6.32: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 263 183 207
Förvaltningskostnad (mnkr) 19 16 16
Förvaltningskrona 14 11 13
Antalet giltiga avtal 56 54 32
Antalet avtal med avtalsstart 12 20 15
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 50 52 58
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 35 34 31
Antalet godkända avtalsförändringar 20 9 -
Antalet godkända avtalsvillkor 54 43 15
Antalet avtal med avtalsslut 7 5 3

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe 2011–2017 
/ Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2017-2021.

Prestationer
Utbetalat belopp ökade under 2017, men minskade 
året dessförinnan jämfört med 2015, vilket hänger 
samman med nya strategin som kom i mitten av 
2017. Ökningen 2017 är en följd av att den nya stra-
tegin har ett högre årligt och totalt anslag. Det totala 
antalet avtal ökar över tid, men den genomsnittliga 
avtalslängden minskar samtidigt som antalet avtal 
med avtalsstart 2017 minskar, vilket är en följd av att 
omfattande avtal undveks i den gamla strategiperio-
den. Antalet godkända avtalsförändringar har ökat 
över tid, vilket är en följd av att i stället för att ingå 
nya avtal var det lämpligare att göra avtalsförläng-
ningar på redan befintliga avtal i slutet av strategi-
perioden.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är konstant över tid, men ökar 
under 2017, vilket hänger samman med utökning av 
personalresurs från mitten av 2017. Förvaltningskro-
nan följer utbetalningskurvan och ökar 2017 till följd 
av ökat utbetalat belopp i förhållande till förvaltnings-
kostnaden.

Tabell 4.6.33:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Zimbabwe 263 183 207

lika rättigheter för kvinnor och män med fokus på de 
mest marginaliserade. Utlandsmyndigheten har tagit 
fram en konfliktanalys och samtliga insatser ska bere-
das utifrån ett konfliktperspektiv, både genom freds-
byggande insatser och ökad tillgång till information 
om mänskliga rättigheter, samt ett fokus på ekono-
miska och sociala rättigheter i landets mest eftersatta 
områden, inom till exempel produktiv sysselsättning 
och hållbar försörjning. Detta förutses ha en positiv 
påverkan på de fyra dimensionerna av fattigdom 
(Resurser, Makt och röst, Möjligheter och val samt 
Mänsklig säkerhet.) Sida ämnar öka stödet till civil-
samhället med fokus på mänskliga rättigheter samt ha 
ett ökat fokus på kvinnor och utsatta grupper i samt-
liga områden för strategin. 

Den osäkra politiska och ekonomiska situationen i 
Zimbabwe kräver beredskap för att kunna vara flexi-
bel och vid behov styra om delar av portföljen, vilket 
bland annat görs med kortare avtalslängd för vissa 
insatser.  

Givargruppen i Zimbabwe har under de senaste 
åren minskat. De mest tongivande bilaterala givarna 
är USAID, DFID och EU, med Sverige som fjärde 
största bilaterala givaren. Sverige bidrar med cirka sju 
procent av det bilaterala biståndet och knappt fem 
procent totalt bistånd. Det totala biståndet till Zim-
babwe utgör cirka 12 procent av landets budget.179

FN-organen och Världsbanken, samt Afrikanska 
utvecklingsbanken spelar en viktig roll, bland annat 
inom hälsa och resiliens. Sverige är i dagsläget inte 
ensam givare inom något av strategiområdena. Gene-
rellt råder en god givarsamordning. Sverige har goda 
förutsättningar att driva kärnfrågor för svenskt 
bistånd, så som SRHR-frågor för flickor och kvinnor, 
tex tonårsgraviditeter och tillgång till säker abort, 
samt frågan om barnäktenskap. Genom program för 
FN-volontärer, JPO, samt en SARC på Resident 
Coordinators Office finns goda möjligheter att bidra 
till stärkt påverkan av svenska prioriteringar inom 
multisamarbetet i Zimbabwe. 

Andra strategier med bäring på samarbetet i Zim-
babwe är bland annat Strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–
2019 och Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sty-
relsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–
2020. Utlandsmyndigheten har genomfört 
gemensamma uppföljningar tillsammans med det 
regionala SRHR-teamet och har haft en nära kom-
munikation med den humanitära enheten i Stock-
holm vid behov. Den gemensamma uppföljningen 
ledde till en bättre förståelse för programmet som 
 helhet. Då vi har en ny strategi sedan april i år och 
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inget stöd på regional nivå men däremot omfattande 
stöd på landnivå i de flesta länder i regionen. Samord-
ning sker framförallt kring specifika insatser och pro-
gram som har finansiering från flera givare. Någon 
regional givarkoordineringsmekanism finns inte.

Det minskande utrymmet för HBTQ-organisatio-
ner att verka är en fortsatt utmaning och situationen 
förvärras på flera håll, till exempel i Tanzania och 
Uganda. Många organisationer tvingas bedriva sin 
verksamhet under jord och hälsotjänster för MSM 
(män som har sex med män) har på flera håll dragits 
in på offentliga hälsoinrättningar. För Sida blir det 
ännu viktigare att ha en nära dialog med samarbets-
partners kring hur verksamheten kan anpassas givet 
utmaningarna, och hur vi som givare kan agera mest 
strategiskt för att undvika bakslag. I några fall har 
organisationer på landnivå fått stöd genom den regio-
nala strategin då det bedömts för känsligt att gå in 
med stöd på bilateral nivå.

Dessa förändringar i kontexten påverkar framförallt 
fattiga kvinnor och män och redan exkluderade grup-
per som saknar resurser för att kunna välja alternativa 
lösningar för att få behov av till exempel säker abort 
eller andra SRHR-tjänster tillfredsställda. Men det 
innebär förstås också att redan utsatta individer berö-
vas makt och röst att utrycka sina behov och delta i 
beslutsfattande. Ökande inslag av hot och övergrepp 
mot HBTQ-personer innebär en klart försämrad situa-
tion vad gäller mänsklig säkerhet. SRHR-agendan i sig 
har en inbyggd och tilltagande konfliktdynamik på 
flera håll i regionen, inte minst HBTQ-personers rät-
tigheter, frågan om säker abort och sexualundervisning. 
Detta är något som Sida i det regionala arbetet allt mer 
aktivt beaktar i alla insatser för att undvika att bidra till 
ökade spänningar och polarisering i samhället, och 
istället bidra till konstruktiv dialog och samarbeten.

Flera initiativ till samarbete med Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 
2016–2021 har tagits under året, bland annat kring 
genomförande av Maputo-protokollet som är en del 
av den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens 
rättigheter som garanterar omfattande rättigheter för 
kvinnor, för att identifiera synergier mellan regionalt 
och bilateralt samarbete inom jämställdhet och 
SRHR. Ett annat exempel är samarbete med det regi-
onala kvinnorättsnätverket FEMNET där det regio-
nala SRHR-teamet kommer ta över ansvaret men 
den strategiska dialogen förs gemensamt med kollegor 
i Addis Abeba som hanterar den andra regionala stra-
tegin för Afrika. Även vad gäller övergripande SRHR- 
dialog med Afrikanska Unionen, så finns ett stort 
mervärde av samordning med regionala teamet i 

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

Förutsättningar för strategigenomförande
Den amerikanska administrationens återinförande och 
utvidgning av Mexico City Policy (MCP) i början av 
2017 innebär att amerikanskt bistånd inte kan finan-
siera utländska organisationer som arbetar för säkra 
och lagliga aborter i utlandet. Förutom att civilsamhäl-
lesaktörer med amerikansk finansiering tvingas avstå 
från all abortrelaterad verksamhet finns också risk för 
självcensur bland andra aktörer som negativt kan 
påverka SRHR-arbete i bredare bemärkelse. USA är 
den största givaren inom hälsa och SRHR i regionen.

Genomförandet av den svenska strategin kommer 
direkt påverkas av MCP på flera sätt. Både genom att 
samarbetsparter med amerikansk finansiering anslu-
ter sig till MCP och därmed inte kan bedriva ett inte-
grerat SRHR-arbete som inkluderar säker abort, och 
att nya möjligheter och partnerskap behöver sökas för 
att minska effekterna av MCP och bidra till nya initi-
ativ för ett konstruktivt arbete kring säker abort. Sida 
kan inte kompensera för bortfall av amerikanska 
medel men tillgång till säker och laglig abort har 
under året fått större fokus i insatsportföljen och även 
i uppföljning och dialog. Den regionala strategin fick 
under 2017 en utökad budget om 50 miljoner kronor 
i samband med ”She Decides” konferensen som genom-
fördes den 2 mars i Bryssel.180 ”She Decides”-kampan-
jen initierades av flera europeiska länder, däribland 
Sverige, som en respons på USA:s införande av MCP.

Konsekvenserna framöver av USAs införande av 
MCP kan innebära att gjorda investeringar för att 
förbättrad tillgång till bland annat preventivmedel, 
inklusive säker abort, riskerar att delvis gå förlorade. 
Likaså finns risk att hälso- och sjukvårdstjänster frag-
mentiseras ytterligare och parallella strukturer utveck-
las. De allra mest utsatta grupperna i samhället drab-
bas mest av dessa förändringar. En positiv konsekvens 
av MCP är att flera aktörer, både de som redan arbe-
tar med säker abort men också andra, stärker sina 
åtagande kring abort och söker nya vägar för arbetet.

Det finns inga andra givare vid sidan av Sverige 
som har ett omfattande regionalt stöd till SRHR i 
Afrika. Norge, som sedan 2002 bidragit till genomför-
andet av den svenska strategin, fasade ut sitt stöd i 
december 2017. Det finns ett mindre antal länder med 
ett regionalt samarbete (Nederländerna, Storbritan-
nien och Schweiz) men med mindre volym och mer 
inriktat på HIV/AIDS än en bredare SRHR-agenda. 
Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria har 
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4.7 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering (ap. 13)

Tabell 4.7.1: Bedömning av strategigenomförande

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

Strategi för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014–2017
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Bedömningen görs 
mot beskrivning av kontextutveckling kopplat till för-
väntade resultat.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Portföljen har justerats under 
strategiperioden; jämställdhet och rättsstatens princi-
per har utökats genom stöd till nya aktörer, och aspek-
ter av yttrandefrihet har stärkts med särskilt fokus på 
normgivande arbete inom digital säkerhet och nätfri-
het. Förändringar har dock inte kunnat genomföras i 
den utsträckning som planerats på grund av det 
krympande demokratiska utrymmet för partners.181

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Sidas bedömning är 
att PAO-stödet (Partianknutna organisationer) under 
perioden i viss mån har stärkt förutsättningarna för 
demokratiska partier att verka. I många kontexter 
handlar det dock inte om att bidra till den demokra-
tiska utvecklingen utan om att stödja samarbetspartner 
att försvara demokratins existens, bevara ett  status quo.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. En stor del av den planerade 
verksamheten har kunnat genomföras. Utmaningar 
kopplade till att PAO verkar i politiskt instabila mil-
jöer, auktoritära stater och sköra demokratier har 
dock i vissa fall medfört förseningar och ompriorite-
ringar av aktiviteter, delvis för att skydda lokala part-
ners. Vissa PAO har haft otillräckliga personalresurser 
i förhållande till programmens storlek och komplexi-
tet, vilket försvårat möjligheten till uppföljning av 
verksamheten. Detta har påverkat genomförandet då 
man inte har kunnat justera planering efter behov.

Addis Abeba som har etablerade ingångar och kon-
taktytor. Flera regionala HBTQ-insatser som tidigare 
hanterats inom Strategin för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014-2017 har flyttats över 
till den regionala SRHR-strategin under 2017 efter en 
analys av respektive strategis mervärde. Ett mer 
omfattande initiativ har inletts för att öppna för bilate-
rala fönster inom det regionala stödet till DKT som är 
en av världens största leverantörer av preventivmedel 
och behandling för HIV-prevention och säker abort, 
vilket förväntas kunna generera synergier och direkta 
resultat både gentemot flera bilaterala strategier och 
den regionala SRHR-strategin.

Tabell 4.6.34: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 397 363 309
Förvaltningskostnad (mnkr) 10 9 9
Förvaltningskrona 40 39 34
Antalet giltiga avtal 55 44 39
Antalet avtal med avtalsstart 19 13 9
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 46 50 50
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 54 49 47
Antalet godkända avtalsförändringar 17 19 -
Antalet godkända avtalsvillkor 97 109 136
Antalet avtal med avtalsslut 9 5 8

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

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat och reflekterar den 
av regeringen beslutade utökningen av strategin i april 
2017 med 50 mnkr per år samt den pågående anpass-
ning till ny inriktning på verksamheten som strategin 
innebär. Det medför att flera nya samarbeten har 
ingåtts samtidigt som en del tidigare samarbeten fasats 
ut. Genomsnittligt avtalsbelopp har ökat över tid då 
flera stora stöd avtalats, bland annat med FN, som del 
i plan att ha ett antal större insatser i portföljen i kom-
bination med mindre stöd inom strategiska områden.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är stabil över tid. Detta i kom-
bination med ökat utbetalat belopp ger en förvalt-
ningskrona som ökar över tid.

Tabell 4.6.35:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Regionalt Afrika 20 23 7

Regionalt Söder om Sahara 374 340 302

Regionalt Östra Afrika 3 - -
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ning föremål för begränsningar, hot och våld – såväl 
online som off-line. Även kulturutövare begränsas i 
sina möjligheter att uttrycka sig fritt. Antalet fängs-
lade journalister ökar vilket leder till att många andra 
tvingas lämna sina länder och som konsekvens 
begränsas tillgången till information.186 Det finns en 
oroande trend av ökad användning av rättssystemet 
för att trakassera och förfölja jurister och advokater 
som försvarar mänskliga rättigheter.187

Ett antal av Sidas samarbetspartners arbetar nor-
mativt på global nivå för ökat genomslag för mänsk-
liga rättigheter, demokrati och jämställdhet och når 
ut brett på regional, nationell och lokal nivå. Påver-
kansarbete på global nivå har resulterat i MR-rådets 
tillsättande av en oberoende expert på kränkningar 
och diskriminering i frågor som rör HBTQ. 

Sida har ökat antalet globala och regionala vidare-
förmedlande partner baserade i syd som har god kän-
nedom om kontexten, kan svara mot nya behov och 
erbjuda sina partner på nationell och lokal nivå till-
gång till tematiska nätverk och kapacitetsutveckling.188

Sida bedömer att det är fortsatt viktigt att värna 
kärnstöd i kombination med kapacitetsutvecklingsin-
satser, i syfte att stärka samarbetsorganisationernas 
förmåga att arbeta flexibelt och innovativt för att 
möta aktuella behov och utmaningar. Stöd går till 
flera globala aktörer som arbetar för jämställdhet, 
kvinnors organisering, deltagande och inflytande i 
olika processer. Arbete med att stärka integrering av 
jämställdhet i portföljen fortgår.

Stärkande av fattiga människors perspektiv på 
utveckling samt rättighetsperspektivet har fortsatt 
under året i analysarbetet iberedning av insatser och i 
dialog med partner. Avtal har ingåtts med aktörer 
som arbetar med stöd till gräsrotsorganisationer på 
landsbygden och tydligt inkluderar marginaliserade 
grupper.189 Vad avser det multidimensionella fattig-
domsperspektivet finns aspekten röst och makt inte-
grerat men kan stärkas ytterligare.

Ett antal insatser i portföljen berör miljö och kli-
mat.190 Ett ökat antal MR-försvarare dödades (281 i 
25 länder) under 2016, 49 procent av dessa försva-
rade miljö, ursprungsbefolkning och landrättighe-
ter.191 Respekten för mänskliga rättigheter och demo-
kratiska institutioner är centrala för en miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling och vice versa.

Stödet från andra givare till mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer minskar, enligt 
partners generellt Det finns färre likasinnade givare 
och Sverige är ofta en av få kärnstödgivare. Detta 
påverkar både partnerorganisationers verksamhet och 
Sidas möjligheter till påverkan och dialog.

Strategi för särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 2014–2017

Förutsättningar för strategigenomförande
Det övergripande målet i strategin är stärkt demokrati 
och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättighe-
ter och frihet från förtryck. Strategin är indelad i två 
områden; 1) särskilda insatser för demokratisering 
och yttrandefrihet, och 2) globala insatser för mänsk-
liga rättigheter, jämställdhet, demokratisk utveckling 
och rättsstatens principer.

Sidas bedömning är att det är viktigt att stödja 
grundförutsättningar för demokratisering och mänsk-
liga rättigheter med ett i vissa fall bredare rättighets-
perspektiv. Aktörer på global nivå är organisationer, 
nätverk eller andra normgivande aktörer och som har 
en nyckelroll inom frågor som prioriteras av Sverige

Den negativa utvecklingen globalt vad gäller 
demokrati och mänskliga rättigheter medför att 
utvecklingen mot flera av strategimålen går i negativ 
riktning. Detta har inneburit utmaningar för Sidas 
samarbetspartner och att insatsernas fokus allt oftare 
handlar om att agera mot ett krympande demokra-
tiskt utrymme och försvara rättigheter som riskerar 
att inskränkas, snarare än att bidra till förstärkning-
ar.182 I vissa fall kan därför ett framsteg vara att 
bevara status quo.

Ökade restriktioner 2017 i opinionsfriheterna183 
och begränsningar för såväl det civila samhället som 
oberoende medier att verka samt ökade hot mot MR-
försvarare184 ställer krav på flexibilitet i genomföran-
det vilket innebär mer fokus på säkerhet samt anpass-
ning av stöd och metoder, såsom alternativa 
mötesplatser och former, så att de snabbt svarar mot 
förändrade behov.

Säker digital kommunikation, samverkan och akti-
vism på internet, är en viktig dimension av demokra-
tiarbetet. Många länder har försökt att begränsa 
utrymmet för kommunikation och tillgång till obero-
ende information, och bland annat använt digitala 
verktyg för ökad kontroll, censur och övervakning. 
Ökad politisk polarisering av mediers arbete och i 
synnerhet bilden av jämställdhet försvårar för aktörer 
att arbeta.185 

Sida har inom ramen för strategin bidragit till att 
stärka organisationer i sitt arbete med att stödja 
utsatta MR-försvarare att få tillgång till bredare 
säkerhetsprogram och kapacitetsstöd. Mekanismer 
för stöd har utvecklats och nätverkande mellan orga-
nisationer har stärkts.

Kvinnliga MR-aktivister, HBTQ-personer samt 
etniska och religiösa minoriteter är i ökad utsträck-
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Tabell 4.7.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bolivia - - 4

El Salvador 3 - -

Georgien - >-1 -

Globalt 646 576 681

Honduras 11 - -

Irak - >-1 4

Kenya - - 4

Kina 9 10 10

Libyen >-1 - -

Moldavien - - <1

Myanmar (Burma) >-1 - 8

Nepal - - 1

Nigeria - - <1

Pakistan - - >-1

Regionalt Afrika >-1 >-1 6

Regionalt Centralamerika 6 1 -

Regionalt Latinamerika 2 2 2

Regionalt Mellanöstern 7 7 10

Regionalt Nordafrika >-1 - -

Regionalt Sydostasien - <1 <1

Regionalt Östra Afrika 9 20 4

Ukraina - - <1

Uzbekistan - - <1

Synergier med övriga globala tematiska strategier har 
eftersträvats liksom att komplettera och stärka arbetet 
inom andra globala och bilaterala/regionala strate-
gier som inte tydligt inkluderar sådant stöd eller i 
kontexter där stöd till MR kan uppfattas som känsligt. 
Genom deltagande i beredningsprocesser i insatser 
inom andra strategier delas kunskap liksom genom 
delande av geografiska och tematiska kartläggningar 
och portföljöversyner.

Tabell 4.7.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 693 616 734
Förvaltningskostnad (mnkr) 13 14 13
Förvaltningskrona 51 43 55
Antalet giltiga avtal 114 138 153
Antalet avtal med avtalsstart 23 21 27
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 48 49 47
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 36 31 27
Antalet godkända avtalsförändringar 37 42 -
Antalet godkända avtalsvillkor 286 317 154
Antalet avtal med avtalsslut 32 43 33

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

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid fluktuerat, vilket förkla-
ras av strategianslagets fluktuation mellan och inom 
åren. Ansatsen under perioden har varit att minska 
antalet avtal samt öka avtalsbeloppet per insats. Då 
strategin löpte ut 2017 har färre avtal tecknats för att 
underlätta övergången till ny strategi. Sida har istället 
prioriterat förlängningar och förändringar av befint-
liga avtal, både med och utan medelstillägg. Sida har 
begränsats av det så kallade 50 procent och 75 pro-
cent-villkoret i regleringsbrevet vilket gjort att Sida 
inte kunnat teckna nya avtal i önskad utsträckning.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är stabil över tid. de fluktue-
rande utbetalningsbeloppen ger en förvaltningskrona 
som varierar över tid.
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förseningar och omprioriteringar, bland annat för att 
skydda lokala partner. Uppföljning av verksamhet i 
fält har också försvårats på grund av otillräckliga per-
sonalresurser hos PAO. Strategin förutsätter vidare 
stor flexibilitet hos alla parter för att anpassa aktivite-
ter och verksamhet efter plötsliga eller oförutsägbara 
händelser.

Ökade konflikter och repression ställer allt högre 
krav på integration av konfliktperspektiv, makt- samt 
övergripande kontextanalys av Sidas samarbetspart-
ner, för att nå hållbara resultat. Sida ser positivt på de 
partinära organisationernas möjligheter att stärka 
detta arbete, särskilt inom flerpartistödet, verksam-
hetsområde 2 inom strategin, där PAO kan integrera 
och dela med sig av erfarenheter både från systerpar-
tistödet inom verksamhetsområde 1 samt från paral-
lella stöd genom andra strategier, exempelvis Strategi 
för stöd genom svenska organisationer i civila samhället 2016–
2022. Synergier har uppnåtts mellan strategier, både 
genom gemensamt deltagande på årsmöten och upp-
följning i fält av insatser. Exempelvis har gemensamt 
deltagande i årsmöte samt uppföljning i fält avseende 
Olof  Palmes Internationella Centrum genomförts.

Vidare har Sida under 2017 arbetat för att stärka 
synergier och samverkan mellan strategin och andra 
geografiska och tematiska strategier genom att öka 
kunskap om strategin på Sida. Samverkan har dess-
utom skett med Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete 
med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020 i 
samband med ansökan för stöd 2016–2018. Strategin 
bidrar i sin tur med erfarenheter till andra strategier 
genom stöd till PAO via andra Sida-anslag. 

I samband med bedömning av kontextanalys och 
programrelevans i länder där PAO verkar har även 
berörda utlandsmyndigheter involverats. Sida noterar 
dock att samordning mellan PAO och lokala samar-
betspartner fortfarande är begränsad. Sida uppmunt-
rar till utökad samverkan i fält mellan PAO, och med 
utlandsmyndigheter i samband med fältresor.

Strategi för särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisationer 2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
I de kontexter många PAO verkar, finns utmaningar 
vad gäller interna och externa konflikter, auktoritära 
regimer, korruption och politisk instabilitet. Det 
krympande utrymmet för demokratiska krafter att 
verka politiskt har varit en påtaglig negativ faktor 
under 2017. Vidare har en ökning av politisk popu-
lism och nationalism motverkat PAO och deras sam-
arbetspartners arbete för demokratisk utveckling.

Oberoende media, politiska oppositionella partier 
och civilsamhällesorganisationer har utsatts för 
repressiva åtgärder, särskilt i regioner som sett poli-
tiska protester såsom Östeuropa, Mellanöstern/Nord-
afrika och Latinamerika. Detta försvårar de partian-
knutna organisationernas möjligheter följa upp och 
stödja verksamhet på plats. I många kontexter har 
stödet främst mäktat stödja samarbetspartners möjlig-
het att försvara demokratins existens, att bibehålla 
status quo. I Östeuropa och södra Afrika, har dock 
framsteg gjorts vad gäller folklig förankring, intern 
öppenhet samt stärkt samarbete mellan civila samhäl-
let och partierna.

Säker kommunikation, samverkan och aktivism på 
internet, är viktiga dimensioner av demokratiarbetet. 
Många länder har under året sökt begränsa utrym-
met för kommunikation och tillgång till oberoende 
information, och bland annat använt digitala verktyg 
för ökad censur och övervakning. Det krympande 
utrymmet inom detta område, samt inom oberoende 
media generellt, hotar yttrandefriheten och rätten till 
information, det vill säga möjligheten till makt och 
röst vilket utgör essentiella aspekter av demokratiskt 
deltagande och multidimensionell fattigdomsbekämp-
ning.

Positiva resultat vad gäller kapacitetsutveckling på 
individuell nivå har under året uppnåtts bland annat 
genom nätverkande och deltagande i möten på natio-
nell liksom internationell nivå. En utmaning ligger 
fortsatt i att befästa kapacitet att implementera demo-
kratiska partiprocesser på institutionell nivå. Detta 
bedöms i strategin vara en förutsättning för långsiktigt 
hållbara resultat inom demokratisk utveckling.

En förändring från förra strategiperioden är att det 
partianknutna stödet nu omfattas av samma kvalitets-
säkringsprocesser som övrigt Sida-stöd. Relativt otyd-
liga resultatramverk försvårar överlag bedömningen 
av insatsernas resultat. En stor del av den planerade 
verksamheten har dock kunnat genomföras. I vissa 
fall har de svåra och komplexa kontexterna medfört 
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4.8 Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling (ap. 14)
Resultatstrategi för globala insatser för miljö och 
klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.8.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning. 

Sida bedömer att insatsportföljen delvis har 
genomförts enligt plan. Huvudorsak till bedömningen 
är förseningar i vissa samarbeten.

Förutsättningar för strategigenomförande
Extrema väderhädelser har under senare år kostat 
världen stora summor pengar och tusentals männis-
koliv. Även under 2017 har vi sett långvarig torka som 
i Etiopien, stormar över Karibien och översväm-
ningar i Sydostasien vilka drabbar de fattigaste och 
mest utsatta hårdast. De extrema väderhändelserna 
leder inte bara till förstörd infrastruktur och egendom 
utan förorenar dricksvatten och hav. I sin förlängning 
har vi sett en ökad spridning av kolera med tusentals 
döda och förstörda skördar vilket medför ökande livs-
medelspriser och att miljontals människor utsätts för 
fattigdom och svält.192 Dessutom riskerar alltmer 
oftare förekommande och djupare katastrofsituatio-
ner från klimatförändringar att undergräva välstånds-
ökningar, särskilt för fattiga och utsatta människor. 
Ett särskilt problem utgör länder som är utsatta för 
långdragna konfliktsituationer då de ofta hör till de 
länder som även är särskilt utsatta för klimatföränd-
ringar.

Dessa händelser och förlopp har medfört ett behov 
av att analysera och finna lösningar till de grundläg-
gande bakomliggande orsakerna och hur de relaterar 
till miljö- och klimatfrågor. Sida ser ett ökat behov av 
att stödja katastrofförebyggande arbete och under 
2017 har vi berett stöd och ingått avtal med tre glo-
bala organisationer som arbetar med katastrofreduce-
ring193. Insatserna är särskilt relevanta för strategins 
mål att stärka institutionell förmåga att integrera kli-
matanpassning och klimatrisker. Arbetet med garanti-
instrumentet och sociala trygghetssystem är också 
något som Sida bedömer kommer bidra till ökad 
finansiering och möjligheten att skala upp miljö- och 
klimatinsatser.

Sida noterar att här, liksom inom andra områden, 
är minskande bidragsvolymer och mer öronmärkt 

Tabell 4.7.4: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 75 72 74
Förvaltningskostnad (mnkr) 1 1 <1
Förvaltningskrona 72 85 973
Antalet giltiga avtal 10 20 20
Antalet avtal med avtalsstart 0 9 11
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 38 28 30
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 23 15 13
Antalet godkända avtalsförändringar 1 0 -
Antalet godkända avtalsvillkor 36 30 11
Antalet avtal med avtalsslut 1 10 9

 Prestationer och nyckeltal: Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020.

Prestationer
Utbetalat belopp är stabilt över tid, vilket kommer av 
att strategin är villkorad i regleringsbrevet under 
anslagspost 13; max 75 mnkr får betalas ut per år till 
svenska partianknutna organisationer. Under 2017 
har inga nya avtal tecknats och bara ett avslutats då 
de nu giltiga avtalen löper till och med 2018. Under 
2015 tecknades avtal med kortare avtalsperioder vil-
ket påverkar nyckeltalen för 2015 och 2016.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är stabil över tid, vilket även 
gäller för förvaltningskronan. De enskilda talen för 
denna ska dock tolkas utifrån att de är beräknade uti-
från oavrundade värden för dess komponenter, varvid 
det kan framstå som stora förskjutningar.

Tabell 4.7.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Globalt 75 73 52

Regionalt Afrika - -1 13

Regionalt Asien - - 2

Regionalt Central- & Östeuropa - >-1 7
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krympande demokratiutrymmet. Sida ser också stora 
möjligheter till samarbete med Resultatstrategi för globala 
insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014–2017 inom 
livsmedelsförsörjning och ekosystem. 

Det ökade trycket på de för strategin relevanta frå-
gorna medför att den interna efterfrågan på tjänster 
från miljöhelpdesken vid Sveriges lantbruksuniversitet 
och vid Göteborgs universitet har ökat. Det finns 
också en större efterfrågan inom Sida på kommunika-
tion med och dialog om globala organisationer inom 
miljö och klimat. 

Tabell 4.8.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 849 727 714
Förvaltningskostnad (mnkr) 9 10 9
Förvaltningskrona 89 72 80
Antalet giltiga avtal 91 88 69
Antalet avtal med avtalsstart 15 24 16
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 57 61 68
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 65 63 67
Antalet godkända avtalsförändringar 37 33 -
Antalet godkända avtalsvillkor 186 242 93
Antalet avtal med avtalsslut 7 11 8

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

Prestationer
Utbetalat belopp har över tid ökat, vilket kan kopplas 
till fluktuationer i strategianslaget löpande under åren 
med hänvisning till politiska prioriteringar och avräk-
ningar för flyktingmottagandet. En tydlig anslagspla-
nering under hela året har varit fokus för nå fullt 
anslagsutnyttjande trots att vissa avtal inte kunde teck-
nas enligt plan. Då strategin förväntades löpa ut 2017 
har färre antal avtal tecknats under året än under 
2016 för att underlätta övergången till ny strategi. 
Sida har istället prioriterat förlängningar och föränd-
ringar av befintliga avtal, både med och utan medels-
tillägg. Dessutom har Sida begränsats av det så kallade 
50 procent och 75 procent-villkoret i regleringsbrevet 
vilket gjort att vi inte kunnat teckna nya avtal i önskad 
utsträckning och inte heller så långa avtal vilket får 
genomslag på genomsnittlig avtalslängd för 2017. 
Antalet giltiga avtal har ökat något vilket är i linje 
med ökat anslag. Antalet godkända avtalsvillkor mins-
kade mycket under 2017 jämfört med 2016 vilket för-
klaras av att Sida under 2016 följde upp många fler 
typer av avtalsvillkor än under 2017.

stöd från andra givare en trend som fortsätter. Det 
innebär att Sidas stöd, som oftast kommer i form av 
kärnstöd, upplevs som alltmer relevant och av hög 
kvalitet bland samarbetspartnerna då det kan använ-
das mer strategiskt och flexibelt utifrån samarbets-
partners prioriteringar och mål.

Den förändrade politiska kontexten i USA har 
medfört osäkerheter kring Sidas pågående samarbete 
med USAID. Flera insatser som finansieras genom 
denna strategi får stöd från dem. Sida har ännu inte 
observerat några direkta effekter på sådana pågående 
avtal men inga nya avtal med samfinansiering med 
USAID planeras för närvarande. 

Trots det politiska läget i USA så fortsatte det 
ökade politiska intresset för miljö- och klimatfrågor 
globalt och i Sverige och de marina frågorna och hav 
kom starkt i fokus genom den globala havskonferen-
sen i juni 2017 där Sverige och Sida var medarrangö-
rer. Havskonferensen lyfte den komplexa problemati-
ken kring den pågående föroreningen av våra hav och 
utarmning av marina resurser. Inom detta område 
pågår nu ett omfattande arbete med att identifiera 
lämpliga nya insatser. En tillämplig strategi är även 
att tillföra marina komponenter till redan existerande 
avtal med samarbetspartner med marin kompetens 
som till exempel med IUCN och IIED.194 

75 procent av insatsportföljen inom miljö och kli-
mat har nu också fokus på jämställdhet. Sidas arbete 
med att stödja förbättring av vedspisar är särskilt rele-
vant då nästan 3 miljarder människor fortfarande 
använder eldning av fasta bränslen för uppvärmning 
och matlagning och exponeringen leder till miljontals 
förtida dödsfall årligen, särskilt bland kvinnor och 
barn. Sida verkar inom området genom Energising 
Development (EnDev), Världsbanken och Energia. 
EnDev rapporterade att ca 1,56 miljoner människor 
fick tillgång till bättre spisar och dessutom fick 
230 000 människor tillgång till förnybar energi (eller 
nät) under 2016195.

Synergier med andra globala tematiska strategier 
och bilaterala strategier har eftersträvats för att öka 
effektiviteten och måluppfyllelsen. Nya interna system 
har underlättat samarbete mellan strategier, exempel-
vis så har Världsbankens nya vattenfacilitet finansie-
rats både av miljö och klimatstrategin och Resultatstra-
tegi för globala insatser för socialt hållbar utveckling 
2014–2017 som täcker olika dimensioner av vatten-
frågorna. Det har blivit farligare att vara miljöförsva-
rare och ett växande antal sådana har utsatts för hot 
eller blivit mördade under 2017196. Ett antal insatser 
under Strategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter 
och demokratisering 2014–2017 bidrar med skydd för det 
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4.9 Globala insatser för socialt hållbar 
utveckling (ap. 15)
Resultatstrategi för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.9.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning. Främsta orsak till den 
positiva utvecklingen gentemot föregående år är att 
fler barn och mödrar överlever, fler barn får tillgång 
till utbildning samt att fler människor får tillgång till 
rent vatten och sanitet. Under året har dock arbetet 
med bland annat sexualundervisning i skolor och till-
gång till säkra aborter försvårats i och med den ame-
rikanska politiken samt en tillbakagång i dessa frågor 
bland vissa av EU-medlemsländerna.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Portföljen har anpassats för att möta en 
ökad politisk prioritering av SRHR samt vatten och 
sanitet.

Förutsättningar för strategigenomförande
De övergripande målen i strategin är förbättrad 
grundläggande hälsa samt förbättrade möjligheter för 
fattiga människor att bidra till och dra nytta av eko-
nomisk tillväxt och erhålla god utbildning.

Det sker framsteg inom både hälsa och utbildning 
sett ur ett globalt perspektiv. Barn- och mödradödlig-
het fortsätter att sjunka och andelen undernärda 
människor minskar. Fler barn går i skola och läs- och 
skrivkunnigheten ökar. Men stora utmaningar kvar-
står. Adekvat och god hälso- och sjukvård, samt till-
gång till säkert vatten och sanitet, saknas i stora delar 
av världen. Detta försämrar länders möjligheter att 
hantera olika hälsohot. Trots förbättringar inom 
utbildningsområdet saknar fortfarande 61 miljoner 
barn tillgång till primärutbildning och beräkningar 
gör gällande att 760 miljoner vuxna fortfarande inte 
kan läsa och skriva197.

Under året har utbildningsfrågorna fått förnyad 
politisk uppmärksamhet både i Sverige och interna-
tionellt, även om det ännu inte manifesterats i ökat 
internationellt bistånd till utbildning. Flera globala 
initiativ har under 2017 understrukit vikten av utbild-
ning för att åstadkomma utveckling. Detta har lett till 
fragmentering av initiativ, fler globala partner ’kon-
kurrerar’ om biståndsmedel och utmaningar att koor-
dinera verksamhet på landnivå ökar.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är över tid stabil. Det ökade 
utbetalade beloppet ger därmed en stärkt förvalt-
ningskrona över tid.

Tabell 4.8.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Globalt 849 705 639

Regionalt Asien - - 25

Regionalt Europa - 20 30

Regionalt Östra Afrika - - 18

Sri Lanka <1 2 1
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10 länder i Afrika har påvisat positiva resultat och H6 
finns nu som modell i 40+ länder.

I juli 2017 publicerade FN en ny baslinje för mål 6 
om ökad tillgång till rent vatten i den globala agen-
dan och i världen finns nu 2,1 miljarder människor 
som saknar tillgång till säkert dricksvatten och 4,5 
miljarder som inte har en toalett som möter en rimlig 
hälso- och miljöstandard. Agenda 2030 har fått ökat 
genomslag i de organisationer som erhåller stöd från 
Sida för att bidra till ökad tillgång till säkert dricksvat-
ten, sanitet och hygien. Organisationerna har anpas-
sat såväl sina strategier som arbetssätt och verksamhe-
ter för att kunna nå de nya utvecklingsmålen. Hälsa, 
nutrition, vatten, sanitet och hygien och utbildning 
ses inte längre som separata sektorer utan som områ-
den som är ömsesidigt beroende för att säkerställa 
hållbara resultat. En Sida-finansierad Världsbanksstu-
die202 visar att förbättrad tillgång till vatten, sanitet 
och hygien som samordnas med hälso- och nutritions-
insatser ger större effekter på barns hälsa, än om 
dessa inte samordnas. Det sociala området är ett bra 
exempel på hur integrerade ansatser bidrar till upp-
fyllnad av flera mål.

En tydlig trend är att fler givare i större utsträck-
ning ger öronmärkt bidrag på bekostnad av kärnstöd. 
Antalet likasinnade givare till några av de organisatio-
ner som Sverige stödjer (till exempel International 
HIV/AIDS Alliance) har minskat eller dragit in sitt 
kärnstöd. Sida anser att det är viktigt att fortsatt 
värna kärnstödet som bidragsform i syfte att stödja 
samarbetspartners möjlighet att arbeta flexibelt för att 
kunna möta förändrade behov och utmaningar. I 
flera organisationer är Sida den största eller en av de 
största givarna. Detta kräver ett kompetent Sverigelag 
som kan stödja arbetet med att driva svenska priorite-
ringar i dialogen.

Sida noterar att fler organisationer som arbetar 
långsiktigt med stöd från strategin, successivt har 
stärkt sitt humanitära arbete och härigenom bidrar 
till kopplingen och synergier med Strategi för Sveriges 
humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida) 2017–2020. Detta har tydliggjorts 
i planering och rapportering.

Under året har arbetet med att integrera miljö och 
klimat samt konfliktperspektivet prioriterats. Sida har 
identifierat ett antal organisationer där konfliktper-
spektivet har fått ökat fokus främst i dialogfrågorna. 
Detta beror främst på att en ökande andel av den 
operativa verksamheten nu bedrivs i länder i konflikt 
eller i svaga stater. Inom ramen för strategin har ett 
ökat arbete skett för att ta fram planer på att inte-
grera miljö- och klimatpåverkan ytterligare.

SRHR-frågorna har fortsatt haft hög politisk prio-
ritet i Sverige. Globalt sett har det skett en ökad pola-
risering mellan SRHR-vänliga strömningar å ena 
sidan och en mer reformfientlig och restriktiv syn på 
dessa frågor å andra sidan. I och med att Donald 
Trump tillträdde som president återinfördes i januari 
2017, Mexico City Policy (MCP) eller Protecting Life 
in Global Health Assistance, som den amerikanska 
administrationen benämner riktlinjerna. Policyn 
innebär förbud för alla internationella organisationer 
som får amerikanska biståndspengar att tala, infor-
mera om eller utföra aborter.

Införandet av policyn kommer innebära ett bakslag 
för kvinnors och unga flickors hälsa198, då USA idag 
är den överlägset största givaren globalt till mödra-
hälsa, preventivmedel och andra relaterade tjänster. 
Resultaten avseende barn- och mödradödlighet samt 
tillgång till säkra och lagliga aborter och SRHR kom-
mer med största sannolikhet att påverkas negativt, 
precis som under den senaste republikanska adminis-
trationen (2001–2009) då aborttalen ökade i 20 län-
der i Afrika söder om Sahara, som tog emot stora 
amerikanska bidrag för barn- och mödrahälsa och 
SRH.199 Därtill är det sannolikt att organisationer 
kommer att självcensurera för att undvika att associe-
ras med SRHR.

I syfte att stödja organisationer som bedriver påver-
kansarbete eller service inom SRHR har Sida tagit 
fram ett positionspapper för att tydliggöra internt hur 
vi skall hantera organisationer som påverkas av MCP. 
The Lancet serie om mödrahälsa200 rapporterar att 
18 procent av den totala mödradödligheten är en 
direkt konsekvens av komplikationer orsakade av 
osäkra aborter. Med anledning av ovanstående 
utveckling har Sida intensifierat dialogen om tillgång 
till säkra aborter i dialogen med partners och på 
internationella arenor.

Mental hälsa är ett område som under senare tid 
har uppmärksammats som ett av de större hoten mot 
hälsa och välbefinnande, särskilt psykisk ohälsa hos 
ungdomar. Av denna anledning har området fått ett 
ökat utrymme inom partners verksamhet liksom i 
Sida:s dialog med dem.

Under året har en ambitionshöjning skett bland de 
sex FN organ som arbetar med hälsa. De sex organi-
sationerna, under namnet H6, har samordnat sig 
kring en modell som syftar till att nyttja organisatio-
nernas individuella kompetenser och kollektiva styrka 
för att gemensamt stödja länder med bristande barn-, 
ungdoms- och mödrahälsa. En utvärdering201 under 
2016–2017 av det stöd som Sida gett till H6 arbete i 
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Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid, vilket för 2017 
kopplas till ökat strategianslag om 120 mnkr i mars 
2017. Portföljen kännetecknas av långa avtal och 
stora belopp vilket gör att förändringar i antal ger 
stora effekter på nyckeltalen. Då strategin förväntades 
löpa ut 2017 har färre antal avtal tecknats under året 
än under 2016. Sida har istället prioriterat förläng-
ningar och förändringar av befintliga avtal. Sida har 
också begränsats av det så kallade 50 procent och 75 
procent-villkoret i regleringsbrevet vilket gjort att Sida 
inte kunnat teckna lika långa avtal som tidigare år. I 
vissa avtal har Sida också gjort om längden för att 
anpassa oss till vår samarbetspartners strategiska pla-
nering.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid ökat som följd av 
resursökning kopplat till strategianslagets ökning. För-
valtningskronan har över tid minskat, detta kommer 
delvis av att Sida hanterat fler insatser med garantiin-
strumentet över tid. Dessa insatser kräver stor arbets-
insats men garantibeloppen räknas inte mot strategi-
anslaget utan mot garantiramen vilket inverkar 
negativt på förvaltningskronan.

Tabell 4.9.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Globalt 1 334 1 249 1 140

Synergier med andra, såväl globala tematiska, som 
bilaterala strategier har eftersträvats i syfte att öka 
effektiviteten och måluppfyllelsen. Ett tydligt exempel 
är arbetet mot antimikrobiell resistens, vilket är ett 
miljö- och hälsohot som kräver tvärsektoriella 
 lösningar och där synergier finns med forsknings-
strategin.

Under 2017 har Sidas samarbete med Utrikesde-
partementet och andra berörda departement fungerat 
väl. Ett exempel är i dialogen med Unesco där Sida 
har ett mycket nära samarbete med Utrikesdeparte-
mentet, Utbildningsdepartementet och Unescorådet 
för att få genomslag för svenska prioriteringar.

Sidas garantiinstrument, som potentiellt innebär 
stor utväxling på investerade medel, har uppmärk-
sammats alltmer av partners och efterfrågan på 
instrumentet har ökat. Detta syns särskilt inom områ-
det tillgång till läkemedel, men även för organisatio-
ner som arbetar med tillgång till rent vatten och sani-
tet. Ett exempel är Global Health Investment Fund 
(GHIF), som Sida stödjer med en garanti motsva-
rande 17 procent av fondens kapital.203 GHIF är en 
investeringsfond avsedd att ge förmånliga lån för att 
främja utveckling av läkemedel, vacciner, diagnostik 
och andra initiativ mot sjukdomar som framför allt 
drabbar människor i låg- och medelinkomstländer. 
Sidas garanti bidrar till att motverka de finansiella ris-
kerna i investeringarna. Med hjälp av Sidas stöd har 
fonden lyckats få investerare att satsa 108 miljoner 
dollar i bolag med innovativa produkter som exem-
pelvis l äkemedel mot flodblindhet och ett förbättrat 
koleravaccin.

Tabell 4.9.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 1 334 1 249 1 140
Förvaltningskostnad (mnkr) 8 8 6
Förvaltningskrona 158 162 178
Antalet giltiga avtal 44 51 39
Antalet avtal med avtalsstart 8 14 5
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 46 48 56
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 143 146 133
Antalet godkända avtalsförändringar 20 14 -
Antalet godkända avtalsvillkor 105 128 82
Antalet avtal med avtalsslut 5 12 2

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för socialt 
hållbar utveckling 2014–2017.
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(politisk och institutionell-, konflikt/fredlig-, miljö-, 
samt ekonomisk och social-kontext) och hur detta 
inverkar på de fyra dimensionerna (resurser, makt och 
röst, möjligheter/val samt mänsklig säkerhet). 
Genomförandet av strategin utgår från en ekonomisk 
och social kontext med tonvikt på resursdimensionen. 
Exempel på detta är insatser inom sysselsättning och 
lantbruk. Samarbeten inom områden som digitalise-
ring och landrättigheter stärker fattiga människors 
rättigheter, ansvarsutkrävande och deltagande. Ett 
exempel där dimensionen möjligheter tydligt framgår 
utgörs av kvinnors ekonomiska egenmakt då det 
exempelvis handlar om att bryta sociala normer.

En politisk och institutionell kontext är mer fram-
trädande inom området inhemsk resursmobilisering 
genom att fokus ligger på institutionella reformer.

I de fall insatserna har komponenter som genom-
förs i konfliktkänsliga miljöer kompletteras analysen 
naturligen av ett konfliktperspektiv, vilket dock ännu 
utgör en begränsad del av portföljen. Ett integrerat 
miljö- och klimatperspektiv är naturligt tillämpbart i 
delar av portföljen, exempelvis tryggad livsmedelsför-
sörjning, men kommer att bli än mer tydlig då ett 
ökat fokus på grön ekonomi förutses i kommande 
strategiuppdrag.

Som för andra strategier är det en tydlig trend är 
att fler givare i större utsträckning ger öronmärkt 
bidrag på bekostnad av kärnstöd. Antalet likasinnade 
givare till några av de organisationer som Sverige 
stödjer har minskat eller dragit in sitt kärnstöd. Sida 
anser att det är viktigt att fortsatt värna kärnstödet 
som bidragsform i syfte att stödja samarbetspartners 
möjlighet att arbeta flexibelt och kunna möta föränd-
rade behov och utmaningar. I flera organisationer är 
Sida den största eller en av de största givarna. Detta 
kräver ett kompetent Sverigelag som kan stödja arbe-
tet med att driva svenska prioriteringar i dialogen.

Inom givarsamfundet råder generellt ett stort 
finansieringsunderskott inom området kvinnors eko-
nomiska egenmakt, vilket negativt inverkar på möjlig-
heterna att genomföra strukturella reformer i önskad 
omfattning.

Synergier med andra strategier återfinns i hög 
omfattning i gränssnittet med Resultatstrategi för globala 
insatser för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–
2017. Verksamheten inom lantbruk och markrättig-
heter har nära koppling till naturresurshantering och 
skydd av biologisk mångfald men även rättighetsfrå-
gor. Digitalisering och tillgång till mobil kommunika-
tion möjliggör tillgång till information för allt fler fat-
tiga människor och underlättar ansvarsutkrävande 

4.10 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling (ap. 16)
Resultatstrategi för globala insatser för 
ekonomiskt hållbar utveckling 2014–2017

Tabell 4.10.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Minskade anslag 
under strategiperioden har inneburit att portföljen 
inte kunnat kompletteras i tänkt utsträckning med 
riktade insatser inom helt nya områden (hållbart nytt-
jande av fiskeresurser respektive effektiva skattesys-
tem) och delvis nya områden (ICT, Information and 
communication technology, i en global kontext).

Bedömningen är att portföljerna inom ICT och 
effektiva skattesystem under strategiperioden ändå 
har uppnått en strategisk sammansättning och där-
med bidrar till strategins förväntade resultat fullt ut. 
Hållbart utnyttjande av fiskeresurser och kvinnligt 
entreprenörskap utgör områden där riktade insatser 
saknas men där strategins förväntade resultat ändå 
uppfylls genom komponenter inom bredare insatser.

Sida bedömer att den befintliga insatsportföljen 
har genomförts enligt plan. 

Förutsättningar för strategigenomförande
Den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt posi-
tiv med generellt sett hanterbara inflationsnivåer och 
fortsatt ekonomisk tillväxt. Kina utgör draglok, även 
om tillväxten där tycks ha stabiliserats på en lägre 
nivå än tidigare. Tillväxten i Afrika bedöms fortsatt 
vara instabil och är känslig för externa chocker. En 
ökning av protektionistiska strömningar har noterats 
men har ännu inte lämnat avtryck i världsekono-
min.204 Inom handelsportföljen hanterar Sida detta 
genom att öka fokus på frågor om marknadstillträde. 
Genomförandet av World Trade Organisation:s 
Trade Facilitation Agreement (TFA) har inneburit en 
positiv utveckling och stöttar utvecklingsländer i för-
bättrade handelsprocedurer.

Sidas stöd omfattar normativ kunskapsutveckling 
och kapacitetsutveckling med tillämpningar på land-
nivå. Samarbetet sker genom en mix av multilaterala 
aktörer främst Världsbanken och FN-systemet, glo-
bala tankesmedjor, civilsamhällesorganisation samt 
nätverk och i viss mån genom svenska myndigheter.

Sidas arbete med mångdimensionell fattigdoms-
analys tar sin utgångspunkt i fyra kontextområden 
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minskat och då Sida har avslutat några avtal med 
lägre belopp förbättras genomsnittligt avtalsbelopp.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har minskat över tid. Detta i 
kombination med något ökat utbetalat belopp ger en 
ökning av förvaltningskronan över tid.

Tabell 4.10.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Colombia - -2 <1

Etiopien - - 1

Globalt 599 514 559

Kenya - - 1

Kongo, demokratiska republiken - - 1

Regionalt Afrika - 4 11

Tanzania - >-1 -

och deltagande vilket är grundläggande mänskliga 
rättigheter.

Bedömningen är att länkar mellan bilaterala och 
globala strategier kontinuerligt stärks, dock från en 
tämligen blygsam nivå. Länken kan något förenklat 
beskrivas som att normativ utveckling som finansieras 
på global nivå kompletteras med tillämpningar på 
lokal nivå vilket finansieras med bilaterala medel. 
Dessutom har Sidas interna processer att inom fram-
tagandet av nya strategier i kombination med våra 
samarbetspartners ökade ambition att arbeta horison-
tellt med andra parter ökat kontaktytorna och där-
med möjligheten att utnyttja dessa länkar. Tendensen 
finns även på regional nivå, men är svagare då dessa 
strategier i hög grad fokuserar på just integrations-
aspekter. Användandet av garantiinstrumentet utgör 
ytterligare en samarbetsdimension som successivt har 
integrerats i verksamheten. En begränsad garanti kan 
genom att mobilisera externt kapital generera bety-
dande utvecklingseffekter, som annars hade krävt en 
större investering, genom att identifierade risker kan 
lyftas ut och hanteras under garantin.

Tabell 4.10.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 599 517 574
Förvaltningskostnad (mnkr) 9 9 11
Förvaltningskrona 69 58 51
Antalet giltiga avtal 89 114 155
Antalet avtal med avtalsstart 14 15 22
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 49 48 46
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 42 32 25
Antalet godkända avtalsförändringar 22 32 -
Antalet godkända avtalsvillkor 189 351 177
Antalet avtal med avtalsslut 8 34 54

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

Prestationer
Utbetalat belopp har fluktuerat över tid., vilket kan 
kopplas till fluktuationer i strategianslaget löpande 
under åren med hänvisning till politiska prioriteringar 
och avräkningar för flyktingmottagandet. Sida har 
arbetat utifrån en långsiktig strävan att öka avtalens 
belopp vilket kan ses över tid. Avtalslängden har dock 
inte gått att öka så mycket då Sida har begränsats av 
det så kallade 50 procent och 75 procent-villkoret i 
regleringsbrevet med hänvisning till sista året av stra-
tegiperioden. Då strategin förväntades löpa ut 2017 
har färre antal avtal tecknats under året än under 
2016 för att underlätta övergången till ny strategi. 
Sida har istället prioriterat förlängningar befintliga 
avtal, med betydande belopp. Antalet giltiga avtal har 
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tion samt bristande kapacitet i den palestinska förvalt-
ningen.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Utrymmet för många utveck-
lingsaktörer fortsätter dock att minska, både natio-
nella och internationella.

Syrien
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har delvis gått i önskvärd riktning. Bedömningen är 
att kontexten förändrats, vilket medfört ett behov av 
att anpassa insatsportföljen. Sida bedömer att samar-
betet med etablerade lokala samarbetspartners, andra 
givare och FN organisationer med erfarenhet från lik-
nande kriser har varit viktigt för att stärka strategige-
nomförandets förväntade resultat. Sida har även gett 
stöd till nya lokalt förankrade och internationella 
aktörer. En viktig del av arbete är att kontinuerligt 
följa upp insatserna och säkra en tillförlitlig rapporte-
ring utifrån de risker som identifierats.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan. Bedömningen är något mer 
negativ i förhållande till 2016 och följer av att plane-
ringen av nya insatser försenats och genomförandet 
av beslutade insatser försvårats. Situationen i Syrien 
kräver att Sida för en tät dialog med parterna för att 
anpassa insatserna till den förändrade kontexten.

4.11 Mellanöstern och Nordafrika (ap. 17)

Tabell 4.11.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015

Regional MENA
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Irak
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Palestina
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande
Syrien
Strategins förväntade resultat * **
Insatsportföljens genomförande **

* Bedömningsgrund saknas
** Ingen bedömning gjordes då strategin antogs 17 december 2015.

Region MENA
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Bedömningen, som delvis är en förbätt-
ring gentemot 2016, följer av den flexibilitet som över 
tid byggts in i Sidas stöd och gör att dessa kunnat 
anpassas vid behov. De konflikter och det krympande 
utrymmet för civilsamhället medför att utvecklingen 
går åt fel håll inom vissa länder/sektorer i regionen. 
Sidas bedömning dock att insatserna inom demokra-
tisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter bidrar 
till att stärka civilsamhället och möjliggör för dem att 
verka i det utrymme som fortfarande existerar.

Irak
Bedömningen avser utfasningsplanen som förlängdes 
till december 2017.

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresulta-
ten delvis har i gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har i huvudsak 
genomförts enligt plan. Inga nya medel har kopplats 
till utfasningsplanen under 2017. Sida kan inte göra 
någon bedömning av genomförandet av den nya 
 strategin för Irak 2017–2021 då det inte finns några 
pågående insatser ännu.

Palestina
Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Bedömningen är 
positiv i jämfört med 2016 men utvecklingen i Pales-
tina vad avser strategimålen fortsätter att begränsas 
av ockupationen och avsaknad av framsteg i fredspro-
cessen, Palestinska myndighetens svåra budgetsitua-
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Givet kontexten i regionen är ett integrerat kon-
fliktperspektiv och speciellt bedömning av konflikt-
känslighet nödvändigt i alla insatser. Detta gäller även 
de projekt som Sida stödjer inom vatten- och miljö-
området då tillgång, eller brist på sådan, till naturre-
surser som vatten och energi kan öka spänningar 
inom och mellan länder. Samtidigt är detta ett 
område som medför möjligheter då samarbete kring 
naturresurser kan leda till att minska spänningar mel-
lan länder. Sida stödjer projekt som samlat tekniska 
experter, tjänstemän och beslutsfattare från olika län-
der i Mellanöstern och Nordafrika som delar gemen-
samma vattentillgångar. Genom tekniska samarbeten 
kring dessa tillgångar har utbyte mellan de delta-
gande aktörerna ökat. Detta har bland annat lett till 
utbyte av data kring miljö och naturresurser vilket är 
en förutsättning för praktiskt samarbete, men som 
ofta behandlas som en nationell hemlighet i flera län-
der i regionen.206

Sverige är en av få givare med en regional strategi i 
MENA. Detta skapar möjligheter till stöd av regio-
nala projekt, vilket är en styrka speciellt inom ekono-
misk integration och miljöområdet. Det skapar dock 
även begränsningar gällande samfinansiering och 
givarsamordning, då de flesta givare har landspecifika 
medel och fokus. Undantag finns dock, exempelvis 
sker viss samfinansiering med EU inom den ekono-
miska sektorn och dialog om närmare samordning 
inom vattensektorn pågår med Schweiz. Förutsätt-
ningarna för givarsamordning är bättre inom insatser 
som främst är landspecifika och programmet i Jemen 
mot könsbaserat våld som nämns ovan samfinansieras 
med Schweiz och Nederländerna.

Utöver synergier med Strategin för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020, har dessa även upprättats med 
 Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2020 där 
Sida har gemensamma avtal och uppföljning för pro-
jekt som finansieras av båda strategierna.207 Detta 
skapar en tydligare kommunikation gentemot Sidas 
samarbetspartner och minskar risker för överlapp-
ning.

Regional strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA) 2016–2020.

Förutsättningar för strategigenomförande
Utdragna konflikter har fortsatt att påverka utveck-
lingen negativt i flera länder i regionen under året. I 
exempelvis Jemen har de humanitära behoven ökat 
på grund av den fortsatta konflikten och ett omfat-
tande kolerautbrott.205 Sida använde den flexibilitet 
som finns inom ramen för strategin för landspecifika 
insatser som kompletterar det humanitära stödet till 
landet.

Utrymmet för civilsamhället att verka i fortsätter 
att krympa i delar av regionen. En annan faktor som 
påverkar genomförande av insatser är de visum-
restriktioner som finns i och mellan länder i regionen 
vilket medför svårigheter för Sidas samarbetspartner i 
regionen att mötas och utbyta erfarenheter och kun-
skap. Dessa svårigheter har hanterats genom att part-
ner och Sida agerat flexibelt och ändrat genomför-
ande av eller tidsplan för aktiviteter. För att arbeta 
proaktivt med sådan flexibilitet har Sida avtalat om 
tätare dialog och uppdatering av riskramverk inom 
insatser där riskerna bedöms vara extra höga för att 
närmare kunna följa utvecklingen.

Vissa framsteg kan dock ses i den politiska och 
institutionella kontexten gällande jämställdhet. Under 
2017 har Jordanien, Tunisien och Libanon ändrat 
lagstiftning som tidigare möjliggjorde för gärnings-
män att undgå åtal eller straff  för våldtäkt om de gifte 
sig med sitt offer. Tunisien har även skärpt lagstiftning 
kring bekämpning av våld mot och diskriminering av 
kvinnor, tagit bort förbudet för muslimska kvinnor att 
gifta sig med icke-muslimska män samt utreder änd-
ringar av lagar kring arvsrätt och föräldraförsäkring.

2017 präglades av låga energipriser generellt sett 
vilket har konsekvenser för både råvarurika och råva-
rufattiga länder i regionen. Vad gäller råvarurika län-
der leder låga priser till högre budgetunderskott och 
lägre exportintäkter vilket sätter press på stater att 
diversifiera sina ekonomier. För råvarufattiga länder 
är låga energipriser ett positivt inslag i ekonomin, 
bland annat ges utrymme för ekonomiska reformer 
och utfasning av subventioner, exempelvis har Egyp-
ten börjat fasa ut energisubventioner. På kort sikt 
bedömer Sida inte att detta har någon större inverkan 
på genomförandet av insatsportföljen, men på längre 
sikt lämnar det utrymme för exempelvis stöd till för-
nyelsebar energi som en motor för ekonomisk utveck-
ling.
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Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Irak juli 2009–december 2014208 / Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017–
2021

Förutsättningar för strategigenomförande
I slutet av december 2016 fick Sida i uppdrag att ta 
fram underlag och förslag till ny Irakstrategi 2017–
2021. Detta arbete genomfördes under en kort tids-
period och Sida lämnade, efter en snabb expediering, 
in ett underlag den 31 mars 2017. Regeringen fattade 
i slutet av juni 2017 beslut om Strategi för Sveriges utveck-
lingssamarbete med Irak 2017–2021 med ett totalt belopp 
om 1000 mnkr.

Operationaliseringen har genomförts under hösten 
2017. Den nya strategin ger Sida i uppgift att bidra 
till följande mål; fredliga och inkluderande samhällen 
och ökad jämställdhet. Detta är nya målområden 
jämfört med den tidigare strategin. Operationalise-
ringsplanen för strategin utgår ifrån de analyser som 
gjordes i samband med att Sida tog fram underlag till 
strategin, vilket bland annat innebär att allt stöd kom-
mer att utgå ifrån ett konfliktperspektiv, både genom 
fredsbyggande insatser och ökad jämställdhet. Under 
2017 har Sida inte stött några nya insatser utan tagit 
fram en operationaliseringsplan för hur genomföran-
det av strategin ska se ut. I linje med denna plan har 
Sida påbörjar beredningar för stöd till FN:s stabilise-
ringsfond i Irak och stöd till insatser inom minhante-
ring.

Den av regeringen förlängda utfasningsplanen 
gällde till och med den 31 december 2017. Syftet 
med förlängningen av utfasningsplanen var att skapa 
utrymme för vissa partners att avsluta insatser och 
projekt i en kontext där det varit svårt att följa tidspla-
ner. Utifrån regeringens beslut om begränsad fortsätt-
ning av det bilaterala stödet 2017 valde Sida att för-
länga två insatser. Insatserna förlängdes några 
månader för att anpassa genomförandet till rådande 
förutsättningar i Irak och möjliggöra för partner att 
genomföra avslutande seminarium. Dessa stöd går till 
kapacitetsutveckling inom irakiska statsrådsbered-
ningen och regeringskansliet samt till decentraliserad 
utveckling inom två utvalda guvernement för socialt 
stöd till särskilt utsatta grupper. Den tredje insatsen 
bedömdes ha strategisk potential och betydelse och 
därför förlängdes aktivitetsperioden till december 
2017. En insats som genomförs av The United 
Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) tillsammans med irakiska planeringsminis-
teriet i syfte att stärka den nationella kvalitetsinfra-
strukturen för att underlätta internationell handel och 

Tabell 4.11.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 369 350 384
Förvaltningskostnad (mnkr) 21 19 18
Förvaltningskrona 18 18 22
Antalet giltiga avtal 81 90 104
Antalet avtal med avtalsstart 13 15 11
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 49 48 46
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 35 31 20
Antalet godkända avtalsförändringar 50 38 -
Antalet godkända avtalsvillkor 124 174 74
Antalet avtal med avtalsslut 10 18 31

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

Prestationer
Utbetalat belopp är stabilt över tid. Sidas fortsatta 
ambition att ha en sammanhållen portfölj med större 
avtal och strategiska partner avspeglas i att den 
genomsnittliga avtalsvolymen nästan har fördubblats 
jämfört med 2015. Även den genomsnittliga avtals-
längden är längre, samtidigt som det totala antalet 
avtal fortsatte minska jämfört med föregående år. 
Avslutade insatser har kraftigt minskat över tid vilket 
avspeglar att strategin fått fullt genomslag i portföljen 
under året, jämfört med föregående år då Sida utöver 
att bereda nya regionala insatser även fokuserade på 
avslut av bilaterala insatser från den gamla strategin. 
Den komplexa kontexten i regionen innebär ett behov 
av att kunna anpassa portföljen, vilket bland annat 
avspeglas i att antalet avtalsändringar har ökat.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat över tid som en del 
av den extra satsningen på ökad närvaro i fält. För-
valtningskronan har minskat över tid som en konse-
kvens av förvaltningskostnaden ökat mer i andel gent-
emot utbetalat belopp.

Tabell 4.11.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Globalt -1 >-1 -1

Irak 20 - -

Jemen -10 2 3

Jordanien <1 1 <1

Libyen 2 -2 13

Regionalt Mellanöstern 327 337 339

Regionalt Nordafrika 10 2 -

Tunisien 20 11 29
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bygga vidare på i Irak kommer insatser i ett första 
skede att utgöras av humanitärnära projekt för att 
under strategiperiodens gång utvecklas med längre 
och större insatser med tydligare utvecklingssamar-
betskaraktär.

Förvaltningsanalys
Arbetet med att bygga upp en ny portfölj har genom-
förts av ett fåtal personer som varit stationerade i 
Stockholm, vilket inneburit att förvaltningskostnaden 
minskat över tid. För att portföljen skall kunna 
utvecklas i enlighet med strategins intentioner har 
Irak-teamet utökats med ytterligare stockholmsbase-
rad personal. Med anledning av de höga säkerhets-
kostnader som arbete i Irak är förenade med, förutses 
därför förvaltningskostnaderna öka avsevärt under 
2018. Förvaltningskronans utveckling får ses i ljuset 
av ovan.

Tabell 4.11.5:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Irak 69 15 64

förbättra konsumentskyddet i Irak. Projektet har 
under 2017 genomfört de kvarvarande aktiviteterna i 
enlighet med den uppdaterade arbetsplanen som 
överensstämmer med resultatramverkets målformule-
ringar.

De flesta bilaterala givare har under de senaste 
åren ökat sitt humanitära stöd, så också Sverige, och 
flera överväger att återetablera, eller har redan återe-
tablerat, sitt långsiktiga utvecklingssamarbete. Multi-
laterala organisationer som FN och EU kommer fort-
satt vara stora aktörer inom utvecklingssamarbetet. 
Sida har i sin operationaliseringsplan konstaterat att 
det i framtiden finns potential för samfinansiering och 
givarsamordning med andra bilaterala givare.

Utöver det nära samarbete som redan finns med 
Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020 har 
handläggare för strategigenomförandet under hösten 
2017 påbörjat ett samarbete med strategiägarna för 
den nya tematiska Strategi Hållbar fred 2017–2022 i 
form av en gemensam beredning. Syftet är att för-
enkla för samarbetspartnern genom att ta fram en 
beredning och ett avtal för både Irakdelen av projek-
tet och för den globala delen. Samarbetspartnern 
kommer få finansiellt stöd från både Irakstrategin och 
strategin för hållbar fred.

Tabell 4.11.4: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 69 15 64
Förvaltningskostnad (mnkr) 1 1 8
Förvaltningskrona 105 28 8
Antalet giltiga avtal 16 27 23
Antalet avtal med avtalsstart 1 1 0
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 60 59 56
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 37 28 25
Antalet godkända avtalsförändringar 6 3 -
Antalet godkända avtalsvillkor 26 22 17
Antalet avtal med avtalsslut 4 10 3

 Prestationer och nyckeltal: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med 
Irak juli 2009-december 20148 / Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 
med Irak 2017–2021.

Prestationer
Utbetalat belopp har fluktuerat över tid som konse-
kvens av arbetet med att fasa ut utvecklingssamarbe-
tet med Irak initialt samt att regeringen tog beslut 
under året att återuppta utvecklingssamarbetet med 
Irak och en ny strategi antogs under sommaren. 
Arbetet med att bygga upp en ny portfölj inom ramen 
för den nya strategin resulterade i ett större avtal med 
utbetalning till FN:s fond för återuppbyggnad under 
2017. Då det saknas pågående biståndsverksamhet att 
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människorättsorganisationer bidrar Sida till att stärka 
det civila samhällets organisationer som är verk-
samma i Palestina.

Situationen för befolkningen i Gaza har kraftigt 
försämrats under 2017. För Sverige utgör stödet till 
Gaza en central del av både utvecklingssamarbetet 
och det humanitära stödet i Palestina. Bristen på till-
träde till Gaza för generalkonsulatets personal har 
inte bara försvårat uppföljningen av pågående verk-
samhet, utan betyder också försvårade möjligheter till 
dialog och relationsbyggande. Sida hanterar situatio-
nen genom att samarbeta och samverka med andra 
aktörer som besöker området för att på så sätt minska 
riskerna.

Konfliktperspektivet är en utgångspunkt för verk-
samheten i Palestina eftersom den israeliska ockupa-
tionen utgör det grundläggande utvecklingshindret. 
Programmering utvecklas utifrån en konfliktanalys 
och hur konflikten påverkar och påverkas av svenskt 
stöd. Miljö- och klimatperspektivet samspelar med 
konfliktperspektivet inte minst för att naturresursfrå-
gor är en av flera faktorer i konflikten. De två samver-
kande perspektiven kommer till uttryck i den gällande 
strategin genom målskrivningar, men har också inte-
grerats i all programmering. Sverige har varit mycket 
aktivt involverat i utvecklandet av EU:s gemensamma 
utvecklingsstrategi och har haft en särskild roll att 
tillse att miljö- och klimatperspektivet har integrerats 
där.

Utvecklingssamarbete utgör 21 procent av den 
nationella budgeten i Palestina och Sveriges andel 
uppgår till fem procent av det totala utvecklingssam-
arbetet. De fem största givarna är EU, USA, Tysk-
land, Storbritannien och Norge. Sverige återfinns på 
sjätte plats bland de bilaterala givarna. En Europage-
mensam strategi är utarbetad för 2017–2022. Givar-
samordning äger rum med varierande kvalitet bero-
ende på sektor. Trots den relativt stora närvaron av 
bilaterala givare är trenden på nedåtgående och flera 
givare har bland annat och på grund av andra stora 
behov i regionen på senare år minskat sitt utveck-
lingssamarbete i och med Palestina.

Synergier med andra strategier finns framförallt 
med Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020 
eftersom både den humanitära situationen och 
utvecklingsutmaningarna utgår från den israeliska 
ockupationen av Palestina. Behovet av gemensamma 
analyser, informationsutbyte och en aktiv diplomati 
har bidragit till en nära dialog och samverkan.

Med Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 
med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020 

Strategin för Sveriges internationella utvecklings
samarbete avseende Palestina 2015–2019

Förutsättningar för strategigenomförande
Utvecklingssamarbetet har under 2017 fortsatt att 
påverkas av det grundläggande utvecklingshindret 
som utgörs av den israeliska ockupationen. Inga kon-
kreta framsteg har heller nåtts i fredsprocessen och 
mot realiserandet av en tvåstatslösning. Vidare utgör 
det faktum att det palestinska självstyret är avgränsat 
till begränsade delar av Västbanken samt att det sak-
nas en palestinsk, politisk representation i östra Jeru-
salem ytterligare en utmaning.

Den inompalestinska splittringen har fortsatt vara 
ett hinder för det politiska systemet i Palestina och 
har lett till att legitimiteten hos befolkningen för den 
palestinska myndigheten och det palestinska ledarska-
pet har minskat. Utan parlamentarisk översyn försvå-
ras ansvarsutkrävande och i brist på en lagstiftande 
församling antas lagar genom presidentdekret.

Sverige betraktar den palestinska myndigheten som 
en nyckelpartner för att bidra till ett livskraftigt 
 Palestina och ser därför med oro på ovanstående 
utveckling.

Den israeliska bosättningsexpansionen, med 
bosättningar som enligt folkrätten är illegala, har fort-
satt på en hög nivå under 2017. Antalet demolerade 
palestinska strukturer under 2017 låg på en jämförbar 
nivå med åren 2011–2015. Ungefär hälften av de 
demoleringar som genomförts under 2017 har ägt 
rum i östra Jerusalem209. Detta försvårar levnadsför-
hållandena för palestinier som bor i området och 
ökar risken för tvångsförflyttning. Beduin- och herde-
samhällen löper också en stor risk för tvångsförflytt-
ning. Vissa av dem bor i eller omkring områden som 
har planerats för israeliska bosättningar. Sidas verk-
samhet bedrivs till viss del i dessa områden, varför 
strategigenomförandet även påverkas negativt.

Det palestinska civilsamhället är relativt starkt, men 
kämpar i motvind och flera aktivister och aktörer vitt-
nar om ett krympande manöverutrymme. Godtyck-
liga frihetsberövanden av politiska meningsmotstån-
dare, aktivister och journalister har förekommit.

Civilsamhällesaktörer, särskilt de som arbetar för 
mänskliga rättigheter, har utsatts för påtryckningar, 
hot och våld, både från israeliska och palestinska 
myndigheter. Ytterligare försvårande omständigheter 
för det civila samhället i Palestina utgörs av mins-
kande stöd från det internationella samfundet, vilket 
bidragit till konkurrens om medel och försämrade 
möjligheter till nödvändigt samarbete mellan organi-
sationerna. Genom stöd till palestinska och israeliska 
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under 2016 och 2015 löper över flera år, vilket med-
för att antalet avslutade insatser under 2017 är något 
lägre än tidigare år.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har över tid kommit att öka 
som följd av höjda kostnader förknippat med utlands-
myndigheten. Detta har delvis kompenserats av ökat 
utbetalat belopp som inverkat positivt på förvaltnings-
kronan, men efter en topp under 2016 är denna till-
baka till periodens ingångsvärde.

Tabell 4.11.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Palestina 360 323 265

finns också synergier att hämta. De båda strategierna 
delar samarbetsparter och det finns goda möjligheter 
att förbättra synergieffekterna genom ett systematiskt 
informationsutbyte och lärande från olika kontexter. 
Regelbunden informationsdelning finns redan upp-
rättad inom vissa sektorer, där exempel har identifie-
rats på hur regionalt och bilateralt kan samverka för 
att nå synergier inom vatten, miljö och klimatportföl-
jen.

Även Strategi för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet 2015–2021 erbjuder möjligheter 
till synergier. För närvarande pågår en kartläggning 
av forskningskapaciteten i Palestina och beroende på 
resultatet kan det finnas behov av och intresse för ett 
begränsat samarbete med Palestina inom ramen för 
forskningsstrategin.

Den pågående försoningsprocessen mellan Fatah 
och Hamas utgör ett positivt steg som kan utgöra en 
förändring i mer demokratisk riktning och kan 
komma att påverka Sveriges strategigenomförande. 
Även den nyligen antagna nationella utvecklingspla-
nen som utarbetats av den palestinska myndigheten 
bör ses som en positiv byggsten i att stärka utveck-
lingen och det palestinska ägarskapet. USA:s erkän-
nande av Jerusalem som Israels huvudstad i decem-
ber har skapat starka reaktioner hos det palestinska 
ledarskapet och har lett till flera folkliga protester. 
Erkännandet tolkas av flera bedömare som ett grund-
skott mot tvåstatslösningen som ytterligare försvårar 
dess genomförande.

Tabell 4.11.6: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 360 323 265
Förvaltningskostnad (mnkr) 16 12 11
Förvaltningskrona 23 28 23
Antalet giltiga avtal 33 38 42
Antalet avtal med avtalsstart 7 9 11
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 47 46 46
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 69 54 47
Antalet godkända avtalsförändringar 16 23 -
Antalet godkända avtalsvillkor 78 92 71
Antalet avtal med avtalsslut 0 6 10

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

Prestationer
Utbetalt belopp har ökat över tid, detta som följd av 
ökat strategianslag. Detta har delvis hanterats genom 
att öka volymerna inom befintliga avtal men även 
några nya avtal. Antalet utbetalningar har därvid 
varit stabila mellan åren, samtidigt som medelstorle-
ken på avtalen har ökat. Ett antal ingångna avtal 
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förbättra flyktingarnas och värdsamhällenas tillgång 
till samhällstjänster. Sida stödjer också Världsbankens 
globala facilitet för mjuka lån (GCFF, Global Conces-
sional Financing Facility) som bidrar till att ge fördel-
aktiga krediter till Libanon och Jordanien för grund-
läggande samhällstjänster och försörjningsmöjligheter 
till flyktingar såväl som lokalbefolkning. Fonden har 
exempelvis i Jordanien bidragit till insatser för för-
bättrat investeringsklimat, arbetsmarknadsåtgärder, 
utveckling av energi- och vattensektorn och tillgång 
till grundläggande sjukvård för både fattiga jordanier 
och syriska flyktingar. I Libanon har fonden bidragit 
till utveckling av transportsektorn, byggnadsindustrin 
och hälsovård till syriska flyktingar.211

Särskilda svårigheter för genomförande av strate-
gin finns inom området demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Allteftersom Syriens regering 
tar kontroll över större delar av Syrien, så blir det av 
allt större vikt att noga följa upp situationen för 
mänskliga rättigheter i landet, och i synnerhet det 
civila samhällets möjligheter att agera. Genomföran-
det av strategin baseras på insatser som tidigare visat 
resultat med att stärka kapaciteten hos de civilsam-
hällsorganisationer som genomför verksamhet på ett 
inkluderande och transparent sätt.

Strategin utgår från konfliktperspektivet med 
utgångspunkt från kontexten i regionen. En uppfölj-
ning av strategin kommer att göras under 2018. I sam-
band med uppföljningen kommer insatsportföljen att 
ses över utifrån möjligheten att koppla samman miljö- 
och klimatperspektivet med konfliktperspektivet.

Flera av samarbetsparterna har tidigare erfarenhet 
av humanitära insatser. Sida fortsätter också arbetet 
med gemensamma analyser, planeringar och uppfölj-
ningar av insatser och därigenom uppnås synergier 
mellan strategin och Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020 samt Regional strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA) 2016–2020. 

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 
2016–2020

Förutsättningar för strategigenomförande
Situationen och säkerhetsläget inne i Syrien har för-
ändrats under 2017. Detta har skett främst genom att 
Islamiska Staten (IS) drivits undan från de ansenliga 
områden som den tidigare kontrollerade. Den syriska 
regimen och de kurdiskdominerade Syrian Democra-
tic Forces (SDF) har tagit över stora landområden, 
och mer moderata oppositionsgrupper har trängts 
undan. Utrymmet för aktörer som arbetar inom 
oppositionsområden har blivit alltmer begränsat. De-
eskaleringszoner har upprättats, men det är oklart 
vad dessa har för inverkan på längre sikt. Zonerna 
har i vissa fall inneburit minskat våld, men de har 
under 2017 inte medfört ökat tillträde för humanitära 
hjälporganisationer. Sammantaget har kontexten i 
landet inneburit förändrade förutsättningar för 
genomförandet av den regionala strategin. Sida har 
fortsatt anpassa verksamheten till den rådande situa-
tionen genom ett flexibelt och konfliktkänsligt arbets-
sätt.

En utmaning för Sveriges arbete har varit att 
utrymmet för gränsöverskridande stöd från grannlän-
derna har minskat under 2017 och Sida bedömer att 
detta utrymme kommer att försämras ytterligare. Till-
trädet till Syrien från Turkiet har minskat och myn-
digheterna i landet visar en allt hårdare attityd gente-
mot aktörer som försöker arbeta i landet. Många 
implementerande partner söker nu andra vägar för 
att kanalisera stödet. De turkiska myndigheterna har 
återkallat eller inte förnyat registreringen för flera 
samarbetsorganisationer och i vissa fall har personal 
frihetsberövats. Kränkningarna av de mänskliga rät-
tigheterna och den humanitära rätten fortsätter. 
Civilsamhällesorganisationer som arbetar med 
mänskliga rättigheter arbetar under ständigt hot, vil-
ket påverkar genomförandet av insatser med rättig-
hetsfokus och ställer höga krav på Sida som givare.

Sidas samarbete med andra givare är viktigt, men 
givarbilden för Syrien är även fortsättningsvis splitt-
rad och politiserad. Sida ger stöd genom FN systemet 
exempelvis utbildningsprogram för syriska barn och 
ungdomar, i Jordanien och program mot könsrelate-
rat våld 210. Sida har fortsatt med den samordning 
med EU som inleddes under 2016 Samarbetet med 
andra givare och internationella organisationer 
omfattar informationsutbyte, riskanalys och riskhan-
tering, uppföljning och samfinansiering av insatser.

Regeringarna i Libanon, Jordanien och Turkiet har 
med stöd av olika FN organisationer bidragit till att 
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4.12 Reformsamarbetet med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet (ap. 23)
Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete 
med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet  
2014–2020

Tabell 4.12.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Konflikter, bristande 
demokrati och försämrat säkerhetsläge i några av de 
berörda länderna påverkar utvecklingen negativt.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan.

Förutsättningar för strategigenomförande
Utvecklingen i regionen har under året präglats av ett 
fortsatt, om än bitvis svagt, närmande till EU. Positiva 
steg har tagits bland kandidatländerna på västra 
 Balkan. Särskilt märkbart är regeringsskiftet i Make-
donien och de ökande förutsättningarna för en demo-
kratisk och EU-tillvänd utveckling där. De östliga 
partnerskapsländerna har tagit ytterligare steg när-
mare associeringen med EU genom att länder erhållit 
viseringsfrihet. Samtidigt märks en ökande tvehågsen-
het om EU-närmandet, med sitt tydligaste uttryck i 
Turkiet. Trots en blandad bild bedömer Sida att EU-
närmandet fortfarande utgör den huvudsakliga 
reformmotorn för regionens länder. Genom den 
reformagenda som EU-närmandet tillhandahåller 
erbjuds länderna stärkta institutioner, civilsamhälle 
och näringsliv som står rustade att erbjuda sina med-
borgare stärkt demokrati och rättsstat, bättre miljö 
och en inkluderande ekonomisk utveckling.

Ur ett multidimensionellt fattigdomsperspektiv är 
ländernas största utmaningar fortsatt att skapa håll-
bar sysselsättning och lyfta utsatta grupper, såsom 
arbetslösa, funktionshindrade och romer/minoritets-
grupper, ur fattigdom. Människors möjlighet till infly-
tande och att göra sin röst hörd minskar på flera håll 
– kanske mest dramatiskt i Turkiet men också i Vit-
ryssland – i takt med minskande utrymme för demo-
krati, civilsamhälle och yttrandefrihet. Korruption, 
brist på jämställdhet samt en svag rättsstat försämrar 
ytterligare möjligheterna till delaktighet och infly-
tande över beslutsprocesser.

Vissa grupper av människor lever i fickor av hög 
fysisk osäkerhet där konflikter negativt påverkar möj-
ligheter att utvecklas och delta i samhällsutvecklingen, 

Tabell 4.11.8: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 20151

Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 414 335
Förvaltningskostnad (mnkr) 4 2
Förvaltningskrona 110 156
Antalet giltiga avtal 30 18
Antalet avtal med avtalsstart 12 12
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 41 49
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 53 62
Antalet godkända avtalsförändringar 7 5
Antalet godkända avtalsvillkor 38 25

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

1 Strategin ej verksam 2015 och därför ingen tillgänglig data.

Prestationer
Utbetalt belopp var betydligt högre 2017 jämfört 
med 2016 som en följd av ökat anslag till Syrienkriss-
trategin. Antalet giltiga avtal var fler 2017 jämfört 
med 2016. Både genomsnittlig avtalslängd och avtals-
belopp har minskat något mellan 2016 och 2017.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna ökade kraftigt mellan 2016 
och 2017, vilket är kopplat till ökade personalresurser 
både i Sverige och på utlandsmyndigheten i Beirut. 
Resor och säkerhetskostnader har också bidragit till 
de ökade förvaltningskostnaderna. Därför noteras 
även en minskning av förvaltningskronan.

Tabell 4.11.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Jordanien 37 20

Regionalt Mellanöstern 178 134

Syrien 188 181

Turkiet 11 -
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kar. Förutom Sverige återfinns vanligen Tyskland, 
Schweiz och USA. En EU-gemensam programme-
ringsprocess finns i några länder213. Processen har 
haft sina utmaningar men den har stimulerat till 
gemensam analys och bättre informationsutbyte. Sida 
har också ingått avtal om att hantera delegerade EU-
medel för Ukraina och Vitryssland. Förberedelser 
pågår för liknande samarbeten i Georgien (förvaring 
av radioaktivt avfall), Kosovo (statistik) och Albanien 
(hållbar turism).

Genom ett brett och långsiktigt svenskt engage-
mang skapas ytor för samordning och synergier med 
EU:s utvecklingssamarbete. Förutom delegerade 
medel omfattar detta engagemang Twinning, insatser 
som förbereder partnerländerna för IPA- och ENI-
stöd samt insatser där Kommissionens insatser är sva-
gare, exempelvis jämställdhet och civilsamhällesstöd.

Satsningen för ökad användning av garantier kopp-
lat till strategin fortsätter att ge resultat. Vid årets slut 
finns 11 pågående avtal där ett Sida-bidrag på cirka 
32 miljoner kronor bidrar till att generera en utökad 
utlåning på minst 1,4 miljarder kronor. Ytterligare 
garantier planeras för 2018.

I flertalet av strategins samarbetsländer är närva-
ron av medlemsföretag inom Swedish Leadership for 
Sustainable Development (SLSD) låg eller obefintlig. 
Nätverket fungerar framför allt som en katalysator för 
ett arbetssätt i vilket Sida spelar en viktig roll för att 
underlätta dialog mellan olika aktörer. Samverkan 
inom SLSD eller med näringslivets aktörer i annat 
format pågår i Albanien, Bosnien, Moldavien, 
 Serbien och Turkiet.

Inom blendinginstrumentet214 Western Balkans 
Investment Framework (WBIF), som stöder investe-
ringar i flera sektorer på Västra Balkan och där Sida 
sedan 2015 tagit en aktiv roll, har Sverige genom 
Sida under 2017 haft ordförandeskapet tillsammans 
med EU-kommissionen. Sida har drivit ett aktivt 
påverkansarbete för att WBIF i högre utsträckning 
ska kunna möjliggöra miljöinvesteringar.

bland annat i östra Ukraina och sydöstra Turkiet. 
Den romska befolkningsgruppen framträder som sär-
skilt utsatt gällande alla dimensioner av fattigdom på 
grund av social och ekonomisk marginalisering samt 
diskriminering i alla former.

Sida hanterar dessa utmaningar genom en 
insatsportfölj som balanserar strategins tre resultat-
områden212 och genom att skapa synergier mellan 
regionala och bilaterala insatser. Stöd för ekonomisk 
utveckling och sysselsättning bedrivs i såväl regionala 
som bilaterala insatser. Stärkande av demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstat, för att möta ett 
krympande demokratiskt utrymme, sker till övervä-
gande del inom de bilaterala programmen. Miljö- 
och klimatarbetet har sin tyngdpunkt i regionala 
insatser. Svenskt bistånd bidrar också till att generera 
ytterligare resurser genom deltagande i finansierings-
plattformar som till exempel Western Balkan Invest-
ment Framework (WBIF) och Eastern Europe Energy 
Efficiency and Environment Partnership (E5P).

För att i ökad grad integrera konfliktperspektivet 
har portföljerna 2017 genomlysts ur ett konfliktper-
spektiv och medarbetare har fått utbildning i konflikt-
känslighet. Frågorna är direkt relevanta i Ukraina och 
Turkiet med pågående konflikter. Genomlysningen 
har lett till ett ökat fokus på dessa frågor och till att 
konkreta insatser planeras, till exempel en insats mot 
könsbaserat våld bland syriska flyktingar i Turkiet. 
Den halvtidsöversyn som genomfördes under 2017 
pekade också på behovet av ökade insatser på detta 
område i Västra Balkan och på potentialen i att 
arbeta med detta på regional basis.

Omfattande insatser i form av miljöutbildningar 
för medarbetare och dialog med partners har genom-
förts för att främja ett integrerat miljö- och klimatper-
spektiv. Syftet är att öka integrationen av miljö och 
klimat i insatserna.

EU-kommissionen är den viktigaste aktören i regi-
onen och i många fall även den största biståndsgiva-
ren, framförallt genom det europeiska grannskapsstö-
det (European Neighbourhood Instrument, ENI) i 
östliga partnerskapsländerna och genom förmedlem-
skapsstödet för länderna på Västra Balkan och Tur-
kiet (Instrument for preaccession, IPA). Därtill är 
internationella finansieringsinstitutioner (IFI) som 
Världsbanken (WB) och Internationella Valutafonden 
(IMF) samt regionala finansieringsinstitutioner som 
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD), European Investment Bank (EIB) och 
Nordic Environmental Finance Corporation 
(NEFCO) centrala utvecklingsaktörer. Den bilaterala 
givarkretsen i länderna som strategin omfattar mins-
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4.13 Globala insatser för mänsklig säkerhet 
(ap. 26)
Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig 
säkerhet 2014–2017 / Strategi Hållbar fred  
20172022215

Tabell 4.13.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten, 
både inom den föregående strategin för mänsklig 
säkerhet och den nya strategin för hållbar fred, har 
delvis gått i önskvärd riktning. Bedömningen utgår 
från den nuvarande utvecklingen inom området håll-
bar fred och mänsklig säkerhet där antalet väpnade 
konflikter har ökat samtidigt som det kvarstår stora 
praktiska och finansiella utmaningar för att realisera 
globala normativa åtaganden inom konfliktförebyg-
gande, fred- och statsbyggnad. Samtidigt uppnåddes 
god effekt inom samtliga fokusområden och resultat i 
genomförandet av Resultatstrategi för globala insatser för 
mänsklig säkerhet 2014–2017, med visst undantag för 
resultat tre om samhällsservice och fredsvinster. 
Begreppet fredsvinster har fått minskat utrymme 
inom den globala policyutvecklingen under senare år 
och erfarenheter från landkontexter visar att begrep-
pet är mycket svårdefinierat även på landnivå. Sam-
banden mellan stärkt samhällsservice och fredsvinster 
i form av förtroendeskapande och legitimerande sam-
hällsprocesser är komplexa och varierar kraftigt mel-
lan olika kontexter.216

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Det största mervärdet med insatsportföl-
jen är samarbetspartners bredd och förankring i land-
kontexter i kombination med engagemang i interna-
tionellt policyarbete vilket skapar synergier mellan 
teori och praktik och bidrar till att säkerställa relevans 
och effektivitet i genomförandet. Under den senare 
delen av året inleddes operationaliseringsprocessen av 
Strategi Hållbar fred 2017–2022. Den övergripande 
bedömningen är att insatsportföljen i huvudsak är 
fortsatt relevant i förhållande till de nya strategimålen 
men kommer att stärkas för att ytterligare svara upp 
mot några nya resultatområden inom strategin, som 
resultatet om stärkt kapacitet att motverka korruption 
och straffrihet i sviktande och konfliktdrabbade stater 
och möjligheter till ökat samspel mellan humanitära 
och konfliktförebyggande insatser. Ytterligare sats-
ningar planeras för att stödja genomförandet av 
 agendan för kvinnor fred och säkerhet, konfliktföre-

Tabell 4.12.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 1 280 1 126 1 038
Förvaltningskostnad (mnkr) 60 56 54
Förvaltningskrona 21 20 19
Antalet giltiga avtal 394 449 436
Antalet avtal med avtalsstart 93 120 121
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 48 48 51
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 19 18 18
Antalet godkända avtalsförändringar 164 157 -
Antalet godkända avtalsvillkor 679 671 408
Antalet avtal med avtalsslut 65 125 103

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

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid, detta som följd av 
ökat strategianslag. Ökningen har främst hanterats 
genom att öka volymerna inom befintliga avtal men 
också genom att ingå nya avtal. Antalet avtal med 
avtalsstart har minskat, vilket reflekterar att den regi-
onala strategin nu är i den senare fasen av strategipe-
rioden.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaderna har ökat över tid. Förvalt-
ningskronan har också ökat över tid, vilket reflekterar 
att utbetalat belopp ökat i större utsträckning gente-
mot förvaltningskostnaderna.

Tabell 4.12.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Albanien 92 75 75

Armenien - <1 <1

Azerbajdzjan <1 <1 <1

Bosnien-Hercegovina 150 129 135

Georgien 101 85 92

Globalt 24 25 30

Kosovo 94 74 77

Makedonien - <1 >-1

Moldavien 97 96 82

Montenegro - - <1

Regionalt Central- & Östeuropa 63 39 19

Regionalt Europa 194 199 143

Regionalt Västra Balkan 96 91 69

Serbien 108 91 84

Turkiet 62 58 74

Ukraina 197 165 156
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kan också bidra också till klimatförändringar genom 
ohållbart utnyttjande av naturresurser.223

De sammanlänkade och komplexa kriser och kon-
flikter som beskrivs ovan ställer ökade krav på en inte-
grerad ansats och systemöverskridande arbete för att 
förebygga, hantera och lösa konflikter på nationell, 
regional och global nivå. Sambanden mellan fred och 
säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och 
hållbar utveckling beaktas genomgående i globala 
och svenska policyramverk samtidigt som stora prak-
tiska och finansiella utmaningar i genomförandet av 
dessa åtaganden kvarstår. Genomförandet av globala 
åtaganden i form av FN-resolutionerna om Hållbar 
fred och mål 16 om Fredliga och inkluderande sam-
hällen är underfinansierat. Flera viktiga bilaterala 
givare har också dragit ner på det långsiktiga icke-
öronmärkta stödet till fredsbyggande aktörer, och 
Sida blir då en av få kärnstödsgivare till strategiska 
partners.

I augusti 2017 ersattes Resultatstrategi för globala insat-
ser för mänsklig säkerhet 2014–2017 med en ny tematisk 
Strategi Hållbar fred 2017–2022. Sida gör bedömningen 
att strategins inriktning mot att stärka den globala 
kapaciteten inom förebyggande av väpnad konflikt, 
freds- och statsbyggande processer samt mänsklig 
säkerhet ger god möjlighet att svara upp mot de kon-
textuella, praktiska och finansiella utmaningarna som 
beskrivs ovan. Ökad flexibilitet att hantera föränd-
ringar i kontexten, tillsammans med en aviserad 
anslagsökning, bidrar också till förbättrade förutsätt-
ningar till goda resultat i strategigenomförandet. 

Insatsportföljen utformas med syfte att stärka den 
globala konfliktförebyggande och freds- och statsbyg-
gande kapaciteten. I strategigenomförandet beaktas 
också möjligheter till komplementaritet och synergier 
med bilaterala och regionala insatser genom att 
stärka centrala globala aktörers kunskap och kapaci-
tet att anpassa och genomföra relevant och effektiv 
verksamhet i konfliktdrabbade kontexter. Genom 
 globala strategiska partner når strategin också länder 
som präglas av våld, instabilitet och väpnade konflik-
ter som inte omfattas av Sveriges bilaterala utveck-
lingssamarbete såsom Jemen, Libyen, Pakistan, 
 Centralafrikanska Republiken och Nigeria. Vidare 
erbjuder den nya strategin ökade möjligheter för Sida 
att bidra till förbättrade system och metoder som 
 knyter samman humanitära och utvecklingsinsatser 
med insatser för fredlig konflikthantering.

byggande insatser inklusive dialog och medling samt 
stärkt stöd till barn och unga i konfliktdrabbade mil-
jöer. Omställningen av insatsportföljen löper på enligt 
plan.

Förutsättningar för strategigenomförande
Den globala fred- och säkerhetstrenden har varit 
negativ den senaste tioårsperioden med ökat antal 
väpnade konflikter, och mycket höga dödstal i ett 
antal långdragna väpnade konflikter. Men 2016 avtog 
denna trend något och 2017 gick utvecklingen i svagt 
positiv riktning. Enligt Global Peace Index 2017 har 
världen blivit 0,28 procent fredligare jämfört med 
föregående år, med en positiv utveckling i 93 länder 
och negativ utveckling i 68 länder.217 Trenden inrym-
mer betydande regionala skillnader. Den negativa 
utvecklingen är främst koncentrerad till Afrika söder 
om Sahara, MENA och Nordamerika (2017) medan 
framförallt Sydamerika utvecklades i positiv rikt-
ning.218

De länder med störst inblandning i nationella och 
internationella väpnade konflikter219 är enligt Global 
Peace Index 2017 Syrien, Afghanistan, Pakistan, Syd-
sudan och Somalia, medan högst nivå av osäkerhet 
och otrygghet220 uppmättes i Irak, Syrien, Sydsudan, 
Afghanistan och Jemen.221 Ett flertal insatser inom 
strategin för hållbar fred genomförs i nämnda länder 
med syfte att bidra till ökad mänsklig säkerhet och 
fredlig konflikthantering. Strategin har också en bety-
dande global räckvidd med insatser ett 80-tal länder 
med fokus på att adressera kontextspecifika orsaker 
till våld och konflikt, samt interrelaterade regionala 
och globala utmaningar och risker. Flexibilitet och 
svara upp mot kontextspecifika behov skapas genom 
globala program- och kärnstöd till internationella 
aktörer. Strategin bidrar också till policyutveckling 
och praxisförändring i genomförandet av svenska och 
internationella åtaganden för hållbar fred.

En rad faktorer gör dagens väpnade konflikter 
mycket komplexa och svårlösta; inblandningen av ett 
stort antal av statliga och icke-statliga militära och 
civila aktörer, samspelet mellan lokala grundorsaker 
till konflikt och regionala och globala hot och risker, 
internationaliseringen av inomstatliga konflikter och 
den utbredda inbladningen av våldsamma extremist-
grupper. Negativa effekter av miljöförstöring och kli-
matförändringar såsom brist på rent vatten, mat, 
energi och andra grundläggande behov och ofrivillig 
migration utgör ett växande hot mot mänsklig säker-
het222 och ses som riskfaktorer som inverkar negativt 
på redan svaga samhällens motståndskraft. Konflikter 
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Tabell 4.13.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Centralafrikanska republiken 4 - -

Globalt 238 204 145

Irak 10 10 9

Kambodja - - 15

Kongo, demokratiska republi-
ken 

7 - -

Libyen 2 2 -

Mali 1 - -

Myanmar (Burma) 2 2 1

Palestina - - 10

Regionalt Sydostasien 4 - -

Somalia 6 - -

Sydsudan 6 6 5

Tabell 4.13.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 278 224 185
Förvaltningskostnad (mnkr) 4 4 3
Förvaltningskrona 73 60 55
Antalet giltiga avtal 67 60 36
Antalet avtal med avtalsstart 20 21 12
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 39 42 42
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 38 39 25
Antalet godkända avtalsförändringar 14 11 -
Antalet godkända avtalsvillkor 93 63 32
Antalet avtal med avtalsslut 2 5 6

 Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig 
säkerhet 2014–2017 / Strategi Hållbar fred 2017–2022.

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat kraftigt över tid, detta delvis 
som följd av att regeringen under året beslutade om 
en ny strategi för hållbar fred som ersatte den globala 
strategin för mänsklig säkerhet. Strategianslaget ökade 
också med den nya strategin vilket inneburit att anta-
let insatser och giltiga avtal ökat under året, då vissa 
avtal förlängts samtidigt som nya avtal ingåtts som del 
i arbetet att anpassa insatsportföljen till den nya strate-
gins mål. Antalet insatser är förhållandevis högt givet 
att strategin har en stor bredd av mål samt att verk-
samheten ska möjliggöra för att respondera med 
snabbhet genom kortare insatser. En metod för att 
skapa ökad flexibilitet har varit att genom mjuk öron-
märkning avsätta medel hos partners för att respon-
dera på plötsligt uppkomna situationer och möjlighe-
ter att verka konfliktförebyggande. Avtalslängden 
ligger i stort kvar på samma nivå som tidigare.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har planat ut över tid, trots att 
utbetalat belopp ökat under motsvarande period. 
Detta ger att förvaltningskronan ökat kraftigt.
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Det Sida-initierade projektet ”Svenska myndighe-
ter för hållbar utveckling” avslutades 31 december 
2017. Syftet har varit att hitta former för svenska 
myndigheter för stärkt samverkan och dialog kring 
genomförande av Agenda 2030, både nationellt och 
internationellt. Bland annat antogs 2017 en avsikts-
förklaring som totalt 54 svenska myndigheter under-
tecknade. Arbetet kring fortsatt samverkan fortgår 
inom ramen för GD Forum.

Inom strategin har Sida ett uppdrag att bredda och 
utöka den svenska resursbasen för utvecklingssamar-
betet. Under 2017 har Sidas resursbasprogramgjort 
en särskild miljö- och klimatsatsning. Detta har lett till 
att Sida rekryterat 10 bilaterala experter (BBE) och 
13 tjänster till FN-systemet & Världsbanken (JPO & 
UNV) inom bland annat klimatförändringar, energi, 
urban utveckling och marina resurser. För att ytterli-
gare stärka och bredda den svenska resursbasen har 
Sida arbetat fram fler metoder för att rekrytera och 
nå nya målgrupper. Samtidigt har ett nytt program 
med UN Youth Volunteers initierats för att ge unga 
akademiker ett års fälterfarenhet inom FN. Samman-
lagt finansierade Sida 155 unga personers arbete 
inom utvecklings- och humanitärt bistånd (110 till 
FN: UNV, JPO, SARC, SPD; 35 inom BBE och 10 
till EU) under 2017. Sida har även, genom Sida Part-
nership Forum, utvecklat utbildningsstödet till den 
svenska resursbasen med fokus på fortsatt karriärpla-
nering. Detta har gjorts genom utökat och individan-
passat stöd under och efter utlandsvistelsen i form av 
återträffar.

Sidas multilaterala sekonderingsprogram för fast 
anställd personal på Sida och regeringskansliet har 
under 2017 sekonderat 13 personer, i enlighet med 
målbild och plan. Ett ökat fokus på miljö/klimat och 
konflikt har lett till att Sida sekonderat fyra tjänster 
inom de båda områdena. Sidas sekonderingsprogram 
för nationella experter (NE) har under 2017 expande-
rat samtidigt som rekryteringarna skett enligt fast-
ställda tematiska prioriteringar. Totalt har åtta natio-
nella experter finansierats 2017, varav två inom 
konfliktrelaterade områden.

Sida har sett ett ökat intresse från myndigheter och 
näringsliv för deltagande i kurser och mötesfora på 
Sida Partnership Forum. Differentieringen av delta-
gandet innebär ökade möjligheter till dialog och erfa-
renhetsutbyte mellan olika aktörsgrupper. Sida har 
dessutom i dialog med aktörer skräddarsytt utbild-
ningar för stärkt relevans. En ökad efterfrågan från 
Sidas partnerorganisationer gällande vidareutbild-
ning kring konfliktperspektivet har gjort att SPF 
under året initierat ett arbete med att tillgodose detta 

4.14 Kapacitetsutveckling och utbyten (ap. 28)
Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och 
utbyten 2014–2017

Tabell 4.14.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2016 2015 2014
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
har gått i önskvärd riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Bedömningen är en positiv utveckling 
gentemot 2016 och bygger på att kvalitativa förbätt-
ringar inom både kapacitetsutvecklingsprogram och 
resursbas har fortsatt genomförts och den speciella 
satsningen på miljö och klimat har fått ökat genom-
slag inom framför allt resursbasprogrammen.

Förutsättningar för strategigenomförande
Sida upplever att behoven och efterfrågan på kapaci-
tetsutveckling fortsatt är stor. Kapacitetsutvecklingen 
syftar huvudsakligen till att stärka inhemska institu-
tioners förmåga att bedriva effektiv fattigdoms-
bekämpning och stöd till en hållbar utveckling. 
 Sammansättningen av portföljen av internationella 
kapacitetsutvecklingsprogram svarar mot prioriterade 
områden inom svenskt utvecklingssamarbete för att 
därmed förstärka genomförandet av andra svenska 
bilaterala och regionala regeringsstrategier. Urval av 
deltagare sker i större utsträckning från prioriterade 
samarbetspartners i ett färre antal länder för att möj-
liggöra närmare uppföljning. Arbetet med att kvalita-
tivt förbättra genomförandet av kapacitetsutvecklings-
program har fortsatt under 2017, där bland annat en 
övergripande utvärdering av ITP-instrumentet som 
metod använts. Ett exempel på detta arbete är pro-
grammet ITP Sexual and Reproductive Health and 
Rights224 som genomförs sedan 2014 i totalt 12 län-
der. Strategisk rekrytering från bland annat hälso-och 
utbildningsministerier och samverkan mellan lokal, 
regional och nationell nivå är framgångsfaktorer som 
bidrar till ett ökat genomslag för frågor som rör sexu-
ell reproduktiv hälsa och rättigheter. I Bangladesh har 
deltagarnas förändringsprojekt för att främja sexual-
undervisning i skolan lett till att 1300 elever på nio 
skolor undervisats i ämnet.225 Ämnet har även lyfts på 
högre nivå och en fortsatt dialog förs med Utbild-
ningsministeriet kring integrering av sexualundervis-
ning i den nationella lärarutbildningens utbildnings-
plan.
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Tabell 4.14.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bolivia <1 2 2

Colombia 2 - -

Fiji 4 - -

Georgien <1 2 1

Globalt 457 393 445

Haiti 2 - -

Jordanien 1 - -

Kambodja <1 - -

Kina 4 - -

Liberia - 4 -

Moçambique <1 - -

Nepal <1 - -

Nigeria 2 - -

Regionalt Afrika 3 2 2

Rwanda <1 - -

Sierra Leone 1 2 2

Somalia - 5 -

Sri Lanka 3 - -

Sydafrika <1 - -

Tanzania <1 - -

Thailand <1 - -

Uganda <1 2 1

Zambia <1 - -

Zimbabwe 2 - -

Östtimor 2 - -

behov, bland annat genom stärkt fokus på kopplingen 
mellan miljö/klimat och konflikt i utbildningsverk-
samheten och utvecklandet av en kurs kring konflikt-
analys.

Tabell 4.14.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 485 412 454
Förvaltningskostnad (mnkr) 40 58 66
Förvaltningskrona 12 7 7
Antalet giltiga avtal 259 236 242
Antalet avtal med avtalsstart 107 49 55
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 40 43 45
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 11 24 24
Antalet godkända avtalsförändringar 77 62 -
Antalet godkända avtalsvillkor 88 74 27
Antalet avtal med avtalsslut 51 71 54

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

Prestationer
Utbetalat belopp har fluktuerat över tid, delvis som 
konsekvens av ökat strategianslag under året. Antalet 
avtal med start 2017 dubblerades jämfört med 2016 
samtidigt som genomsnittligt avtalsbelopp halverades. 
Sammantaget har Sida avtalat fler mindre insatser än 
tidigare år. Detta förklaras till största delen av att stra-
tegin inkluderar rekrytering och placering av personal 
till Sidas samarbetsorganisationer, där varje rekryte-
ring resulterar i en unik insats. Antalet rekryterade 
tjänster ökade under 2017 i jämförelse med tidigare 
år.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har över tid minskat, detta 
trots att stora delar av verksamheten är arbetsintensiv, 
såsom de internationella kapacitetsutvecklingspro-
grammen samt verksamheten vid Sida Partnership 
Forum. Då utbetalat belopp ökat under året har för-
valtningskronan ökat kraftigt jämfört med tidigare år.
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till internationella organisationer som forskar inom 
områden av särskild relevans för fattiga länder. För-
utom sjunkande nivåer av forskningsstöd går trenden 
också mot en ökad andel öronmärkt forskningsstöd, 
till specifika områden och projekt. Samtidigt saknar 
samarbetsländerna ofta nationella strategier för forsk-
ning och länderna avsätter endast begränsade resur-
ser till forskning.

Bristen på finansiering och den minskande andelen 
kärnstöd är en utmaning för forskningsaktörerna, 
både i samarbetsländerna och vid de regionala och 
internationella organisationer som genomför viktiga 
forskningsprogram. Sida betonar i olika givargruppe-
ringar vikten av forskningsfinansiering generellt och 
betydelsen av kärnstöd. Sida är till exempel aktivt i 
den europeiska givargruppen inom jordbruksforsk-
ningskonglomeratet CGIAR. Sida driver också vikten 
av att forskningsmedel görs tillgängliga för forskare 
från låginkomstländer, bland annat inom den interna-
tionella gruppering av forskningsaktörer som söker 
stärka forskning för Agenda 2030, den så kallade 
 Global Forum. 

Det svenska forskningssamarbetet utgör också en 
blygsam del av svenskt utvecklingssamarbete, knappt 
fyra procent av Sidas totala anslag och lite mer än två 
procent av hela utvecklingssamarbetet.226 Forskning 
och forskningsliknande insatser stöds emellertid också 
inom flera andra delar av Sidas verksamhet. Sida har 
under 2017 gjort ansträngningar att systematisera 
och samordna olika stöd till forskning för att skapa 
enhetlighet och tydlighet för hur forskning stöds. I 
detta syfte har uppdraget för Sidas vetenskapliga 
råd227 vidgats så att det utöver rådgivning kring insat-
ser inom forskningsanslaget också ska vägleda andra 
forsknings- och forskningsliknande insatser inom 
Sida. Rådet ska dessutom vara ett stöd för verket i 
vissa andra analytiska arbeten.

Det finns också starka synergier mellan forsknings-
strategin och tematiska och landstrategier. Ett exem-
pel är forskningsutlysningen inom hållbarhet och resi-
liens som finansieras inom anslaget för globala 
insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveck-
ling, men som berör forskningsstrategin bland annat 
genom att involvera forskare från låginkomstländer. 
Insatsen är dessutom ett samarbete mellan Sida, 
Vetenskapsrådet och Formas och därmed också ett 
exempel på myndighetssamarbete. Andra exempel är 
utbildningskomponenter inom landsamarbetet med 
Rwanda länkade till forskningssamarbetet. 

Inom själva forskningsstrategin uppstår också olika 
synergier. Kapacitetsuppbyggnad för forskning i sam-
arbetsländerna (resultatområde 1 i strategin) stärks av 

4.15 Forskningssamarbete (ap. 32)
Strategi för forskningssamarbete och forskning 
inom utvecklingssamarbetet 2015–2021

Tabell 4.15.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
delvis har gått i önskvärd riktning. Bidragande till 
bedömningen är att forskningsstrategins ambitioner 
fortsatt inte motsvaras av tillräckliga resurser. Den till-
tagande förståelsen för betydelsen av forskning gör 
emellertid att det finns utsikter om att strategins för-
väntade resultat ska kunna infrias före strategiperio-
dens slut.

Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts 
enligt plan. Anslaget har under 2017 varit på samma 
absoluta nivå som under 2016.

Förutsättningar för strategigenomförande
Strategin för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet syftar till att generera utveck-
lingsrelevant kunskap och bygga forskningskapacitet 
för att stärka samarbetsländernas förmåga att hantera 
kunskap. Kunskap krävs för ett bättre jordbruk, för 
att stävja epidemier och för att stärka hälsosystem. 
Kunskap behövs också för att förstå utbredningen av 
klimatförändringar och hur de påverkar fattiga män-
niskors möjligheter att försörja sig. Kunskap är nöd-
vändig för att bedriva en ekonomisk politik som 
expanderar länders möjlighet att hantera sin utveck-
ling liksom för att förstå de historiska skälen bakom 
konflikter och hur dessa drabbar människor i olika 
sammanhang. Kunskap är central för genomförandet 
av Agenda 2030.

Samtidigt har 2017 präglats av begrepp som ”fak-
taresistens” och ifrågasättande av vetenskapligt base-
rad kunskap, trots ett modernt samhälles absoluta 
beroende av kontinuerlig kunskapsutveckling och 
expertis inom samhällsbyggande områden. Det är i 
motsatsförhållandet mellan den allt större insikten om 
att utveckling är kunskapsbaserad och ifrågasättandet 
av vetenskapligt framtagen kunskap som forsknings-
samarbetet har att verka.

Forskning för utveckling är emellertid en underfi-
nansierad verksamhet. I det internationella utveck-
lingssamarbetet utgör stöd till forskning och särskilt 
forskning genomförd av forskare i låginkomstländer 
en begränsad del. Minskat bistånd från många 
OECD-länder har dessutom inneburit minskat stöd 
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Tabell 4.15.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Bolivia 44 35 44

Etiopien 22 19 >-1

Globalt 457 460 455

Kambodja <1 <1 <1

Moçambique 4 45 58

Regionalt Afrika 117 58 77

Regionalt Asien 14 18 25

Regionalt Mellanöstern 5 - -

Regionalt Sydostasien 2 2 -

Regionalt Söder om Sahara - <1 -

Regionalt Östra Afrika 4 -19 -9

Rwanda 24 49 53

Tanzania 78 66 56

Uganda 42 48 38

att forskare har möjlighet att forska på områden av 
relevans för låginkomstländer och -regioner (i enlig-
het med resultatområde 2), liksom ambitionen att 
främja innovation som bidrar till fattigdomsbekämp-
ning och hållbar utveckling (resultatområde 3). Syner-
gier finns också mellan de olika geografiska nivåer 
som Sidas forskningssamarbete arbetar på (bilaterala, 
regionala och globala stöd), liksom mellan de resultat-
områden som Sida har ansvar för (1-3) och resultat-
område 4 (svensk utvecklingsrelevant forskning) där 
ansvaret vilar på Vetenskapsrådet. 

Tabell 4.15.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 813 782 797
Förvaltningskostnad (mnkr) 21 19 21
Förvaltningskrona 39 42 38
Antalet giltiga avtal 106 115 122
Antalet avtal med avtalsstart 28 31 37
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 49 53 55
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 56 60 57
Antalet godkända avtalsförändringar 64 60 -
Antalet godkända avtalsvillkor 215 238 159
Antalet avtal med avtalsslut 22 24 35

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

Prestationer
Strategianslaget är något högre än föregående år och 
därmed är utbetalat belopp större 2017 än 2016. 
Antal avtal med avtalsstart 2017 har minskat jämfört 
med 2016 och det beror på att beredningar av nya 
komplexa avtal tagit längre tid än planerat och flera 
avtal istället har förlängts.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden har ökat under året efter en 
minskning under 2016. De ökade resurserna har 
under året bland annat använts för beredningar av 
komplexa insatser som ännu ej har blivit avtalade 
samt avtalsförändringar i pågående insatser. Den 
ökade förvaltningskostnaden har inverkat negativt på 
förvaltningkronan då utbetalat belopp inte ökat i 
motsvarande grad.
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tande mentorskapsprogram. Resultat visar att flickor 
och unga kvinnor som deltar i mentorsskapspro-
gramet i större utsträckning fortsätter gå i skola istäl-
let för att i tidig ålder giftas bort. Ur ett multidimen-
sionellt fattigdomsperspektiv är fortsatt utmaningar 
för människors möjlighet till att synliggöras och få 
inflytande, samt att göra sig hörda. Detta gör att Sida 
under 2017 har prioriterat fortsatt stöd till det civila 
samhället, främst inom yttrandefrihet och tillgång till 
fria media.

Verksamheten i norra Kaukasus genomsyras av ett 
integrerat konfliktperspektiv. 2017 har också innebu-
rit ett ökat fokus på miljö- och klimatperspektiv i hela 
den ryska portföljen, genom en utförlig portföljanalys 
som kommer ligga till grund för att förstärka dessa 
områden i relevanta insatser under resten av strategi-
perioden.

Rysslands aggression mot Ukraina har inneburit 
kvarvarande sanktioner från EU:s sida vilket påverkar 
Sveriges relationer med Ryssland. Det leder till att 
arbetet inom miljöområdet helt har avstannat vad 
gäller nya miljöinvesteringar.

Givet förutsättningarna för arbetet i Ryssland är 
principerna flexibilitet och långsiktighet fortsatt rele-
vanta, då många partners är i behov av att snabbt 
kunna omprioritera och anpassa sin verksamhet uti-
från snabbt förändrad kontext.

Sverige är den största bilaterala givaren för samar-
bete med civilsamhället i Ryssland. Internationella 
aktörer fortsätter att lämna Ryssland. Stöd ges till 
civilsamhället bland annat från EU-delegationen i 
Moskva och ett mindre antal medlemsländer. Av det 
fåtal givare som finns kvar i landet kan noteras vissa 
ökade resurser, främst till insatser inom demokrati 
och mänskliga rättigheter. Svenskt stöd ses som fort-
satt relevant och viktigt bland de ryska parterna trots 
den svåra kontexten att verka i, främst med den flexi-
bilitet och långsiktighet Sverige försöker arbeta uti-
från. Samordning sker vid de diplomatiska missio-
nerna främst i Moskva och Sankt Petersburg. 

Synergier finns med Resultatstrategi för Sveriges reform-
samarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–
2020, framför allt inom ramen för vissa aktörer som 
arbetar både i Ryssland och i det östliga partnerska-
pets länder. Då flera av länderna i regionen har 
 liknande utmaningar, bakgrund och språk, är det 
relevant att kunna inkludera ryska civilsamhällesorga-
nisationer där det är möjligt för att kunna nå en regi-
onal aspekt. Genom gemensamma beredningar av 
projekt som berörs av båda strategierna, effektiviseras 
även handläggarresurser på Sida. Detta även genom 
gemensam problemanalys som båda strategierna kan 

4.16 Samarbete inom Östersjöregionen (ap. 3)
Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, 
mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland  
2014–2018

Tabell 4.16.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2017 2016 2015
Strategins förväntade resultat
Insatsportföljens genomförande

Sida bedömer att utvecklingen mot strategiresultaten 
inte har gått i önskvärd riktning. Bedömningen utgår 
från att två resultatområden, demokrati och mänsk-
liga rättigheter samt miljö228, har stagnerat eller gått i 
negativ riktning.

Sida bedömer att insatsportföljen i huvudsak har 
genomförts enligt plan. Sidas partner bedöms i stort 
kunna genomföra planerad verksamhet men ofta 
under längre tidsperiod än initialt planerat. Det finns 
därmed behov av ett flexibelt förhållningssätt.

Förutsättningar för strategigenomförande
Under 2017 inskränktes utrymmet för civilsamhället i 
Ryssland ytterligare. Repressiv lagstiftning, inte minst 
inom yttrandefrihetsområdet, fortsatte att tillämpas i 
lika stor omfattning som tidigare. Under sommaren 
antogs en lag som från och med hösten 2017 innebär 
att anonymitetstjänster på internet i Ryssland för-
bjuds, vilket enligt lagstiftarna behövs för att före-
bygga extremism och terrorism. Kritiker ser det dock 
som förevändningar att ytterligare begränsa yttrande-
friheten i landet. Desinformation och propaganda 
fortsätter i statskontrollerade media. 

Några svagt positiva händelser har kunnat noteras. 
Ett visst ökat engagemang hos medborgare utöver 
oppositionella krafter vad gäller protester mot organi-
serad korruption i samhället har visats. Det första 
straffrättsliga åtalet mot en ordförande för en organi-
sation som betecknas som utländsk agent i justitiemi-
nisteriets register lades ner. Detta bedöms bland ryska 
MR-organisationer som en viktig seger för det ryska 
civilsamhället.

Utgångspunkten för Sveriges arbete i Ryssland är 
att strategigenomförandet sker utifrån ett mångdi-
mensionellt fattigdomsperspektiv, d.v.s. kvinnors och 
mäns, flickors och pojkars brist på makt, resurser, 
möjligheter och säkerhet. Inte minst är detta relevant 
i Sveriges arbete i norra Kaukasus – en region där 
patriarkala strukturer är starkt cementerade – där 
arbetet har ökat fokus på unga flickor för att stärka 
deras egenmakt och möjliggöra flickors val att kunna 
påverka sin utbildning och framtid genom ett omfat-
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dra nytta av. Det handlar om projekt för HBTQ-per-
soners rättigheter, stöd till ekonomisk forskning och 
unga akademiker. Sida och Svenska Institutet anord-
nade under våren en Rysslandskonferens i Stockholm 
som ett led i ett gemensamt arbete att hitta synergier. 
Ett nytt brett samarbete kring yttrandefrihet i den 
rysktalande regionen uppstod som ett av resultaten av 
konferensen där Sida och Svenska Institutet gemen-
samt bidrar till verksamheten. 

Tabell 4.16.2: Prestationer och förvaltningsanalys

Prestation/nyckeltal: 2017 2016 2015
Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) 68 64 58
Förvaltningskostnad (mnkr) 4 4 4
Förvaltningskrona 16 16 15
Antalet giltiga avtal 40 39 38
Antalet avtal med avtalsstart 6 7 8
Genomsnittlig avtalslängd (Månader) 67 70 75
Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 18 18 20
Antalet godkända avtalsförändringar 18 19 -
Antalet godkända avtalsvillkor 117 83 21
Antalet avtal med avtalsslut 9 3 6

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

Prestationer
Utbetalat belopp har ökat över tid, detta genom ökat 
strategianslag. Det ökade anslaget har inneburit något 
ökat antal giltiga avtal. Antal avtalade insatser samt 
genomsnittlig avtalslängd är något kortare än föregå-
ende period, vilket ligger i linje med att slutet på stra-
tegiperioden närmar sig, vilket även förklarar det 
högre antalet avslutade avtal i relation till tidigare år. 
Antal godkända avtalsvillkor ligger högre än föregå-
ende år, vilket förklaras av justeringar i avtalsvillkor i 
relation till förändrade finansiella villkor och bemyn-
diganderam för Ryssland.

Förvaltningsanalys
Förvaltningskostnaden är oförändrad över tid. För-
valtningskronan har över tid ökat något vilket hänger 
ihop med ökat utbetalat belopp och oförändrad för-
valtningskostnad.

Tabell 4.16.3:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

Land 2017 2016 2015

Regionalt Nordvästra Ryssland 32 27 20

Övriga Ryssland 36 37 38
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Mutinta Mwiinga har ökat sina inkomster genom att bli lokal återförsäljare av utsäde och bekämpningsmedel.  
Organisationen MUSIKA skapar kontakter mellan företag och småskaliga bönder, vilket gör det lättare för företagen  
att investera på landsbygden och hjälper bönderna att nå ut på en marknad.
Foto: Nyokabi Kahura
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5. TEMATISK SAMMANFATTANDE REDOVISNING

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen lämna en sammanfattande redovisning 
och analys av biståndsverksamheten uppdelat på följande 
tematiska områden:

•  Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser 

• Global jämställdhet

• Fredliga och inkluderande samhällen

• Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

•  Inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive handel och 
investeringar samt sysselsättning, anständiga arbetsvillkor  
och Global Deal

• Jämlik hälsa 

• Utbildning och forskning

• Humanitärt bistånd

• Migration och utveckling

I följande kapitel ger Sida en sammanfattande redo-
visning och övergripande analys av den Sida finansie-
rade biståndsverksamheten uppdelat på nio tematiska 
områden, i enlighet med regleringsbrev 2017. Redo-
visningen visar dels på resultat relaterade till mål som 
återfinns i bilaterala, regionala eller globala strategier 
och som kan grupperas tematiskt samt som kommer 
av det stöd Sida bidrar med till samarbetsorganisatio-
ner. Dels på utmaningar inom de tematiska områdena 
och ska därmed ses utgöra ett analytiskt underlag till 
biståndspolitiska prioriteringar och beslut.

Då Sidas verksamhet är geografiskt och strategien-
ligt organiserad, samt kopplad till DAC:s statistik 
koder, så görs sammanfattande redovisning per tema-
tiskt område inte direkt från Sidas stödsystem.

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

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

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

Sidas tematiska områden har klassificerats med 
hjälp av OECD-DAC:s sektorkoder och policymarkö-
rer. Medel som riktar sig globalt, och tillhör tematiska 
strategier, har exkluderats i dessa beräkningar. Den 
tematiska närvaron kopplat till de medel som riktar 
sig globalt, tillhörande det aktuella tematiska områ-
det, representeras av den infällda jordglobens färgton.

Nedan tabell åskådliggör dels utbetalade belopp 
kopplat till de tematiska områdena dels andel av det 
utbetalade beloppet i relation till totalt utbetalade 
belopp för Sida.

Vissa tematiska områden följs via policymarkör och 
belopp utbetalda kopplat till dessa syns i den andra 
tabellen nedan där dessa markerats som huvudsyfte.
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Tabell 5.1: Tematiska områden, mnkr

2017 2016 2015

Utbildning och forskning1 1 591 1 645 1 425

Jämlik hälsa 2 076 1 716 1 433

Fredliga och inkluderande samhällen 991 696 702

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 5 843 5 258 5 131

Humanitärt bistånd 4 026 3 882 3 058

Inkluderande ekonomisk utveckling 3 208 2 258 2 568

Sektorer som inte inkluderas i ovan tematiska områden 3 778 3 276 3 479

Totalt utfall 21 515 18 733 17 796

Tabell 5.2: Policymarkörer (Huvudsyfte)2, mnkr

2017 2016 2015

Miljö (Huvudsyfte) 2 906 2 393 2 052

Global jämställdhet (Huvudsyfte) 4 219 3 417 2 905

Fred och säkerhet-policymarkören (Huvudsyfte) 1 801 1 303 1 400

Tabell 5.3: Tematiska områden, procent

2017 2016 2015

Utbildning och forskning  7     9     8    

Jämlik hälsa  10     9     8    

Fredliga och inkluderande samhällen  5     4     4    

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer  27     28     29    

Humanitärt bistånd  19     21     17    

Inkluderande ekonomisk utveckling  15     12     14    

Övriga sektorer  18     17     20    

Tabell 5.4: Policymarkörer (Huvudsyfte), procent

2017 2016 2015

Miljö (Huvudsyfte)  14     13     12    

Global jämställdhet (Huvudsyfte)  20     18     16    

Fred och säkerhet-policymarkören (Huvudsyfte)  8     7     8    

2 Policymarkörer är sektoröverskridande och utgör del av ovan redovisade tematiska områden. Dock så utgör dessa en del av totalen av Sida utbetalda belopp under de 
redovisade åren.

1  Utbildning och forskning inkluderar även forskning inom området Jämlik hälsa om 2017: 97 mnkr; 2016: 96 mnkr; 2015: 199 mnkr. 
Dessutom forskning inom området Inkluderande ekonomisk utveckling om 2017: 326 mnkr; 2016: 238 mnkr; 2015: 241 mnkr.
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5.1 Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 
och hållbart nyttjande av naturresurser

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.1.1:  Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Miljö (Huvudsyfte)1 14 13 12

Tabell 5.1.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Miljö (Huvudsyfte)1 2 906 2 393 2 052 

1 Utifrån policymarkör

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Globalt,
hög närvaro

Diagram 5.1.4: Andel av totalt utbetalda medel med 
tematiskt område utifrån policymarkör som 
huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt

Ej aktuellt, 55% 
Delsyfte, 31%
Huvudsyfte, 14%

Miljö- och klimatmässig hållbarhet är en central 
utgångspunkt för det svenska utvecklingssamarbetet, 
vilket återspeglas i att miljö/klimat dels är ett per-
spektiv som ska genomsyra och integreras i hela verk-
samheten inklusive i dialog, dels är ett tematiskt 
område för riktade insatser. Det förra redovisas i 
avsnitt 6.19, där det framgår att totalt har både 
belopp och andel av Sidas utbetalningar med miljö 
som huvudsyfte ökat sedan 2015, och ligger nu på 
nära 2,9 miljarder, eller cirka 14 procent. 

Det senare, det vill säga det tematiska området 
miljö och klimat omfattar flera för miljö och klimatar-
betet centrala sektorer, där sektorn miljö (samt kata-
strofriskreducering), miljömässigt hållbart jord- och 
skogsbruk, samt vatten redovisas i detta avsnitt, 
medan resultat kring energi (inklusive kopplat till kli-
mat) redovisas i avsnitt 6.15 ”Samlad redovisning av 

0 200 400 600 800 1000 1200

Miljöskydd
Vatten och sanitet

Flersektorstöd
Regering och civila samhällen

Energiförsörjning
Skogsbruk

Jordbruk
Katastrofförebyggande och -beredskap

Handelspolitik och regler
Näringsliv

Industri
Hälsa
Fiske

Admin. kostnader
Övrigt social infrastruktur

Utbildning

Diagram 5.1.3: Utbetalda belopp där miljömässig 
hållbarhet är huvudsyfte inom de centrala sektorerna 
för det tematiska området, mnkr
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iskor och en tredjedel av landets yta. De fattiga beslu-
tar själva om investeringarna som främst handlar om 
ökad tillgång till vatten. Initiativet har haft goda 
resultat och bidrar till resiliens, stärkt demokrati, ökat 
kvinnligt beslutsfattande, minskade konflikter om 
naturresurser, samt minskade humanitära behov.4

På lokal nivå har det svenska stödet i Kambodja, 
bidragit till att klimatinsatser integreras i lokala 
utvecklingsplaner samt att konkreta klimatanpass-
ningsåtgärder genomförts. I Moçambique, har insat-
sen ProDem under 2016 bidragit till stärkt kapacitet 
på kommunal nivå inte minst genom sitt fokus på 
hållbar urban utveckling och klimatanpassning, och 
utvecklingen där bedöms delvis har varit positiv uti-
från de nationella myndigheternas vilja att åtgärda 
brister inom miljö- och klimatområdet, men kapacite-
ten är ännu svag.5 I Rwanda, har stödet till Rwanda 
Environment Management Authority (REMA), som 
avslutades 2016, resulterat i att REMAs kapacitet 
stärkts – i huvudsak genom ”on-the-job training” – vilket 
i sin tur bland annat resulterat i att utvecklingspla-
nerna för landets samtliga distrikt har integrerade 
miljö- och klimatperspektiv.6 

Flera samarbeten har bidragit till ökad resiliens 
och minskad sårbarhet för extrema väder-
händelser och katastrofer. På global nivå har 
stöden till Världsbankens Global Facility for Disaster 
Risk Reduction (GFDRR), Huairou Commission, 
och United Nations International Strategy for Disas-
ter Reduction (UNISDR) bidragit till att påverka 
utformningen och stärka genomförandet av Sendair-
amverket för katastrofriskreducering 2015–2030. 
Huairou bedöms ha stor trovärdighet genom sina 
erfarenheter av arbete med att få kvinnor på gräsrots-
nivå att bli mer motståndskraftiga mot klimatföränd-
ringar och katastrofer. En annan viktig fråga som 
Huairou driver är hur en större andel finansiering 
kan nå de fattigaste människorna på lokal- och gräs-
rotsnivå.7 På landnivå har UNISDR bland annat 
hjälpt över 92 länder att ta fram data över kostnader 
och förluster på grund av katastrofer, i syfte att använ-
das för riskinformerade beslut.8 

Genom stödet till det regionala programmet Afri-
can Risk Capacity (ARC)9 erbjuds till exempel kata-
strofförsäkringar på nationell nivå och under 2016 
föll – efter rejäla förseningar – ARC:s försäkring för 
torka ut i Malawi, vilket resulterade i att 8,1 miljoner 
USD kunde användas för att lindra matbristen hos en 
befolkning på drygt 800 000 personer i 14 distrikt. 
ARC arbetar för att förbättra sina system och tar nu 
fram försäkringslösningar för andra typer av kata-
strofer (översvämningar, orkaner, pandemier) för att 

Power Afrika och andra insatser avseende ökad till-
gång på förnybar energi”1. Diagram 5.1.3 visar att 
Sidas utbetal ningar där miljö är huvudsyfte i de 
berörda sekto rerna, inklusive energi, uppgick till 
knappt 2,2 miljarder 2017 en tydlig ökning från cirka 
1,4 miljarder 2015. Drygt 75 procent av Sidas utbe-
talningar med miljö som huvudsyfte faller därmed 
inom dessa sektorer, varav huvuddelen i miljö- och 
vattensektorerna.

Sammanfattande redovisning

Riktade miljö/klimatsamarbeten
Sektorgruppen ”miljöskydd” inkluderar stöd till miljö-
förvaltningar, miljöorganisationer, kemikaliehante-
ring,  riktade klimatinsatser med mera. Stor del av 
miljö/klimatarbetet sker också i andra sektorer inte 
minst vatten och sanitet, energiförsörjning, skogsbruk 
samt jordbruk. Under 2017 utbetalades totalt en dryg 
miljard till  sektorn miljöskydd, vilket innebär en tyd-
lig ökning jämfört med 2015 och 2016. Ytterligare 
drygt 100 miljoner har betalats ut för insatser inrik-
tade på katastrofrisk reducering där miljömässig håll-
barhet utgör huvudsyfte.

Genom riktat stöd på klimatområdet har 
Sida bidragit till stärkt kapacitet hos samarbetsländer, 
men även andra intressentgrupper, att delta i klimat-
förhandlingar samt har stärkt länders och lokala myn-
digheters förmåga att få ökad tillgång till klimatfinan-
siering. Låginkomstländers kapacitet till förhandlingar 
inom FN:s klimatkonvention UNFCCC har stärkts 
genom såväl det globala stödet European Capacity 
Building Initiative (ECBI) som regionala samarbeten i 
Afrika och Asien, bland annat genom stöd till de afri-
kanska förhandlarna (African Group of  Negotiators; 
AGN) och den regionala organisationen Pan-African 
Climate Justice (PACJA)2 för konventionens partsmö-
ten. Genom stöd till sekretariatet för United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) har kapaciteten hos låg- och medelin-
komstländer att rapportera och verifiera utsläpp 
stärkts. I Afrika deltog representanter från 45 länder 
och flera valde att själva finansiera ytterligare delta-
gare utöver Sida-stödet, vilket tyder på stor efter-
frågan3.

Nationella stöd till Malis och Bangladeshs klimat-
arbete, liksom ett globalt stöd genom International 
Institute for Environment and Development (IIED), 
har bidragit till att klimatfinansiering i större utsträck-
ning når ut till den lokala nivån. Genom IIED har en 
modell för decentraliserad klimatfinansiering testats i 
fem regioner i Kenya, vilket når 3,4 miljoner männ-
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råd med ursprungsbefolkningar, stöd för fattigdoms-
lindring/förbättrat livsuppehälle och alltmer också 
jämställdhetsfrågor. Ett flertal omfattande studier som 
gjorts visar på att certifiering ger positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga fördelar till producenter, 
jordbrukare och arbetare, och deras lokala miljö och 
ekosystem.17 Ett annat exempel är Global Reporting 
Initiative, GRI, som 2016 lanserade de första globala 
standarderna för hållbarhetsredovisning, som möjlig-
gör för alla organisationer att offentliggöra rapporter 
om sina ekonomiska, miljömässiga och sociala effek-
ter och visa hur de bidrar till hållbar utveckling. GRI 
höll sin femte globala konferens under 2016, vilken 
samlade nästan 1 200 hållbarhetsledare från 73 olika 
länder. 93 procent av världens 250 största företag rap-
porterar om sitt hållbarhetsarbete.18,19,20

UNEP:s arbete bidrog till hållbara konsumtions- 
och produktionsplaner för 10 länder under 2016, och 
vidare fick institutioner och företag inom finans-, 
turism-, bygg- och livsmedelssektorn i 27 länder kapa-
citetstöd för att bli mera hållbara. Flera resultat kring 
luftföroreningar och kemikalier uppnåddes. 
Under 2016 antogs till exempel Kigali Amendment, 
som innebär att väte-fluor-kolföreningar (HFCs)21 lis-
tas bland ämnen som regleras under Montreal-proto-
kollet till skydd av jordens ozonskikt. Utfasning av 
HFC:s kan bidra till att en ökning av jordens medel-
temperatur på 0,5° C till år 2100 förhindras22. Försla-
get om utfasning av HFCs kom från Indiens reger-
ingsrepresentanter på förslag av Centre for 
Sustainable  Environment (CSE). CSE har även bidra-
git med kompetensutveckling och rådgivning samt 
framtagning av nationella policyer och handlingspla-
ner för ren luft i städer för Etiopiens och Nigerias 
regeringar.

Det regionala programmet ”En giftfri miljö i 
Sydostasien”23 har bidragit till förbättrad hantering av 
kemikalier och bekämpningsmedel, förbättrad lag-
stiftning och förstärkt institutionell kapacitet kring 
hantering av kemikalier i jordbruket i många länder. 
Ett av de viktigaste resultaten under 2016 var god-
kännandet av lagen om kemikaliehantering i Laos.24 
Vidare har ca 20 före detta deltagare i International 
Training programme (ITP) om kemikalier under 
2016 starkt bidragit till tillämpningen av internatio-
nella överenskommelser, såsom den globala kemi-
kaliestrategin SAICM (Strategic Approach to 
 International Chemicals Management) och Minama-
takonventionen om begränsning och förbud av kvick-
silver, i samarbetsländerna.25

Sverige är en av få givare som stödjer miljö- och 
klimataspekter av EU-närmandet som del av 

långsiktigt minska behovet av humanitärt bistånd10.  
I Asien når International Centre for Integrated 
 Mountain Developments (ICIMOD:s) tidiga var-
ningssystem för lokalsamhällen som skydd mot över-
svämningar nu 46 byar i Indien och varningssys-
temsmetoden startas också upp i Afghanistan och 
Nepal.11 På landnivå har till exempel det kenyanska 
resiliensprogrammet som genomförs av World Food 
Programme (WFP) bidragit till kapacitetsutveckling 
på länsnivå för att hantera katastrofer och stödja resi-
liensprojekt, samt att tillgängliggöra klimatinforma-
tion till stöd för småskaliga jordbrukares odlingsbe-
slut. Under 2016 allokerade till exempel fem län en 
del av sin budget för att kunna hantera effekterna av 
klimatförändringar och naturkatastrofer.12 I Bangla-
desh har Sida bidragit till att stora skyddsrum/hem 
där tusentals människor kan skydda sig mot cykloner 
har byggts, i samarbete med Asian Development 
Bank, ADB. Inom resiliens har även en forsknings-
utlysning genomförts på temat ”Sustainability and 
Resilience – Tackling environmental and climate 
changes” i samarbete mellan Sida, Vetenskapsrådet 
och Formas, resulterade i att 10 projekt beviljades 
anslag.13

På det marina området är flertalet av insatserna 
klassade inom miljösektorn. Vad gäller specifika fiske-
insatser har Sida bland annat bidragit till att stärka 
förutsättningar för hållbart fiske till exempel genom 
att via Southeast Asian Fisheries Development Center 
(SEAFDEC) stödja förbättrad datainsamling och 
 förvaltning av fisk (sardell och makrill) i Thailand-
bukten,14 och via UNDP:s Water and Ocean Gover-
nance Program (WOGP) bidra till att Chile och Peru 
avtalat om skydd av ansjovis (världens största enskilda 
fiskart).15 Vidare har svenska hav- och vatten myndig-
heten (HaV) bland annat bidragit till Fisheries Trans-
parency Initiatives (FiTI) arbete med att tillgänglig-
göra pålitlig och accepterad information om bland 
annat tillträde till marint  fiske.16

Sida har även bidragit till mer miljömässigt 
hållbara produktionsmetoder och hållbar 
produktion och konsumtion genom samverkan 
med såväl privata aktörer, som enskilda organisatio-
ner och FN. Världsnaturfondens (WWF:s) arbete med 
sex globalt viktiga råvaror – palmolja, timmer, papper 
och pappersmassa, bomull, tonfisk samt odlad fisk – 
har till exempel bidragit till att påverka globala leve-
ranskedjor för dessa varor mot ökad hållbarhet. 
WWF fokuserar inte bara på miljöfrågor men fortsät-
ter att ha ett särskilt fokus på att förbättra standarders 
tillgänglighet för småbrukare och standarders inver-
kan på sociala frågor, såsom konfliktlösning och sam-
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integrera miljöaspekter  och anpassning till klimat-
förändring inom sin verksamhet, och har bland annat 
publicerat rapporter om vikten av  att klimatriskerna 
integreras i all vatten- och sanitetsrelaterad politik 
och tjänster, samt behoven av ökad klimatfinansie-
ring.32 På bilateral nivå är Bolivia ett intressant exem-
pel där man under 2016 inledde samarbete kring att 
utveckla modeller för decentraliserade sanitetslös-
ningar med tydlig fokus på klimat anpassning. Genom 
två nationella bolivianska organisationer (Agua Tuya 
och Sumaj Huasi) i samarbete med Stockholm Envi-
ronment Institute (SEI)33 har även piloter för decen-
traliserade sanitetsmodeller, inklusive arbete med 
lokal kapacitet och ökad kunskap utvecklats.34

Sida har även bidragit till mer inkluderande och 
transparenta institutioner och organisatorisk kapacitet 
för att hantera gränsöverskridande vattenresurser i 
södra och östra Afrika (Okavango, Pungwe och Zam-
bezi), i Västafrika (Volta och Niger), i Sydostasien 
(Mekong) och i Mellanöstern (Jordan och Eufrat-Tig-
ris), vilket bland annat bidrar till en hållbar och kli-
matresilient tillväxt. Ett exempel är det Världsbanks-
ledda Cooperation on International Waters (CIWA) 
Trust Fund som främst syftar till att stärka regionala 
mekanismer för samarbete runt gränsöverskridande 
vattenförvaltning. CIWA:s arbete inkluderar långsik-
tigt engagemang i de 4 prioriterade avrinningsområ-
dena Nilen, Niger, Volta och Zambezi, samt kataly-
tiska stöd till SADC, IGAD, ECOWAS och 
Okavango bland andra. Sidas stöd till CIWA under 
2016 har fortsatt att bidra till att stärka dessa organi-
sationers kapacitet samt till att utveckla 31 investe-
ringsprojekt för vilka hittills 5 billioner USD har 
mobiliserats och där potential för ytterligare investe-
ring på ca 7,9 miljarder USD finns. Dessa investe-
ringsprojekt beräknas höja levnadsstandarden för 
11,5 miljoner människor samt ha möjlighet att posi-
tivt påverka förhållandena för ytterligare 41,2 miljo-
ner människor om den fulla investeringspotentialen 
uppnås.35 

Sida har även bilateralt bidragit till stärkt vatten-
resursförvaltning på landnivå.36 I Jemen har stöd via 
Oxfam bidragit till en kartläggning och rehabilitering 
av vattenresurser, samt stärkande av vattenkommit-
téer, vilket resulterat i ökad tillgång till småskaliga 
vattenfaciliteter och mer hållbar användning av vat-
ten i fyra så kallade ”governorat” med stora andelar 
internflyktingar.37 Andra exempel är organisationen 
EcoPeace påverkansarbete gentemot regeringarna i 
Israel, Palestina och  Jordanien som under året fått 
stor uppmärksamhet i medier kring frågan om vatten-
säkerhet för Israel och vattenrättigheter för Palestina, 

Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet 2014–2020. Att det gällt institutio-
nellt stöd såväl som åtgärds- och investeringsinriktat 
stöd har inneburit tydliga synergier. Svenskt stöd i 
Georgien och Serbien har haft strategisk betydelse för 
byggande av kompetens och kapacitet i länderna 
kring miljöaspekter av EU-närmande och EU-för-
handlingar, men har i övriga länder inte gett lika tyd-
liga resultat. Erfarenheterna visar generellt att svenskt 
stöd har strategisk betydelse när det kopplas till län-
dernas arbete med EU-närmande och EU-förhand-
lingar samt för att planera och prioritera miljöåtgär-
der och EU:s stöd för detta. För investeringsrelaterat 
stöd är en förutsättning att nyinvesteringarna leder till 
uppfyllande av relevanta EU-krav. Miljöinvestering-
arna är också tydligt kopplade till nationella processer 
och prioriteringar genom miljökraven i EU:s acquis26 
och i frihandelsavtal med EU.27

Stödet till en miljö- och klimatfond genom EBRD 
är ett exempel på ett kompletterande investeringsin-
riktat stöd som beräknas bidra till att den kommunala 
servicen förbättrats för cirka 1,7 miljoner människor i 
regionen, huvudsakligen inom rening och avfalls-
hantering.28

Svenskt stöd till avloppsrening i Ryssland har 
vidare lett till minskade utsläpp till Östersjön om 138 
ton per år med avseende på biologiskt nedbrytbara 
substanser,29 37 ton per år vad gäller fosfor och 276 
ton per år vad gäller kväve. Under 2017 har två 
reningsverk med stöd från Sida invigts, dels ett nytt 
reningsverk i Kaliningrad i juni samt en modernise-
ring av det norra reningsverket i St. Petersburg. Bägge 
reningsverken uppfyller numera Helsingforskommis-
sionens (HELCOM) krav vad gäller rening av 
avloppsvatten. Utvecklingen av nya miljöprojekt i 
Ryssland har dock sedan 2014 avstannat på grund av 
den geopolitiska situationen som försvårar mobilise-
ring av internationellt kapital, i kombination med 
svåra ekonomiska villkor för Rysslands kommuner.30

Vatten och sanitet
Inom vattensektorn utgjordes nära 500 miljoner, mot-
svarande knappt 60 procent av utbetalade medel till 
vatten och sanitet, av insatser med miljö som huvud-
syfte [diagram 5.1.3]. Inom stödet till vatten och sani-
tet31 har fokus bland annat ökat på att integrera 
anpassning till ett förändrat klimat. Hållbara och 
anpassade lösningar inom vatten och sanitet kommer 
att mildra människors påverkan av klimatföränd-
ringar samtidigt som vattenkällor och toaletter också 
är oerhört riskutsatta. Såväl WaterAid som UNICEF 
WASH har under 2016 arbetat strategiskt med att 
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och Regional Environment Centre, REC, i Tunisien 
och Jordanien, som resulterat i att åtta kommuner 
utvecklat lokala  vattensäkerhetsplaner som samtliga 
har godkänts av de nationella myndigheterna och har 
börjat genomföras.38

Genom Sweden Textile Water Initiative (STWI) – 
ett av Sveriges största Public Private Development 
Partnerships (PPDP), mellan Stockholm International 
Water Institute (SIWI), 32 nordiska textilföretag och 
Sida – har Sida bidragit till att leverantörer med 
enkla, kostnadseffektiva åtgärder minskat förbruk-
ningen av vatten, kemikalier och energi i Indien, 
Bangladesh, Kina, Turkiet och Etiopien. Projektet 
har under åren 2013–2016 varit aktivt med rådgiv-
ning i totalt ca 280 fabriker, och har nått ca 16 000 
anställda med kapacitetsbyggande kunskapsöver-
föring om vatten och hållbarhet. Det rapporterade 
resultatet är en genomsnittlig minskning av vattenan-
vändning med 7 procent elektricitet med 3 procent 
och värme med 7 procent samt under 2016 uppnått 
en total kemikalieminskning om ca 5 000 ton, vilket 
motsvarar nära 4 procent minskning.39

Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och 
markrättsfrågor
Drygt 119 miljoner kronor, eller cirka 15 procent av 
Sidas utbetalningar inom jordbrukssektorn hade 
miljö mässig hållbarhet som huvudsyfte 2017. En 
tematisk analys av Sidas strategirapporter visar också 
att det främst är lantbruk för ekonomisk tillväxt som 
är i fokus för Sidas jordbruksstöd.40 Dock är klimatan-
passning av lantbruk och tryggad livsmedelsförsörj-
ning områden som också finns med i de flesta av 
stöden som går till lantbrukssektorn41, främst inom de 
samarbeten Sida har med länder i Afrika. Vatten-
resurshantering är ofta i praktiken en integrerad del 
av dessa samarbeten.

Genom stöd till effektivare bevattning, grödor 
anpassade till förändrat klimat och rehabilitering av 
mark för framför allt småbönder, har Sida bidragit till 
ett miljömässigt hållbart och mer klimatan-
passat jordbruk ibland annat Bolivia, Burkina 
Faso, Etiopien, Kenya, Uganda, men också på regio-
nal nivå i Asien. I Burkina Faso har det så kallade 
dammprojektet42 under första fasen (2010–2016) 
resulterat i rehabilitering av tio dammar och byggna-
tion av två nya dammar som bland annat ökat till-
gången till vatten under torrperioden för fattiga kvin-
nors och mäns grönsaks- och fruktodling. Emellertid 
konstaterades att dammarnas användning är subopti-
mal.  Hittills har perspektivet anpassning till klimatför-
ändringar dominerat, vilket gjort att dammarnas kon-

struktion och placering stått i fokus. I nästa fas 
kommer fokus öka på att vattenresurserna ska kunna 
brukas såväl mer rättvist som effektivare för produk-
tion. I Kenya har småbrukare i fem län under 2016 
börjat applicera så kallad ‘conservation agriculture’ 
på 8 166 hektar odlad mark och 546 mindre vatten-
dammar har byggts,43 och svenskt stöd har även resul-
terat i att tolv vattenanvändarföreningar har fått hjälp 
att utveckla vattenallokeringsplaner som även blivit 
godkända, en avgörande faktor för att undvika vat-
tenresurskonflikter.44 I Uganda har svenskt stöd bidra-
git till att mobilisera och länka över 30 000 organiskt 
odlande jordbrukare till sju små/medelstora företag 
inom frukttorkning för vidare export, vilket lett till en 
kraftig ökning av inkomster från organiska produkter 
(över 1 MUSD bara mellan 2015–2016)45. Genom 
samarbetet via Asiatiska utvecklingsbankens (ADB:s) 
regionala  jordbruksprogram har småskaliga jordbru-
kare fått möjligheter att sälja certifierade miljövänliga 
jordbruksprodukter, vilket också stärkt matkvaliteten 
och försäljnings- och inkomstmöjligheterna. Exem-
pelvis har deltagande bönder kunnat sälja sitt ris för 
430 dollar/ton istället för 250 dollar/ton för konven-
tionellt odlat ris.46

I kontrast till jordbruksstöden var miljömässig håll-
barhet huvudsyfte i drygt 91 procent av utbetalade 
medel inom skogssektorn, och omfattade totalt drygt 
183 miljoner kronor. Stöd till skogsrelaterade 
samarbeten, i till exempel Mali, Burkina Faso, Eti-
opien, Kambodja, Moçambique och regionala sam-
arbeten i Asien, liksom genom globala organisationer 
som Rights and Resources Initiative, Världsnaturuni-
onen (IUCN) och Tenure Facility, är alla starkt kopp-
lade till markrättsfrågor och lokalt deltagande i håll-
bart nyttjande av skogsresurser.47 Ett exempel är stöd 
till förbättrad lokal skogsförvaltning i Mali,48 som 
bidragit till att förbättra människors, främst kvinnors, 
försörjningsmöjligheter och ökat kapaciteten och 
kunskap hos lokala myndigheter och samhällen om 
skogsskötsel. Programmet har bidragit till ökad kun-
skap och kapacitet bland myndigheter på lokal nivå 
samt samhällen vad gäller decentraliserad skogssköt-
sel. Programmet har också lett till ökad inkomst bland 
samhällen och främst kvinnor. Det totala värdet av 
småskalig industri har beräknats till motsvarande 
870 000 kronor för 2016 och detta har gagnat 706 
kvinnor49. Trots dessa resultat lider skogssektorn av 
bristen på reformer på policynivå. Bristen på politisk 
vilja har lett till att delegeringen av ansvar och resur-
ser för skogsskötsel till lokala kommuner blivit 
lidande. Illegal avverkning, skogsbränder och gruv-
drift50 är alla hinder på vägen för programmet som 
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Environment Assembly (UNEA) i Nairobi, samt kon-
sekvensen för lokal- och urfolk av förlust av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster.59 Överlag har frågor 
kring kopplingarna mellan miljö och mänskliga 
 rättigheter lyft i flera sammanhang.60 De särskilda 
utmaningarna och möjligheterna att främja resursef-
fektivitet i urbana kontexter är en annan vinkel som 
fått ökad uppmärksamhet. Det är sammanfattningsvis 
med andra ord viktigt att ha ett helhetsperspektiv på 
miljöarbetet, så att inte arbetet med klimat sker på 
bekostnad av att andra miljöutmaningar negligeras.61

De finansiella åtaganden som gjorts under bland 
annat klimat- och biomångfaldskonventionerna är 
ännu långt ifrån att realiseras och utvecklingssamar-
betet har här en viktig roll i att bidra med finansiering 
inklusive att katalysera medel från andra aktörer, inte 
minst privata sektorn. Det finns till exempel potential 
för Sida att vidareutveckla arbete med att katalysera 
finansiering av privata medel genom garantiinstru-
mentet,62 som idag främst använts för förnybar energi 
och energieffektivisering inom miljöområdet63 men 
har potential att användas bredare.

Strategirapportering och erfarenheter från insats-
genomförande visar att Sida sammantaget ger viktiga 
bidrag till att stärka en miljö- och klimatmässigt håll-
bar utveckling och hållbart nyttjande av naturresur-
ser, genom att både stödja arbete på olika nivåer 
 (globalt-regionalt-bilateralt och lokalt), och genom att 
arbeta såväl inom centrala sektorer som vatten, energi 
och lantbruk som med specifika miljö/klimatinsatser. 
Samarbeten sker med ett brett urval av aktörer, där 
dock icke-statliga aktörer (enskilda organisationer, 
tankesmedjor, i viss mån näringslivet) och multilate-
rala aktörer dominerar. Här kan finnas potential att 
utveckla fler samarbeten för att bilateralt stärka miljö-
myndigheter i Sidas samarbetsländer.

Rapporteringen belyser vidare att miljö/klimatar-
betet är relativt väl genomsyrat av rättighetsperspekti-
vet samtidigt som detta arbete kan stärkas. Resultaten 
bekräftar att rätten till det land man brukar, och det 
vatten och andra naturresurser man nyttjar oftast är 
av vital betydelse för fattiga landsbygdsbefolkningar 
och även en viktig förutsättning för hållbar och fredlig 
utveckling.64 Potentialen är därmed stor för att ytterli-
gare stärka arbete kring bland annat mänskliga rättig-
heter och främjande av lokalt deltagande och infly-
tande över naturresurser. I linje med detta är det 
också centralt att fortsätta att främja att klimatfinan-
siering riktas till och når ut till lokal nivå.

Erfarenheterna och rapporteringen visar även att 
Sidas arbete med att verka för att jämställdhet 
genomsyrar miljö/klimatarbetet – till exempel i 

restaurerat nära 400 ha med drygt 100 000 skogs-
plantor.51

Liberia och Sudan52 liksom Mali, Kambodja och 
Colombia är andra exempel på hur stärkande av 
lokal demokrati och lokala markrättigheter 
kan bidra till konflikthantering. Till exempel har 
Forum Syds arbete i Kambodja – med utgångspunkt 
från hållbart nyttjande av naturresurser – bidragit till 
en ökad samverkan mellan de lokala förvaltningarna 
och medborgarna och/eller enskilda organisationer. 
Detta har i sin tur lett till att lösningar och åtgärder 
som varit till fattiga gruppers fördel kommit till 
stånd53. I Colombia har Sverige under en period av 
åtta år bidragit till att lösa en av postkonfliktens 
största utmaningar, nämligen återbördande av mark 
till de uppskattningsvis sex miljoner kvinnor och män 
som fördrivits från sina jordbruk. Inom ramen för 
samarbetet med FN:s livsmedels- och jordbruksorga-
nisation (FAO)54 och den nationella myndigheten för 
återbördande av mark har Sverige bidragit till både 
stärkt jordbruksproduktion och genomförande av 
lagen för offren och markåterbördande från 2011. 
Sverige har särskilt bidragit till att ursprungsbefolk-
ningen deltagit i processen för markåterbördande, att 
kvinnor och män fått bättre förutsättningar till 
inkomstskapande projekt (40 procent av projekten 
hade ett aktivt deltagande av kvinnor),55 och att 
(genom civilsamhälles organisationen La Comisión 
Colombiana de Juristas, CCJ)56 flera svåra juridiska 
processer fick ett lyckat utfall, vilket betyder att offren 
fick upprättelse och sin mark tillbaka. Stärkt kapacitet 
vad gäller att ta fall rörande markåterbördande till 
domstol ökade också. Samarbetet har bidragit till för-
troendeskapande åtgärder och är ett exempel på hur 
Sverige genom dialog och stöd förstärkt ett integrerat 
jämställdhets-, miljö- och konfliktperspektiv.

Övergripande analys
Utmaningarna kring miljö/klimat är enorma och 
mångfacetterade och påverkar starkt fattiga mäns och 
kvinnors möjligheter till utveckling. Under 2017 har 
klimatfrågans stora betydelse ytterligare aktualiserats,57 
samtidigt som många andra miljö utmaningar till viss 
del fått ökad uppmärksamhet. Exempel inkluderar 
marina frågor som behandlades vid den stora 
SDG14-konferensen i juni 2017 i New York, kopp-
lingen mellan föroreningar, klimat och hälsa som fick 
ökad aktualitet genom bland annat en ny studie pre-
senterad i ”the Lancet” som bland annat belyser att 
cirka 92 procent av föroreningsrelaterade dödsfall 
förekommer i låginkomst och medelinkomstländer58 
och som även var en fråga i fokus för United Nations 
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Bedömning
Sida har en portfölj av insatser med syftet att bidra till 
att uppnå resultat inom det tematiska området miljö- 
och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser. Trots utmaningar att 
aggregera resultat för det tematiska områden är Sidas 
bedömning att det svenska biståndet har bidragit till 
många konkreta resultat inom det tematiska området.

En viktig utmaning är att arbeta vidare med 
 uppföljning och genomförande av åtaganden från 
 Havskonferensen i New York, där bildandet av ett 
verks övergripande internt marint utskott ger förut-
sättningar för att arbeta mer strategiskt och fokuserat 
och vidareutveckla portföljen kring de marina 
 frågorna.

 frågor som kvinnors landrättigheter, vatten, skogsför-
valtning och deltagande i regionala och internatio-
nella beslutsprocesser – har fortgått och att allt fler 
insatser integrerar både ett miljö- och ett jämställd-
hets perspektiv,65 men även här krävs dock fortsatta 
ansträngningar.

Med hänsyn tagen till den roll försämrad miljö och 
klimat spelar för produktivitet inom jordbruket, även 
uttryckt i SDG2, delmål 4,66 finns även både anled-
ning och stor potential att ytterligare stärka miljö/kli-
mat-fokus i Sidas bilaterala jordbruksrelaterade sam-
arbeten, vilka idag huvudsakligen är inriktade på 
ekonomisk tillväxt och marknadsutveckling. Om inte 
tillräcklig hänsyn tas till miljö och klimatmässig håll-
barhet i insatserna riskeras försämringar av, eller i 
värsta fall utradering av de utvecklingsvinster som 
gjorts. Det under 2017 genomförda arbetet kring 
grön ekonomi och utvecklande av dialogstöd för inte-
grering av miljö/klimat i marknadsinsatser har gett 
en bra utgångspunkt för att ta arbetet vidare.
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omklassificering, dessutom att de har höga avtalsgra-
der och att det finns litet utrymme att ingå nya insat-
ser med jämställdhetsfokus. För Sidas volymmässigt 
största strategi, Strategi för Sveriges humanitära bistånd 
genom  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
2017–2020, finns övergripande principer om att 
biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd, vilket 
innebär att jämställdhet aldrig kan vara huvudsyftet 
inom  insatserna. Däremot har den nämnda strategin 
jämställdhet som delsyfte i 94 procent av de avtalade 
beloppen, vilket är ett väldigt positivt utfall.

Sammanfattande redovisning
Jämställdhet är en prioritering i det svenska utveck-
lingssamarbetet, vilken förstärkts genom den feminis-
tiska utrikespolitiken67. Som svar på regeringens höga 
ambition vad gäller jämställdhet i utvecklingssamar-
betet har Sida under 2017 fortsatt genomförandet av 
planen för jämställdhetsintegrering för perioden 
2015–201868. Sida har genomfört det stärkta jäm-
ställdhetsarbetet i tre dimensioner dels genom att öka 
fokus på jämställdhet som huvudsyfte och öka jäm-
ställdhetsintegreringen inom specifika områden; dels 
kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för 
jämställdhetsintegrering; dels ambitionshöjning av 
Sidas jämställdhets- och mångfaldsarbete utifrån ett 
organisations- och arbetsgivarperspektiv. Genomför-
andet av planen redovisas för i kap. 6.16. Sidas arbete 
med att integrera jämställdhet i konfliktkontexter och 
direkta stöd till insatser för att stärka kvinnors 
meningsfulla deltagande och inflytande i fredsproces-
ser och konfliktförebyggande har därtill bidragit till 
att genomföra den svenska nationella handlingspla-
nen för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolu-
tioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.69

Ökad jämställdhetsintegrering inom speci-
fika områden. Sidas stöd till jämställdhetsintegre-
ring har upprätthållits på en hög nivå där närmare 
70 procent av allt utvecklingssamarbete har jämställ-
het som ett delsyfte. Vidare tar riktade jämställdhets-
program ofta ett helhetsperspektiv kring sambanden 
mellan olika aspekter av jämställdhet. En utvärdering 
av humanitärt bistånd visar att Sida har integrerat 
jämställdhetsperspektivet inom det humanitära 
biståndet och Sida har också nått resultat genom att 
stärka jämställdhetskapaciteten inom det humanitära 
systemet.70 Sidas stöd har också lett till en ökad inte-
grering av jämställdhet i analysen och könsuppdelad 
datainsamling i behovsbedömningar och planering av 
insatser. I enlighet med Sidas jämställdhetsplan fort-
sätter arbetet med stärkt integrering av jämställdhet 

5.2 Global jämställdhet

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.2.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Global jämställdhet (Huvudsyfte)1 20 18 16

Tabell 5.2.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Global jämställdhet (Huvudsyfte)1 4 219 3 417 2 905

1 Utifrån policymarkör

Diagram 5.2.2: Andel av totalt utbetalda medel med 
tematiskt område utifrån policymarkör som 
huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt

Ej aktuellt, 11% 
Delsyfte, 69%
Huvudsyfte, 20%

Andelen stöd där jämställdhet är prioriterat men inte 
ett huvudsyfte är 69 procent och 20 procent av utfal-
let för 2017 har jämställdhet som ett huvudsyfte. 
andelen stöd som saknar jämställdhet som ett huvud-
syfte eller integrerat i insatsen är 11 procent. Defini-
tionen av jämställdhetsmarkören har under 2017 
ändrats av OECD/DAC vilket föranlett att kvalitets-
säkring och omklassificering skett vilket påverkar bas-
linjen. För de strategier som har avvikit mot interna 
mål för jämställdhetsmarkörer så är orsaken förutom 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Globalt,
medel närvaro
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för lika arbete och kvinnor är fortsatt missgynnade.  
I Östeuropa och Västra Balkan stöds ett regionalt 
program för främjande av kvinnors entreprenörskap 
genom Europeiska Utvecklingsbanken EBRDs pro-
gram Women in Business, som tillhandahåller tek-
niskt stöd, kapacitetsutveckling och rådgivning för 
kvinnliga företagare samt förmånliga lån i samarbete 
med lokala banker.

Sidas arbete med att stärka kvinnors ekonomiska 
egenmakt i Latinamerika är integrerat med det mer 
övergripande jämställdhetsarbetet inom ramen för en 
bredare jämställdhetsagenda och miljö och klimat. 
Även i Bolivia och Guatemala har kvinnors ekono-
miska egenmakt stärkts, framför allt på landsbygden. 
I Bolivia har Sverige till exempel bidragit till 500 nya 
arbetstillfällen (egna företag eller anställning) för kvin-
nor. I Guatemala har av Sida finansierade program 
bidragit till att 7 858 familjer formaliserat äganderät-
ten till marken de brukar samt att lagfarten också står 
i kvinnans namn och inte som tidigare endast i man-
nens, med positiva effekter på inkomster och livsmed-
elstrygghet som följd. 478 kvinnor från ursprungsfolk 
har ökat sina inkomster genom förbättrade produk-
tionsprocesser i samma projekt.73 Inom utvecklings-
samarbetet i Afrika i till exempel Mali har Sidas stöd 
till projekt med syfte att stödja kvinnors ekonomiska 
egenmakt på landsbygden i krisdrabbade regioner, 
ökat kvinnors ekonomiska resurser och deras hushålls 
nutritionsstatus genom grönsaksproduktion. Projekten 
har även resulterat i ökad användning av förbättrade 
spisar som i sin tur har minskat kvinnors arbetsbelast-
ning för att hämta ved. I Uganda har Sverige bidragit 
till att hushållsinkomster och näringsintag i norra 
delen av landet förbättrats genom olika former av 
jordbruksstöd inklusive utbildning inom ekologiskt 
jordbruk och ekonomi för ökad hållbarhet för både 
kvinnor, ungdomar och män.

Trots stora utmaningar generellt uppvisas goda 
resultat av Sidas stöd till kvinnors politiska delta-
gande och inflytande på olika nivåer i flera av 
Sidas samarbetsländer trots rådande utmaningar 
exempelvis i Zimbabwe, Zambia, Tanzania och 
Demokratiska Republiken Kongo. I Zimbabwe har 
Sidas stöd bidragit till att 68 lokala myndigheter har 
jämställdhetsplaner samt budgeterar enligt principen 
om jämställdhetsbudgetering. Samtliga lokala myn-
digheter där det Sida-stödda programmet har 
genomförts har fokalpunkter för jämställdhet vilka 
har genomgått utbildning i hur jämställdhetsfrågor 
effektivt kan drivas74. I Somalia har Sidas stöd bidra-
git till att inkluderande konsultationer hölls med olika 
somaliska intressenter inför utformandet av 2016 års 

inom produktiva sektorer som marknadsutveckling, 
jordbruk, energi, miljö och klimat.

Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte 
Sidas stöd till riktade insatser, det vill säga där jäm-
ställdhet är huvudsyfte, har ökat från 18 procent 2016 
till 20 procent 2017.71 Riktade insatser omfattar verk-
samhet inom alla huvudområden för Sidas 
jämställdhets arbete; kvinnors ekonomiska egenmakt 
och arbets förhållanden, kvinnors politiska deltagande 
och inflytande, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättig heter (SRHR), kvinnors och flickors utbildning; 
könsbaserat våld samt kvinnor, fred och säkerhet. 
Arbetet med män och pojkar för ökad jämställdhet är 
en  viktig dimension av jämställdhetsarbetet.

Kvinnors ekonomiska egenmakt är en fortsatt 
utmaning. Konservativa värderingar, normer och lag-
stiftning, liksom brist på tillgång till ekonomiska 
resurser begränsar utvecklingen, negativa konsekven-
sen av könsrelaterat våld och det obetalda arbetet i 
hemmet för kvinnors ekonomiska egenmakt, är de två 
mest konkreta återkommande exemplen. Sida har 
inlett nya samarbeten och stärkt kvaliteten i pågående 
stöd i flertalet samarbetsländer. Det omfattar förbätt-
rade värdekedjor i jordbruksprogram i Tanzania, 
Moçambique, Burkina Faso; arbete med kvinnors 
landrättigheter i Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, 
Mali och Moçambique; och ökad tillgång för kvinnor 
till finansiering i Rwanda, Zambia, Kenya, Moçam-
bique, Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania, 
Zimbabwe och Mali. Stöd till kvinnligt entreprenör-
skap och kapacitetsutveckling är viktiga faktorer som 
bidrar till kvinnors ekonomiska egenmakt i Tanzania, 
Liberia och Rwanda. Ett nytt område är kvinnor i 
skogsbruket med program i Mali och Burkina Faso, 
och jämställdhet och resiliens i Kenya, Mali och 
Uganda. Småföretagande och stärkta marknadssys-
tem för att stärka kvinnors ekonomiska makt i Bang-
ladesh genom Women’s Economic Empowerment 
through Strengthening Market systems, i partnerskap 
med International Development Enterprise och Asia 
Foundation. Stödet inkluderar en komponent med 
kreditgaranti i samarbete med Bangladesh Bank och 
Asia Development Bank (ADB). I Mellanöstern har 
Sida stöd till ett konkurrenskraftsprogram med 
OECD, som innehåller en komponent som bidrar till 
att öka kvinnors möjligheter till företagande i regio-
nen, tillgång till lån och finansiering samt policypå-
verkan72.

I Albanien, Georgien, Makedonien, Moldavien, 
Serbien och Ukraina saknas lagstiftning om lika lön 
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olika stadier av fredsprocessen och resultat av ett 
uthålligt arbete ökade kvinnors deltagande i fredspro-
cessen den sanningskommission som godkändes 
inkluderade jämställdhetsperspektiv med särskilt 
fokus på kvinnliga offer. I Guatemala har stöd givits 
för att utveckla en nationell handlingsplan för resolu-
tion1325. I MENA har Sida bidragit till att kvinnors 
deltagande i fredsprocessen ökat, och kvinnor har fått 
utbildning i påverkansarbete i relation till kvinnor, 
fred och säkerhetsagendan. I Afghanistan stöds 
genomförandet av den nationella handlings planen för 
kvinnor, fred och säkerhet (APPRO).

Sambandet mellan tillgång till sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och ekonomisk 
ojämlikhet och fattigdom är viktigt att uppmärk-
samma. Alla människors fulla åtnjutande av SRHR 
är ett mål i sig och en mänsklig rättighet men också 
en förutsättning för fattigdomsbekämpning och sam-
hällsutveckling i stort. De värdekonservativa ström-
ningarna som stärkts och polariserats senast året för-
svårar främjandet, skyddet och uppfyllandet av alla 
människors sexuella och reproduktiva hälsa och rät-
tigheter och begränsar framsteg. Patriarkala normer, 
obstruktiva lagar, skadliga sedvänjor och fortlevandet 
av diskriminerande normer kring kvinnlig sexualitet 
har fortsatt att motarbeta kvinnor och flickors rätt till 
kroppslig integritet och makt över sin egen sexualitet. 
USA:s användande av Mexico City Policy leder till 
att kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter hotas vilket påverkar de mest utsatta. 
Sida har ökat fokus på sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR) på global, regional 
och nationell nivå. Med en lång tradition av att stödja 
SRHR och jämställdhet har Sida kommit att ha en 
särskild roll vad gäller att ge stöd och driva dialog 
kring sexuella och reproduktiva rättigheter, och det 
som på många håll ses som motvindsfråga. I Moçam-
bique har Sida medverkat till att en baslinjestudie om 
ungdomars kunskap, attityder och beteenden kopplat 
till sexuell och reproduktiv hälsa har tagits fram. För 
mer detaljerad analys av SRHR refereras till kapitel 
5.6.

I Afghanistan har Sida bidragit till att öka flickors 
tillgång till utbildning och till en ökad kvalitet i 
utbildningen. Värdekonservativa attityder, barnäkten-
skap och en negativ konfliktutveckling är orsaker som 
påverkar möjligheten att nå reella resultat och gapet 
mellan flickors och pojkars tillgång till utbildning 
ökar snarare än minskar trots omfattande internatio-
nellt stöd till sektorn.

Omfattningen av könsbaserat våld är hög i 
Sidas samarbetsländer i synnerhet i länder som befin-

valsystem vilket bland annat ledde till införandet av 
en kvot på 30 procent kvinnor i båda representanthu-
sen och en påföljande reell ökning av antalet kvinnor 
från 14 procent till 25 procent (2016)75.

I Asien har arbetet med kvinnors politiska påver-
kan lett till att nya och stärka nätverk grundats för 
kvinnor och i Myanmar har kvinnors deltagande i 
parlamentet ökar som resultat av kvotering, men det 
återstår att säkerställa deltagande på alla nivåer. På 
en regional nivå stödjer Sida Asia Pacific Forum on 
Women, Law and Development, APWLD, ett nätverk 
av feministiska organisationer, som bidrar till policy-
påverkan på global, regional och landnivå vilket till 
exempel i Myanmar bidragit till en ändring i lagstift-
ningen vad gäller kvinnors arvsrätt. I Kambodja 
bereds ett stöd till landets jämställdhetsministerium, i 
syfte att stärka jämställdhetspolitiken inom hela stats-
förvaltningen samt främja till attitydförändring hos 
allmänheten med ungdomar som särskild målgrupp.

Även i Östeuropa har Sidas stöd ökat kvinnors 
politiska deltagande trots rådande utmaningar. I 
Georgien har Sveriges stöd bidragit till att ett förslag 
om obligatorisk kvotering av kvinnor har presenterats 
i parlamentet. Förslaget har inte antagits, men diskus-
sionen har medfört att vissa partier nu talar om att 
införa frivillig kvotering. I Moldavien har av Sida 
finansierade program genom bland annat kapacitets-
töd till kvinnliga kandidater i parlaments- och lokal-
valen, bidragit till att andelen kvinnor som lyckades 
vinna platser som borgmästare och i lokala försam-
lingar ökade något i lokalvalet 2015 jämfört med 
2011.76 Bland annat valdes två romska kvinnor för 
första gången till en lokal församling. Vidare har en 
plattform för kvinnliga parlamentsledamöter bildats, 
vilken mycket aktivt drivit på för en omfattande jäm-
ställdhetslagstiftning. Ett lagpaket antogs slutligen i 
april 2016.

I Latinamerika har det svenska stödet till FN:s 
utvecklingsprogram i Bolivia möjliggjort för kvinnor 
från civila samhället och politiska partier på lokal och 
regional nivå att ta fram så kallade kvinnoagendor 
(Agenda de Mujeres) i samtliga av landets nio regio-
ner som överlämnats till parlamentet.

Ökat deltagande och meningsfullt inflytande av 
kvinnor i fred- och konfliktförebyggande arbete är en 
fortsatt viktig prioritering i många länder inklusive 
Sydsudan, Somalia, Demokratiska Republiken 
Kongo, Kenya och Mali. Sida stödjer flera länder 
som är på väg att anta en nationell handlingsplan för 
att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet77. I Colombia har 
Sverige kontinuerligt främjat deltagandet av kvinnor i 
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och en strängare lagstigning lett till hårdare straff  för 
utövarna. Även i Latinamerika är könsbaserat våld 
utbrett, men resultat av Sidas stöd till att stärka insti-
tutioner som polis och rättsväsen påverkas negativt av 
förekomsten av kriminella nätverk och trots inrättan-
det av en särskild kammare för sexbaserade hatbrott 
har åtgärden haft begränsad effekt. I Colombia har 
Sida bidragit till att öka antalet kvinnliga poliser och 
ökat kapaciteten hos polisen.

Genom det globala stödet till Men Engage bidrar 
Sida till normativ förändring vad avser män, poj-
kar och maskulinitetsfrågor. Trots värdekonser-
vativ miljö och könsstereotypa värderingar om jäm-
ställdhet, visar IMAGES studien i MENA regionen 
som genomförts av UN Women och Promundo, med 
bidrag från Sida, att en fjärdedel av männen har mer 
jämställda värderingar och är öppna för en föränd-
ring. Studierna ger därför underlag till policyutveck-
ling, program och fortsatt påverkansarbete för att 
stärka jämställdhet och kvinnors och flickors mänsk-
liga rättigheter och egenmakt.82 I Colombia har arbe-
tet med ungdomar och maskuliniteter givit goda 
resultat, likaså i Myanmar där 3 000 män fått utbild-
ning om könsbaserat våld i syfte att stödja det före-
byggande arbetet på lokal nivå.

En viktig del av Sidas arbete är att verka för att de 
processer, aktörer och samarbeten som har miljö 
och klimat som huvudsyfte involverar kvinnor som 
aktörer. Kvinnors rättighet att påverka och ha infly-
tande inom miljö- och klimatområde är fortsatt kring-
skuret trots att kvinnor, deras familjer och samhällen 
påverkas negativt av dess konsekvenser. En separat 
översyn genomförd av Sida på utvecklingen stöd till 
jämställdhet och miljö/klimat för perioden 2005–
2015 visar på en påtaglig ökning av program som 
integrerar både ett miljö- och ett jämställdhetsper-
spektiv83 vilket uttrycker en ambitionshöjning och i 
arbetet med att genomföra Sidas jämställdhetsplan 
betonas vikten av att stärka kvinnors jämställdhet 
inom miljö och klimatområdet. I Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016–
2021, har jämställdhet integrerats med miljö och kli-
mat vilket lett till flera konkreta resultat. Sidas stöd till 
Asia Pacific Forum Women, Law and Development 
(APWLD) med 211 medlemmar i 27 länder i Asien 
och Stillahavsregionen bidrar till att stärka gräsrots-
organisationers kapacitet att bedriva påverkansarbete 
på regional och global nivå och bidra till att kvinnor 
röster tas i beaktande och att deras rättigheter inklu-
deras i klimatförhandlingar, dokument och uppfölj-
ningsplaner inom klimatområdet. APWLD hade cen-
tral roll i klimatförhandlingarna Conferences of  the 

ner sig i en konfliktsituation. Oönskade graviditeter, 
barnäktenskap och tvångsäktenskap samt könsstymp-
ning är också betydande hot och kränkningar mot 
flickors och kvinnors rättigheter och hälsa. Sida ver-
kar därför brett med att stärka skydd av kvinnor och 
flickor från alla typer av våld i samband med och 
efter väpnad konflikt, till exempel genom att mot-
verka straffrihet för könsbaserat inklusive konfliktrela-
terat sexuellt våld. Flera länder som Rwanda, Mali, 
Tanzania, Liberia, Somalia, Sydsudan, Uganda, 
Zambia påvisar relevanta kopplingar mellan övergri-
pande program som stärker jämställdhet och specifika 
insatser till exempel för att minska könsbaserat våld. 
Normativa ändringar i lagstiftning och har bidragit 
till ökad insikt och ändring i attityder. I Sydsudan har 
flera ministerier antagit strategier som motverkar 
straffrihet för sexuellt och könsbaserat våld78. I Afgha-
nistan samarbetar Sida med UN Women för att öka 
tillämpningen av lagstiftning mot könsbaserat våld. 
Sida stödjer UNFPA för ett regionalt GBV program i 
fem länder inklusive Syrien, Irak, Jordanien, Turkiet 
och Libanon. Främst omfattar stödet så kallade Safe 
Spaces för kvinnor och flickor där de kan få olika 
typer av gender based violence (GBD) tjänster till 
exempel rådgivning, psykosocialt stöd samt vård av 
våldsdrabbade kvinnor och flickor. I Bangladesh har 
stödet inriktats mot könsbaserat våld och barnäkten-
skap och resultat påvisar att ett ökat antal kvinnor 
vänder sig till lokala institutioner för hjälp, och att 
polisens hantering av könsbaserat våld ökat men 
också att omfattningen av barnäktenskap minskat i 
utvalda områden.79 I Myanmar stödjer Sida ett sär-
skilt program Women and Girls First som är en sats-
ning på åtgärder för att minska könsbaserat våld och 
förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter för särskilt utsatta kvinnor och flickor i 
konfliktområden. Alla former av våld mot kvinnor 
och flickor drabbar såväl individen som samhället i 
stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveck-
ling.

Zimbabwe infördes en ny lag 2016 som förbjuder 
barnäktenskap80. Omfattningen av kvinnlig köns-
stympning, (female genital mutilation, FGM) i vissa 
länder har minskat, ofta som resultat av en kombina-
tion av åtgärder som lagstiftning, strängare tillämp-
ning av lagen, och en mobilisering på lokalnivå för att 
åstadkomma förändring. I Etiopien har fallen av 
FGM minskat då lokala samhällen mobiliserats och 
tagit avstånd från FGM som resultat av påverkansar-
bete som involverar religiösa ledare, lokala beslutsfat-
tare och lokalsamhället81. I Egypten har fortsatt 
minskning av antalet fall av kvinnlig könsstympning 
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De senaste åren har inneburit bakslag för det glo-
bala arbetet för jämställdhet och kvinnors och flickors 
mänskliga rättigheter, inte minst vad gäller de sexu-
ella och reproduktiva rättigheterna där värdekonser-
vativa strömningar och könsstereotypa normer 
undergräver kvinnors och flickors egenmakt och 
aktörskap. En ökad polarisering och ett krympande 
utrymme för det civila samhället inklusive kvinno-
rättsorganisationer i många samarbetsländer har 
 försvårat arbetet med frågor som SRHR och HBTQ-
rättigheter. Sida har bidragit till utökat påverkans-
arbete till stöd för motvindsfrågor och har även på 
regeringens uppdrag utökat stödet till SRHR som en 
motvikt till det globala minskade stödet och 
 motståndet. Det krympande utrymmet för civila sam-
hällsorganisationer att verka har också drabbat kvin-
norättsorganisationer, som utsatts för attacker, margi-
nalisering och får allt svårare att arbeta fritt för att 
ändra normer och maktstrukturer. I andra länder och 
kontexter har civila samhället bättre förutsättningar 
att vara en förändringsaktör och har åstadkommit 
viktiga förändringar som leder utvecklingssamarbetet 
och jämställdhet framåt. För att bidra till att demo-
kratiskt utrymme upprätthålls och mänskliga rättighe-
ter uppfylls behöver Sida samarbeta med en mängd 
olika aktörer både inom civilsamhället och med insti-
tutioner på olika nivåer samt multilaterala organisa-
tioner. Kvinnorättsorganisationer spelar en nyckelroll 
och behöver stärkas på global, regional och landnivå 
för att ha kapacitet för att genomföra sitt påverkans-
arbete och driva på jämställdhetsarbetet på olika 
nivåer globalt, regional och på landnivå. Organisatio-
ner som verkar för att inkludera pojkar och män i 
jämställdhetsarbetet har en viktig roll i arbetet med 
att transformera sociala normer och arbeta med 
underliggande orsaker till bristande jämställdhet 
inklusive könsbaserat våld i olika former.

Jämställdhet är en central del i att bygga fredliga 
samhällen. Konflikt, bristen på säkerhet och systema-
tisk diskriminering präglar fortsatt livet för otaliga 
kvinnor och flickor världen över, vilket försvårar för-
utsättningarna att nå resultat med jämställdhet. Det 
är därmed av vikt att fortsätta stärka kvinnors 
meningsfulla deltagande och inflytande för att bidra 
till förebyggande av konflikt och effektiv konfliktlös-
ning, hållbar fred och statsbyggnad samt ökad mänsk-
lig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater. 
Konflikt och bristen på säkerhet påverkar situationen 
för kvinnor och flickor och försvårar förutsättning-
arna att nå resultat med jämställdhet. Globalt finns 
nu en ökad förståelse av vikten att inkludera kvinnor i 
fredsprocesser och ett förbättrat normativt ramverk 

Parties to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change processes.84 ICIMOD har utveck-
lat system för tidig varning för att skydda lokalsam-
hällen mot översvämningar och i ett pilotprojekt med 
klimatsäkrade byar omfattades 1 100 personer varav 
82 procent kvinnor.

Stödet till Oxfam:s program för “Gender Transfor-
mative and Responsible Agribusiness Investments in 
South East Asia” har bidragit till att ett ökat antal 
kvinnor fått universitetsutbildning inom energiområ-
det. Stöd till ADB har bidragit till att öka kvinnors 
tillgång till vatten och bevattningssystem vara 40 000 
hushåll var till kvinnoledda hushåll. I Laos har 
Världsbankens program som Sida stödjer, Asia Sustai-
nable and Alternative Energy Program ASTAE, med-
verkat till att definiera landets första nationella stan-
dard för ”rena” spisar vilket inkluderar mätning av 
positiva jämställdhetsresultat som uppstod när kvin-
nor sparar tid. Jämställdhetsaspekter har i allt större 
utsträckning integrerats inom energiinsatser och fler-
talet av Sidas partners har en väl utvecklad strategi 
för att öka kvinnors engagemang och att bli aktiva 
aktörer inom såväl elsektorn som energianvändning 
för matlagning. Detta gäller såväl i beslutsfattande på 
hushållsnivå som för kvinnor som entreprenörer. 
Trots detta kvarstår en hel del arbete med att synlig-
göra och uppmärksamma kvinnors behov av energi i 
flera av Sidas samarbetsländer vilket också sker 
genom såväl bilaterala samarbeten som med globala 
partners.

Övergripande analys
Det nya normativa globala policyramverket för håll-
bar utveckling utgör ett integrerat och globalt ram-
verk för hållbar utveckling i dess olika dimensioner. 
Jämställdhet är integrerad i den nya utvecklingsagen-
dan, agenda 2030, i den globala handlingsplanen för 
utvecklingsfinansiering som antogs i Addis Abeba85; i 
klimatavtalet från Paris och påföljande klimatkonfe-
renser som stärkt jämställdhetsfokus och beslutat 
utveckla en handlingsplan för jämställdhet86; och i 
Sendai ramverket för katastrofriskreducering som 
inkluderar jämställdhetsaspekter87 och vikten av kvin-
nors deltagande i alla led Det nya integrerade globala 
ramverket har tydliga referenser till och bekräftar de 
tidigare överenskomna besluten om jämställdhet och 
kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt från 
Pekingkonferensen88 och Kvinnokonventionen89. De 
nya värdekonservativa strömningarna, bristen på 
finansiering och utmaningar i genomförandet har lett 
till att de internationella överenskommelserna ifråga-
satts av vissa länder.
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världen och i många av Sidas samarbetsländer, är det 
viktigt att rikta särskilt fokus på stöd till kvinnorättsor-
ganisationer och den roll de spelar i förverkligandet 
av hela Agenda 2030. I Sidas arbete är det centralt 
att stärka jämställdhetsanalysen, bibehålla och 
utveckla ett brett och sammanhållet angreppssätt där 
olika delar av jämställdhetsarbetet hänger samman. 
Med utgångspunkt i ett konsekvent jämställdhetsar-
bete gör Sida bedömningen att fortsatt integrering av 
jämställdhet i allt utvecklingssamarbete med tonvikt 
på att stärka integreringen i produktiva sektorer och 
miljö och klimat samt inom det humanitära arbetet. 

Sida har fortsatt att spela en roll som en konstruk-
tiv och flexibel givare som prioriterar jämställdhet 
och rättighetsfrågor och att både driva och följa upp 
jämställdhetsarbetet i utvecklingssamarbetet, i våra 
samarbetsländer och med våra samarbetspartners, 
inte minst inom det multilaterala samarbetet. Sidas 
bidrag till resultat är särskilt tydliga där jämställdhet 
är prioriterat i strategierna. Många utlandsmyndighe-
ter rapporterar att de leder givarsamordningen för 
jämställdhet, samt ger flera exempel på hur de lyfter 
jämställdhet i dialogen med samarbetspartners. De 
riktade jämställdhetsprogrammen visar ofta på ett 
helhetsperspektiv såtillvida att sambanden mellan 
olika aspekter av jämställdhet är närvarande och det 
blir tydligt att de inte kan isoleras från varandra.93 
Flera av Sidas större samarbetspartners bedriver ett 
strategiskt jämställdhetsarbete inom det humanitära 
stödet, framför allt avseende könsrelaterat våld. Sida 
har också bidragit till att stärka kapaciteteten inom 
UN WOMEN vilket har bidragit till ökad tonvikt på 
jämställdhet i behovsbedömningar och samordning.

Bedömning
Sida har en portfölj av insatser som har som huvud-
syfte att bidra till att stärka jämställdhet och kvinnors 
och flickors egenmakt. Sida bidrar även till att stärka 
jämställdhetsintegrering i allt utvecklingssamarbete. 
Trots utmaningar att aggregera resultat för det tema-
tiska områden är Sidas bedömning att det svenska 
biståndet har bidragit till ett ökat fokus på jämställd-
het och kvinnors och flickors egenmakt. I enlighet 
med målsättningarna i Sidas jämställdhetsplan är det 
fortsatt stärkt fokus 2018 och framåt på ökat antal 
 riktade insatser och ökad jämställdhetsintegrering i 
synnerhet inom produktiva sektorer som marknads-
utveckling, jordbruk, energi, miljö och klimat

kring konfliktrelaterat sexuellt våld90, men fortfarande 
kvarstår utmaningar i själva genomförandet och sär-
skilt kvinnorättsorganisationer är i många fall under-
finansierade.

Kvinnors politiska deltagande har ökat, ofta som 
resultat av en medveten kvotering på beslutande 
nivåer i samhället. Kvinnor har otillräcklig insyn i  
och möjlighet att delta i och påverka inom miljö och 
 klimatområdet vilket begränsar deras mänskliga 
 rättigheter. Det omfattar vatten- och naturresurser, 
men också de större frågorna om klimat- och miljö-
påverkan.

Kvinnors ekonomiska egenmakt är fortsatt en 
utmaning även om svenskt stöd gjort skillnad för att 
stärka kvinnors ekonomiska egenmakt både inom 
utvecklingssamarbetet och inom det humanitära 
arbetet på landnivå men också regional och globalt.91 
Konservativa värderingar, normer och lagstiftning, 
liksom brist på tillgång till ekonomiska resurser 
begränsar utvecklingen. Den negativa konsekvensen 
av könsrelaterat våld och det obetalda arbetet i hem-
met för kvinnors ekonomiska egenmakt, är de två 
mest konkreta återkommande exemplen. Kvinnor har 
globalt 24 procent lägre lön än män och har dess-
utom oftare än män lågbetalda arbeten och/eller 
arbeten inom den informella sektorn. De är utsatta 
för diskriminering, trakasserier, och våld både i hem-
met och på arbetet. Kvinnor gör dessutom 2,5 gånger 
mer obetalt arbete (omsorg och hushållsarbete) än 
män. Hälften av länderna92 rapporterar att de har 
minst en lag som förhindrar kvinnors ekonomiska 
egenmakt. Strategirapporterna visar att Sidas ambi-
tion att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt börjar 
ge avtryck. Översyner, utvärderingar, kompetens-
utveckling och dialog används för att stärka program-
men.

Agenda 2030 innebär en tydlig och systematisk 
ambitionshöjning med att stärka jämställdhet i allt 
utvecklingssamarbete men också genom det specifika 
jämställdhetsmålet 5 i den globala agendan. De indi-
katorer som framtagits och antagits för agendan ger 
grunden för att följa upp en rättighetsbaserad global 
utvecklingsagenda, samtidigt som bristande finansie-
ring av jämställdhet och kapacitetsutmaningar på 
olika nivåer leder till bakslag i ambitionsnivå och 
genomförande samt för datainsamling och uppfölj-
ning av resultat. Under åren som kommer har Sida 
ett ansvar att fortsatt leva upp till högt ställda förvänt-
ningar om resultat inom jämställdhet, både från 
regeringen (uttryckt exempelvis i den feministiska 
utrikespolitiken) och globalt. I en situation där det 
krympande utrymmet blir alltmer påtagligt i hela 
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Sidas stöd till sektorn konflikt, fred och säkerhet 
ökade under 2017 till 991 miljoner kronor efter att 
under många år ha legat på en relativt stabil nivå 
runt 700 miljoner kronor årligen. Det förutses att 
volymen kommer ligga kvar på denna högre nivå 
eller ytterligare öka under 2018 i och med den nya 
beslutade Strategi Hållbar fred 2017–2022, vars volym 
ligger på en betydligt högre nivå än den tidigare 
 strategin.

Sammanfattande redovisning
Under 2017 hade Sidas verksamhet genomgående ett 
stort fokus på det tematiska området ’fredliga och 
inkluderande samhällen’, vilket befästes med den av 
regeringen i augusti 2017 antagna nya Strategi Hållbar 
fred 2017–202294 som innebär ökade globala medel 
för detta tematiska område. 2017 hade 8 procent av 
Sidas insatser fred och säkerhet som huvudsyfte, 
medan 41 procent av insatserna hade fred och säker-
het som delsyfte. För fördjupad information om Sidas 
integrering av konfliktperspektivet i verksam heten, se 
avsnitt 6.19.

Det tematiska området är brett och Sidas insatser 
inkluderar en rad delområden och särskilda priorite-
ringar i enlighet med Policyramverk för svenskt utvecklings-
samarbete och humanitärt bistånd. Trots en på senare år 
negativ utveckling i den globala freds- och säkerhets-
kontexten, bedömer Sida att ett flertal insatser har 
bidragit till positiva resultat inom prioriterade områ-
den.

Sida stödjer uppbyggnaden av effektiva, inklu-
derande och ansvarstagande institutioner i 
ett flertal länder. Insatserna syftar bland annat till att 
bidra till minskad straffrihet och stärkt övergångs-
rättvisa i  konflikt- och post-konfliktländer i Afrika, 
Östeuropa och Latinamerika, såsom till exempel 
Rwanda, Bosnien, Colombia och Guatemala. I Gua-
temala bidrar det långsiktiga svenska stödet till att 
stärka rättsstatens principer och minskad straffrihet 

5.3 Fredliga och inkluderande samhällen

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.3.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Fredliga och inkluderande samhällen1 5 4 4

Tabell 5.3.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Fredliga och inkluderande samhällen1 991 696 702

1 Tillhörande sektorgruppen konfliktförebyggande, fred och säkerhet.

Diagram 5.3.3: Andel av totalt utbetalda medel med 
tematiskt område utifrån policymarkör som 
huvudsyfte, delsyfte eller ej aktuellt

Ej aktuellt, 45% 
Delsyfte, 47%
Huvudsyfte, 8%

Diagram 5.3.4: Utbetalda belopp till fredliga och 
inkluderande samhällen inom de centrala sektorerna 
för det tematiska området, mnkr
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Alert spelade en avgörande roll i fredsförhandling-
arna mellan regeringen och National Democratic 
Front of  the Philippines (NDFP) som ledde till en till-
fällig vapenvila i början av 2017.100 Kort därefter 
återupptogs stridigheter vilket har lett till avbrott i 
förhandlingarna.

Genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
om Kvinnor, fred och säkerhet i linje med den 
svenska nationella handlingsplanen 2016–2020101 är 
starkt prioriterat i Sidas arbete för fredliga och inklu-
derande samhällen. Sida verkar för att stärka kvin-
nors meningsfulla deltagande och inflytande i freds-
processer och konfliktförebyggande och för att stärka 
skydd av kvinnor och flickor från alla typer av våld i 
samband med och efter väpnad konflikt i en stor 
andel samarbetsländer och regioner.102 Som exempel 
har Sverige i Colombia bjudits in att stödja de pågå-
ende fredsförhandlingarna mellan den colombianska 
regeringen och Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).103 Genom politisk dialog och kapacitetsupp-
byggnad främjar Sverige jämställdhet och kvinnors 
meningsfulla deltagande och inflytande i förhandling-
arna.

Barn drabbas hårt av våld och konflikt, och Sida 
har därför ett särskilt fokus på skydd av barn i 
väpnad konflikt genom förebyggande insatser. 
Under 2017 bidrog Sidas insatser till positiva resultat 
i form av ökat skydd av barn i flera konflikt och post-
konfliktområden såsom Demokratiska Republiken 
Kongo, Somalia, Sudan Syrien och Guatemala. 
Genom både politisk dialog och bilaterala och glo-
bala insatser bidrog Sverige till frisläppande och åter-
integrering av barnsoldater i Demokratiska Republi-
ken Kongo, Sudan och Somalia. I till exempel 
Demokratiska Republiken Kongo stödjer Sida 
UNICEF:s program för avväpning och återinte-
grering av flickor och pojkar som har varit rekryte-
rade till väpnade grupper. Programmet stödjer också 
samhällens motståndskraft mot konfliktrelaterade kri-
ser. FN:s arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt 
registrerade 1 196 barn (10 procent flickor) som över-
lämnades från väpnade grupper i Demokratiska 
Republiken Kongo år 2016.104

Framförallt genom Resultatstrategi för globala insatser 
för mänsklig säkerhet 2014–2017/Strategi Hållbar fred 
2017–2022 stödjer Sida insatser med syfte att 
minska de negativa effekterna av landminor 
för civilbefolkningen i konfliktdrabbade samhällen 
och minskad illegal spridningen av små och 
lätta vapen. Sidas samarbetspartners DDG och 
MAG har röjt 3 000 kvadratmeter minfält främst i 
Irak samt säkrat 683 014 kvadratmeter land från 

genom stöd till International Commission Against 
Impunity in  Guatemala (CICIG) och Åklagarmyn-
digheten.95  Stödet till åklagarmyndigheten har bland 
annat lett till etableringen av en särskild kammare för 
Femicidios (könsbaserade mord).96

Sida har bidragit till stärkt nationell och lokal 
motståndskraft mot konfliktrelaterade kri-
ser och ökad kapacitet att hantera konflikter 
med fredliga medel i ett flertal länder såsom Libe-
ria, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan, Myanmar och 
Ukraina. Fredlig hantering av land och naturresurser 
är en central fråga i många fredsprocesser, se även 
kapitel 6.19. I Ukraina stödjer Sida UNDP:s program 
med fokus på fredsbyggande och försoning i Donetsk 
och Lugansk Oblats, med målsättningen att förbättra 
samhällsstyrningen i konfliktdrabbade områden.97 
Inom ramen för programmet har stöd getts för att 
stärka den lokala kapacitet att genomföra politiska 
åtaganden samt ta fram inkluderande utvecklingsstra-
tegier. En gemensam svårighet som belyses i många 
strategirapporter är att insatserna främst genomförs i 
de mer stabila områdena, medan det på grund av 
höga säkerhetsrisker och relaterade utmaningar är 
svårare att nå ut till de värst drabbade konfliktområ-
dena. Därmed har möjligheterna till effekt på natio-
nell nivå varit begränsade. I många kontexter finns 
det behov av ett ökat fokus på att identifiera och lång-
siktigt adressera grundorsaker till konflikt.  

Många insatser fokuserar också på främjande av 
inkluderande dialog- och fredsprocesser i 
konfliktdrabbade kontexter globalt. I Moldavien är 
Sida en av få givare som stödjer fredlig konflikthante-
ring och konfliktlösning i Transnistrien (TN), vilket 
har bidragit till främjande av formell dialog mellan 
folkförsamlingen i Gagauzien och det moldaviska 
parlamentet.98 I samma land har Sidas stöd med 
fokus på förebyggande och hantering av könsrelaterat 
våld också bidragit till stärkt dialog mellan civilsam-
hällesorganisationer över konfliktgränsen. Genom 
Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 
2014–2017/Strategi Hållbar fred 2017–2022 stödjer 
Sida strategiska partners såsom Conciliation Resour-
ces, International Alert och Global Partnership for 
the Prevention of  Armed Conflict (GPPAC) som 
genomför verksamhet med stort fokus på inklude-
rande dialog- och fredsprocesser, och når även länder 
där   Sverige saknar bilaterala samarbetsstrategier. 
Conciliation Resources ingår till exempel i den inter-
nationella kontaktgruppen för fredsprocessen i Min-
danao i Filippinerna, där de bland annat har främjat 
kvinnors rättigheter och deltagande i genomförandet 
av fredsavtalet.99 Även Sidas partner International 



119Sidas årsredovisning 2017

och biståndspersonal negativt genom riktade attacker. 
Sexuellt och könsrelaterat våld utgör fortsättningsvis 
ett utbrett problem världen över, och tar sig särskilt 
grymma uttryck i väpnad konflikt. Väpnat våld är 
också ett problem i fredstid och det finns flera exem-
pel där straffrihet efter konflikten, ökad spridning av 
små och lätta vapen och omformation av väpnade 
grupper till kriminella nätverk bidragit till att det 
 väpnade våldet skjutit i höjden efter att ett fredsavtal 
uppnåtts.

Framsteg har gjorts globalt i genomförandet av 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och åtföljande 
resolutioner inom kvinnor, fred och säkerhetsagen-
dan. Det finns en ökad förståelse för vikten av att 
inkludera kvinnor i fredsprocesser och ett förbättrat 
normativt ramverk kring konfliktrelaterat sexuellt 
våld.110 En hel del kvarstår dock, särskilt vad avser 
konfliktförebyggande arbete och kvinnors menings-
fulla deltagande för hållbara fredsprocesser, samt 
finansiering generellt av insatser för kvinnor, fred och 
säkerhet och av kvinnorättsorganisationer i synnerhet. 
Sida avser därför att inom ramen för den mångdi-
mensionella ansatsen till fattigdom stärka den integre-
rade konflikt- och jämställdhetsanalysen och att ytter-
ligare öka det globala stödet till kvinnor, fred och 
säkerhet genom Strategi Hållbar fred 2017–2022.

Bland de sju största mottagarna av svenskt bilate-
ralt utvecklingssamarbete är fem hårt drabbade av 
väpnad konflikt – Afghanistan, Somalia, Palestina, 
Syrien och Demokratiska Republiken Kongo. Flera 
av dessa konflikter blev än mer komplexa under 2017. 
Regeringen beslutade 2017 om en ny bilateral samar-
betsstrategi för Irak, och Sida inledde operationalise-
ringen av strategin under den senare delen av året, se 
även kapitel 4.11. Genom ökad tillämpning av multi-
dimensionell fattigdomsanalys där mänsklig säkerhet 
analyseras som en av fyra dimensioner av fattigdom 
strävar Sida efter en ökad förståelse för fred- och 
säkerhetsdynamiken i planeringen, genomförandet 
och uppföljningen av utvecklingssamarbetet. Under 
2017 genomfördes pilotstudier i ett antal länder och 
genomslaget av dessa analyser i den övergripande 
verksamheten kommer att följas upp under kom-
mande år. Sida påbörjade också arbetet med en stra-
tegisk utvärdering av det svenska stödet till fredsbyg-
gande. Utvärderingen som kommer att slutföras 
under 2018 förväntas bidra till ökad kunskap om såväl 
positiva resultat som utmaningar i det svenska stödet 
till fredliga och inkluderande samhällen genom fall-
studier i Rwanda, Bosnien, Guatemala och Somalia.

De flesta resultat som redovisats ovan har skett på 
lokal nivå i samhällen och områden som i första hand 

explosiva lämningar och oanvänd ammunition i 
områden där aktiva konflikter pågått i Irak, Sydsu-
dan, Libyen och Laos.105 Geneva Call engagerar 
också 40 icke-statliga väpnade aktörer i tio länder i 
humanitär dialog mot användandet av landminor och  
provisoriska spränganordningar (improvised explosive 
devices), varav 26 aktörer har undertecknat Geneva 
Calls ’Deed of  Commitment” på det tematiska områ-
det. I Västsahara har Geneva Call engagerat Polisario 
Front sedan 2005, och den icke-statliga väpnade aktö-
ren har nu nått slutfasen av lagerförstörelsen av land-
minor och väntas fullborda processen under 2018.106

Övergripande analys
Trots de många positiva resultat som redovisas ovan 
var det sammantagna utrymmet att bidra till fredliga 
och inkluderande samhällen begränsat under 2017. 
Den globala fred- och säkerhetstrenden har varit 
negativ den senaste tioårsperioden med ökat antal 
väpnade konflikter, och mycket höga dödstal i ett 
antal långdragna väpnade konflikter. Den negativa 
utvecklingen har avtagit något sedan 2016, och gick i 
försiktigt positiv riktning 2017. Utvecklingen har varit 
särskilt konfliktfylld i Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA). Afrika söder om Sahara står fortfarande för 
omkring hälften av världens konfliktrelaterade inci-
denter, även om majoriteten sker i ett fåtal länder.107 
Säkerhetsläget har även försämrats i Asien och Stilla-
havsregionen, samt i Europa där våldsam extremism 
och konflikterna i Turkiet och Ukraina utgör de främ-
sta källorna till våld och instabilitet.108

Dagens konflikter karaktäriseras av multidimensio-
nella och sammanlänkade orsaker och drivkrafter. 
Många konflikter är interna, men både orsak och ver-
kan involverar ofta andra länder och konflikter får i 
många fall gränsöverskridande effekter. Subregionala 
intressen, liksom internationaliseringen av interna 
konflikter, påverkar möjligheten att förebygga och 
lösa konflikter. Genom biståndsinsatser kan Sida 
bland annat bidra till stärkt kapacitet att hantera kon-
flikter med fredliga medel på lokal nivå och stärkt 
skydd för civila i väpnad konflikt samt genomförande 
av inkluderande fredsprocesser – men bredare effek-
ter på nationell och regional nivå är beroende av ett 
nära samspel mellan politik, säkerhet och utveckling. 
Komplexiteten i dagens konflikter påkallar ökat fokus 
på gemensam analys, informationsdelning, flexibilitet 
och effektivt sökande efter synergier mellan insatser 
på olika nivåer.

Civila utgör måltavlor för både direkt och indirekt 
våld,109 och bristande respekt för internationell huma-
nitär rätt påverkar både konfliktdrabbade människor 
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Bedömning
Sida har en växande portfölj av insatser med syftet att 
bidra till bredare deltagande i fredsprocesser, förebyg-
gande av väpnad konflikt samt freds och statsbyg-
gande. Portföljen bidrar även till  stärkta mekanismer 
för övergångsrättvisa, minhantering och fredlig kon-
flikthantering.. Trots utmaningar att aggregera resul-
tat för det tematiska områden, och trots den negativa 
trenden under senare år på global nivå med ökat 
antal väpnade konflikter har det svenska biståndet 
kunnat bidra till flera viktiga resultat; bland annat till 
stärkt kapacitet på lokal nivå i flera samarbetsländer 
att hantera konflikter, till att upprätthålla FN-syste-
mets kapacitet för konfliktförebyggande, att stärka 
kvinnors deltagande och inflytande i fredsprocesser, 
och till skydd av barn i flera konflikter.

har nåtts av det svenska stödet, medan det är en stor 
utmaning att nå effekt på nationell nivå genom 
 konfliktförebyggande och fredsbyggande insatser. 
Colombia utgör ett positivt avsteg från denna trend, 
där det svenska utvecklingssamarbetet bidrog till det 
förhandlade fredsavtalet mellan den colombianska 
regeringen och FARC under 2016, och där Sverige 
nu har en central roll i att stödja genomförandet av 
fredsprocessen.111

Det minskade utrymmet för civilsamhället att bidra 
till konfliktförebyggande och fredsbyggande processer 
genom olika former av våld, hot om våld och demo-
kratiska inskränkningar tillhör en av de främsta 
gemensamma utmaningarna i Sidas stöd till fredliga 
och inkluderande samhällen. Vidare är möjligheterna 
till konstruktiv dialog och stöd till nationella och 
lokala institutioner begränsade i flera konfliktdrab-
bade kontexter. En annan stor utmaning relaterar till 
underfinansieringen av genomförandet av globala 
åtaganden i form av FN-resolutionerna om Hållbar 
fred och De globala målen för hållbar utveckling och 
mål 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. 
Flera viktiga bilaterala givare har också dragit ner på 
det långsiktiga icke-öronmärkta stödet till fredsbyg-
gande aktörer, och Sida blir då en av få kärnstödsgi-
vare till strategiska partners. Situationen riskerar att 
leda till ökad fragmentering och projektifiering i kon-
trast till Sidas mål om att stärka den globala fredsbyg-
gande kapaciteten genom till exempel Strategi Hållbar 
fred 2017–2022.
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Det tematiska området mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer har under flera år legat relativt sta-
digt på knappt 30 procent av Sidas utbetalade medel. 
Området omfattar 20 undersektorer vilka varierar 
stort vad gäller bredd och utbetalningar. De två breda 
undersektorerna demokratiskt deltagande och civila 
samhället samt mänskliga rättigheter utgör de allra 
största delarna av sektorn i termer av utbetalade 
medel medan mer specifika underområden så som 
polis och kommunal förvaltning omfattar begränsade 
andelar

Sammanfattande redovisning
Sidas arbete med det tematiska området mänskliga 
 rättigheter, demokrati och rättsstatens principer omfattar 
ungefär 27 procent av Sidas utbetalade medel. Alla 
gällande strategier för svenskt utvecklingssamarbete 
på bilateral, regional och global nivå omfattar skriv-
ningar som inkluderar hela eller delar av området.

Sidas utvecklingssamarbete återspelar den globala 
trend som ofta sammanfattas i termer av ett 
 krympande demokratiskt utrymme, även om 
situationen varierar mellan olika regioner och länder. 
Trenden omfattar ökad eller vidmakthållen statlig 
repression mot såväl civilsamhället som oberoende 
medier och politisk opposition samt brott mot de 
mänskliga rättigheterna.112 En utmaning i många av 
länderna i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet är 
civilsamhällesorganisationernas brist på representati-

5.4 Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.4.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer1 27 28 29

Tabell 5.4.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer1 5 843 5 258 5 131

1 Utifrån en sektorgrupp

Diagram 5.4.3: Utbetalda belopp till mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer inom 
de centrala sektorerna för det tematiska området, 
mnkr
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har bidragit till att stärka civilsamhällets människo-
rätts- och demokratiarbete genom till exempel utbild-
ningar i demokrati och media. Dessutom har Sida 
bidragit till ett antal internationella och lokala organi-
sationer som är centrala för arbetet med öppenhet, 
transparens och ansvarsutkrävande.  International 
Media Support arbetar till exempel med medieträ-
ning, och för att förbättra villkoren för oberoende 
journalister, men också med oberoende medieplatt-
former. Genom Integrity Watch Afghanistan (IWA) 
bidrar Sverige till lokalt baserad rapportering där 
lokala organisationer och frivilliga sammanställer 
fakta för att IWA ska kunna publicera om förhållan-
dena på lokal nivå.124 Stödet till ett omfattande regio-
nalt medieprogram i MENA som kommit ett fyrtiotal 
mediaorganisationer i regionen tillgodo, har bidragit 
till att förbättra deras journalistiska arbete och inne-
håll. Tidningar, inklusive oberoende online medier, 
och radiostationer har kunnat bedriva verksamhet 
och nå en bredare publik med tillgång till oberoende 
information i samhällena. Det har även lett till ökat 
finansiellt oberoende genom att dessa organisationer 
har fått ökad kapacitet att generera inkomster från 
kommersiella källor.125

Sidas stöd omfattar demokratisk samhälls-
styrning och rättsstatens principer i alla regio-
ner där utvecklingssamarbete bedrivs. Inte minst i 
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, där samarbe-
tet är inriktat på reform och EU-närmande. Samar-
bete inom rättsområdet, statsförvaltning och korrup-
tionsbekämpning är centrala inslag och har lett till en 
rad viktiga förändringar inom samarbetsländernas 
förvaltningar – både på central och lokal nivå – och 
inom rättsvårdande myndigheter.126 Det finns flera 
exempel på lyckade samarbeten mellan myndigheter i 
regionen och svenska myndigheter inom lantmäteri, 
statistik, skattereform och rättsområdet. Samarbetet 
kring skattereform i Bosnien och Hercegovina har 
bidragit till framsteg inom offentlig finansiell styrning 
som är ett av reformkraven för EU integrering.127 Ett 
annat exempel är samarbetet inom statistik och skat-
tereform i Kosovo. Det har fokus på öppenhet, insyn 
och deltagande och har resulterat i att uppbörd av 
fastighetsskatt kommer kommunal verksamhet till 
godo.128 Rättsstatens principer är en utmaning i flera 
av länderna. Sidas stöd genom Europarådet har till 
exempel lett till ändringar i lagstiftningen och att 
reformplaner tagits fram avseende domstolars obero-
ende och åklagarmyndighetens arbete i Ukraina.129 
Även i Afrika stödjer Sida förvaltningsreformer, sär-
skilt decentralisering i ett antal länder som till exem-
pel Kenya, Somalia, Liberia och Moçambique. I 

vitet och legitimitet. Det har föranlett Sida att rikta in 
stödet på lokalt ägarskap och öka andelen finansiella 
kärnstöd direkt till civilsamhällesorganisationer. Sida 
har också ökat stödet till oberoende media, bland 
annat mediaproduktion och ökad säkerhet för och 
fortbildning av journalister, vilket på sina håll skapat 
förutsättningar för ökad yttrandefrihet och ökat 
ansvarsutkrävande.113 I Turkiet ger Sida stöd till en av 
de få återstående oberoende medierna som rapporte-
rar på turkiska, engelska och kurdiska.114 Samarbetet i 
 Ryssland har fokus på demokrati och mänskliga rät-
tigheter. Inom detta är yttrandefrihet ett prioriterat 
område och Sida ger bland annat kärnstöd till flera 
media outlets, samt stödjer utbildning av grävande 
journalister för att skapa förutsättningar för medbor-
gare att få tillgång till oberoende information på rys-
ka.115 Sidas stöd till civilsamhällets olika aktörer i 
Afrika är omfattande och mångfacetterat. Sida bidrar 
i många länder till att öka kapaciteten och professio-
nalismen i civilsamhället, vilket stärkt dess motstånds-
kraft, bland annat i Moçambique, Tanzania, Uganda, 
Demokratiska Republiken Kongo och Etiopien.116 
Arbetet har också resulterat i stärkta och mer obero-
ende medieaktörer i till exempel Zimbabwe, Zambia, 
Kenya, Somalia och Mali.117 I några länder, såsom 
Zambia och Mali, har stödet särskilt inriktats på 
lokalradio för ökad tillgång till oberoende informa-
tion, när det demokratiska utrymmet i övrigt krym-
per118 och för att stärka förutsättningarna för fred och 
försoning.119 Situationen för yttrandefrihet och media 
har generellt sett försämrats, till exempel i Moçam-
bique, Zambia och Tanzania,120 samtidigt som Sidas 
stöd till media lett till enskilt positiva resultat. Sida ger 
också stöd till politiska institutioner och processer. I 
till exempel Zimbabwe har parlamentsstödet bidragit 
till att 132 lagar anpassats till den nya konstitutionen 
och att människor via fler offentliga utfrågningar getts 
tillfälle att kommentera olika lagförslag.121 Stöd till 
kvinnors politiska deltagande resulterade i ökad 
representation av kvinnor i valda församlingar i 
Somalia, Mali och Zambia.122 I Asien har till exempel 
Sidas stöd till civilsamhället i Myanmar spelat en vik-
tig roll, inte minst genom att ge legitimitet åt valresul-
taten år 2016. I Kambodja har Sida, parallellt med 
stödet till offentliga institutioner, givit stöd till civil-
samhällesorganisationer för att öka det medborgerliga 
deltagandet på lokal nivå. Kunskapen om de mänsk-
liga rättigheterna har ökat över tid, såväl bland med-
borgarna som inom statsförvaltningen.123 I konflikt-
drabbade Afghanistan fokuserar 
utvecklingssamarbetet på freds- och statsbyggande, 
inklusive stöd till civilsamhället och media. Sidas stöd 
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regionala samarbetet mellan HBTQ-organisationer i 
Östeuropa har lett till ökad organisering och kapaci-
tet.142 Utvecklingssamarbetet i Afrika har omfattande 
stöd för allas lika värde och rättigheter. I till exempel 
Demokratiska Republiken Kongo bidrog Sida till ett 
system för skydd av lokala människorättsförsvarare 
samt ökad kapacitet för lokala partners rapportering 
om skydd av människorättsförsvarare till FN:s råd för 
mänskliga rättigheter.143 I Burkina Faso har Sidas stöd 
till bland annat uppföljning av rekommendationerna 
från Universal Periodic Review i FN:s råd för mänsk-
liga rättigheter, den nationella människorättskommis-
sionen och civila samhället, bidragit till ökat utrymme 
för människorättsfrågor och att respekten för de 
mänskliga rättigheterna gradvis förbättras.144 I Asien 
har Sidas regionala ansats som sammanlänkar stöd 
inom mänskliga rättigheter och demokrati med stöd 
inom miljö och klimat också haft fokus på kvinnors 
rättigheter och den privata sektorn. Genom organisa-
tionen Asia Pacific Forum on Women, Law and 
Development har Sida kunnat stödja kvinnors poli-
tiska deltagande och egenmakt på regional nivå.145 
Ett viktigt resultat är det ökade intresset inom 
ASEAN för frågor om företags samhällsansvar och en 
regional handlingsplan omfattande FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter146. Stö-
det genom bland annat UN Women i Afghanistan 
har bidragit till ökad politisk vilja att förbättra situa-
tionen för kvinnors och flickors åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna och därmed även rättsstatens 
principer. Stödet i MENA har varit särskilt inriktat på 
enskilda organisationer som arbetar med demokrati 
och mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors rättighe-
ter och jämställdhet.147 Det har bidragit till att ett 
hundratal organisationer i regionen har kunnat fort-
sätta arbeta och stärkt deras verksamhet, kapacitet 
och nätverkande. Stödet genom den regionala organi-
sationen Cairo Institute for Human Rights Studies 
har till exempel bidragit till globalt påverkansarbete 
och ökad kunskap i regionen om och tillgång till 
internationella människorättsmekanismer medan stö-
det till Euro-Mediterranean Foundation of  Support 
to Human Rights Defenders har möjliggjort för män-
niskorättsförsvarare att fortsätta sitt arbete. I Latin-
amerika har Sidas stöd till FN:s kontor för mänskliga 
rättigheter både i Guatemala och Colombia bidragit 
till stärkt skydd för och stöd till människorättsförsva-
rare, speciellt de som främjar långsiktigt hållbara 
naturresurser. Genom stödet till fonden för över-
gångsrättvisa i Colombia har Sida bidragit till att 
stärka offrens rätt till sanning, rättvisa och återupprät-
telse, till exempel genom rättshjälp.148 I Bolivia har 

Liberia har stödet till ”County Service Centers” mar-
kant ökat tillgänglig heten av offentliga tjänster,130 och 
i Moçambique har stödet från Sida till skatteförvalt-
ningen bidragit till att skatteuppbörden ökat.131 I 
Zambia och Moçambique har Sida vidare bidragit till 
stärkt kapacitet hos ländernas Riksrevision, vilket har 
haft en direkt positiv effekt i antikorruptionsarbetet.132 
I Somalia har Sida bidragit till processen för utform-
ning av ett formellt rättsstatssystem, genom stöd till 
hela rättskedjan,  vilket inkluderar mobila domstolar, 
rättshjälp och utbildning av polis och fängelseperso-
nal.133 I Uganda har innovativa tillvägagångssätt 
inom rättskedjan, bland annat stöd till informell rätt-
skipning via lokala domstolar, ökat tillgången till rätts-
hjälp ur såväl ett ekonomiskt, geografiskt som kultu-
rellt perspektiv.134 Ökad tillgång till rättshjälp för 
fattiga kvinnor och män återfinns också i Uganda, 
Somalia, Zimbabwe, Etiopien och Mali.135 I Mali 
bidrar Sidas stöd för tillgång till rättslig prövning 
avseende brott mot mänskliga rättigheter till över-
gångsrättvisa i landet.136 I Myanmar stödjer Sida 
bland annat lokal förvaltning och parlament genom 
UNDP men ger inte direkt stöd till offentliga institu-
tioner.137 Bland annat har försök inletts som  syftar till 
att öka medborgarinflytande i budgetarbete, vilket 
samtidigt förväntas öka tillit mellan medborgare och 
makthavare. I Kambodja har Sida samarbetat med 
de offentliga institutioner där man bedömt att utveck-
ling är möjlig, till exempel statistik, offentlig finansiell 
styrning och decentraliseringsreform.138 SCB stödjer 
National Institute of  Statistics genom att  integrera 
mer ekonomisk statistik i syfte att förbättra kvaliteten 
på nationalräkenskaperna och bättre svara mot 
användarnas behov.139 I Guatemala har Sidas bidrag 
underlättat för dialog mellan civilsamhället och stat-
liga aktörer i syfte att utmana den politiska elitens 
intressen och makt. Stödet för att motverka straffrihet 
och till åklagarmyndigheten har bland annat resulte-
rat i avslöjandet av ett korruptionsnätverk som invol-
verat regeringen och Guatemalas skattemyndighet.140 
På Kuba stödjer Sida Sveriges Kommuner och 
Landsting att ta fram ett flerårigt program för att 
arbeta med decentralisering och stärkande av delta-
gande på kommunnivå tillsammans med en kubansk 
motpart.141

Allas lika värde och rättigheter är centralt i 
Sidas verksamhet. Särskilt fokus är nationella männis-
korättsinstitutioner, människorättsförsvarare, icke- 
diskriminering och det internationella människorätts-
ramverket. Sidas stöd till skydd mot diskriminering av 
framför allt romer och HBTQ-personer i Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet, har varit viktigt och det 
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omfattande våld mot minoritetsgruppen Rohingya 
som bland annat resulterat i massflykt till Bangladesh. 
I Afghanistan har brott mot de mänskliga rättighe-
terna varit omfattande och konflikten gjort det svårt 
för civilsamhället att verka i provinserna. Samtidigt 
har ökad aktivism och ett ökat antal media aktörer, 
som får stöd, påverkat regeringen och samhället i 
stort. I MENA fortsätter utrymmet för civilsamhället 
att krympa. Trots en mycket svår och farlig kontext 
med många risker och utmaningar har civilsamhället 
och medieaktörer fortsatt att arbeta för förändring. I 
Syrien har civilsamhället växt, inte minst i exil, trots 
enorma svårigheter att verka. Sidas stöd i MENA 
kommer även fortsättningsvis ha fokus på civilsamhäl-
let. I Latinamerika krymper det demokratiska utrym-
met i Bolivia – både för civilsamhället och media – 
vilket påverkar Sidas utvecklingssamarbete.

Stöd till demokratisk samhällsstyrning och rättssta-
tens principer kommer fortsätta vara helt grundläg-
gande för möjligheten att bidra till att motverka det 
krympande demokratiska utrymmet och säkerställa 
att respekten för de mänskliga rättigheterna upprätt-
hålls. I Östeuropa och Västra Balkan är fortsatt stöd 
till ett starkare rättsväsende, förvaltningsreform och 
minskad korruption också helt centralt för ett EU-
närmande. I till exempel Afghanistan har den interna 
maktkampen inom regeringen lett till långsamma 
politiska beslutprocesser och försenade reformer. För 
att Sidas stöd till offentliga och politiska institutioner 
och processer ska bli effektivt krävs en närmare dialog 
med regeringen. I MENA är förutsättningarna för 
samarbete med offentliga institutioner fortsatt 
begränsade med vissa undantag, till exempel i Tuni-
sien. I Guatemala är behovet av förvaltningsreform 
och att fortsätta stärka rättsstatens principer nyckeln 
till ett mer jämlikt samhälle. Vägen framåt för ett 
samarbete med bolivianska myndigheter är framför 
allt på lokal nivå.

Hur länderna som Sida samarbetar med lever upp 
till sina åtaganden gällande allas lika värde och rättig-
heter varierar men omfattar fortsatta utmaningar. I 
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet gäller det spe-
ciellt minoriteter och grupper som Roma och HBTQ-
personer. I Ryssland fortsätter utvecklingen att vara 
negativ vad gäller både ryska medborgares möjlig-
heter till demokratiskt inflytande och deltagande i 
politiska processer samt diskriminering. Sida kommer 
därför fortsätta stärka stödet till civilsamhället och 
icke-diskriminering genom kärnstöd till organisatio-
ner som ger juridisk rådgivning till enskilda med-
borgare samt driver rättsfall i nationella och interna-
tionella instanser.154 I MENA blir konfliktkänslighet 

Sida bland annat genom UNICEF bidragit till att 
åklagarmyndigheten och ombudsmannaämbetet för 
mänskliga rättigheter möjliggjort för barn att få rätts-
ligt och socialt stöd på lokal nivå på flertalet språk.149

Övergripande analys
Det krympande demokratiska utrymmet i de regioner 
som omfattas av Sveriges utvecklingssamarbete varie-
rar från land till land och kommer till uttryck på olika 
sätt för civilsamhället, oberoende medier och politisk 
opposition.150 För att bidra till ett vidgat demokratiskt 
utrymme och att de mänskliga rättigheterna uppfylls 
behöver Sida samarbeta med en mängd olika aktörer 
– såväl civilsamhället, media och privatsektorn som 
offentliga institutioner på central och lokal nivå och 
med multilaterala organisationer. Vikten av att stärka 
effektiva, ansvarsbärande och inkluderande institutio-
ner på alla nivåer understryks inte minst i Agenda 
2030 och mål 16.

Att det demokratiska utrymmet krymper är tydligt 
i till exempel Turkiet. Där avser Sida skärpa fokuset 
på yttrandefrihet och antikorruption samt på civil-
samhället och media.151 Civilsamhällesorganisationer-
nas brist på representativitet och legitimitet i Östeu-
ropa, Västra Balkan och Turkiet gör också att Sida 
kommer att fortsätta stödja lokalt ägarskap och öka 
andelen finansiella kärnstöd direkt till civilsamhälles-
organisationer. I flertalet av den afrikanska regionens 
länder har demokratiseringsprocessen stagnerat. En 
allmän utmaning för utvecklingssamarbetet är svaga 
politiska och offentliga institutioner. Trots flerpartisys-
tem och genomförda val och en ökning av kvinnors 
politiska deltagande saknas ofta en konsoliderad 
demokratisk kultur. Utrymmet för civilsamhället att 
verka är inskränkt eller har krympt i flera länder, till 
exempel i Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Uganda 
och Sydsudan.152 Ett sätt att arbeta rättighetsbaserat 
och med påverkansarbete i särskilt svåra miljöer är att 
rikta in Sidas stöd på civilsamhällesorganisationer 
som jobbar med sociala sektorer och samhällstjänster. 
I Asien har den snabba ekonomiska tillväxten lett till 
brott mot de mänskliga rättigheterna och krympande 
utrymme för civilsamhället, oberoende media och 
politisk opposition att verka, liksom till negativa kon-
sekvenser för miljö och klimat.153 Sida kommer att 
utveckla den regionala ansatsen som omfattar en tyd-
lig sammankoppling mellan frågor om mänskliga rät-
tigheter och demokrati och frågor om miljö och kli-
mat. I Myanmar har Sida fokuserat på civilsamhället 
och media, samtidigt som det är viktigt att samarbeta 
mer integrerat med både rättighets- och ansvarsbä-
rare. Stora utmaningar har tillkommit som en följd av 
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Bedömning
Sida har en portfölj av insatser med syftet att bidra till 
att bemöta krympande demokratiskt utrymme, stärka 
demokratisk samhällsstyrning och rättsstatens princi-
per samt värna om allas lika värde och rättigheter.

Trots utmaningar att aggregera resultat för det 
tematiska områden, och trots de stora utmaningar 
som beskrivits gällande krympande demokratiskt 
utrymme, demokratisk samhällsstyrning och rättssta-
tens principer samt allas lika värde och rättigheter – 
är Sidas bedömning att det svenska biståndet har 
bidragit till att situationen gällande de mänskliga rät-
tigheterna, demokrati och rättsstatens principer i 
berörda länder i vissa fall förbättrats. I andra fall har 
biståndet snarare bidragit till att bromsa eller mot-
verka förlopp som gått i negativ riktning. Biståndet 
har möjliggjort för försvarare av demokrati och de 
mänskliga rättigheterna att verka och bidragit till att 
stärka offentliga demokratiska institutioner. Det har 
möjliggjorts genom att biståndet anpassats till olika 
kontexter och bedrivits så långsiktigt och förutsägbart 
som möjligt genom en mängd olika aktörer.

och säkerhetsfrågor alltmer viktiga. Ökad fokus på 
kvinnors och barns rättigheter eftersträvas, inte minst 
på grund av flyktingsituationen. I Colombia och Gua-
temala har utvecklingssamarbetet sedan många år 
haft fokus på övergångsrättvisa och respekt för de 
mänskliga rättigheterna som en del av fredsbyggan-
det. I Colombia, Guatemala och Bolivia drabbas 
kvinnor, flickor och pojkar samt ursprungsbefolk-
ningar av diskriminering och ojämlikhet. Människo-
rättsförsvarare som engagerat sig i miljöfrågor, inklu-
sive ursprungsbefolkningars rätt till land och 
naturresurser, och kvinnors mänskliga rättigheter är 
de som främst riskerat att trakasseras och till och med 
dödas. Sidas fortsatta stöd till samhällsreform, där det 
är möjligt, och till ökad respekt för de mänskliga rät-
tigheterna är helt centralt.
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handelspolitik. Det globala stödet till Enhanced 
 Integrated Framework (EIF) har resulterat i handels-
politiska prioriteringar och strukturer för givarsam-
ordning och för delaktighet av intressenter i de flesta 
av de 51 deltagande Minst Utvecklade Länderna 
(MUL).155 Handelspolitik är dock ett tekniskt politik-
område. Genom exempelvis masterutbildningar i 
Afrika, och kommunikation kring vad associerings- 
och frihandelsavtalen med EU innebär för medbor-
gare och företag i, Östeuropa, Ukraina, Moldavien 
och Georgien har Sida möjliggjort en bredare och 
djupare förståelse kring handelspolitik i samarbets-
länderna.156

Dagens handelshinder för utvecklingsländer är för-
utom tullar även standarder och handelsprocedurer. 
Därför stödjer Sida länder i bland annat Afrika att 
kunna utveckla och genomföra standarder, ackredi-
tera organisationer och utveckla certifieringar. I 
Uganda har Sidas stöd bidragit till att nya regelverk 
och policys har antagits och att efterlevnad stärkts. 
Det undanröjer hinder för ökad konkurrenskraft och 
stärkt kvalitet av såväl importerade som exporterande 
varor.157 Genom stöd till TradeMark East Africa har 
exporttiden minskat i Uganda från 28 till 7 dagar och 
från 19 till 8 dagar i Tanzania.158 Fattiga kvinnor som 
lever på att köpa och sälja varor över gränserna mel-
lan Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda och 
Uganda har därmed gynnats genom effektivare 
gränsövergångar och förbättrad trygghet för småska-
liga handlare.159

Ett förbättrat affärsklimat är också en nyckelfak-
tor för att fattiga människor ska öka sina inkomster. 
Genom Sidas stöd till Världsbankens Facility for 
Investment Climate Advisory Services (FIAS) gjordes 
76 reformer som stärkte investeringsklimatet i 42 län-
der under 2016, vilket har genererat 1,58 miljarder 
USD i investeringar under en femårsperiod.160 Detta 
har kompletterats av landspecifika stöd till ett förbätt-
rat affärsklimat i exempelvis Afrika och Östeuropa; 
Etiopien, Liberia och Vitryssland. Sida bidrar även 
till en ökad produktiv kapacitet i näringslivet. Via 
stöd till International Trade Centre (ITC) generera-
des 685 miljoner US dollar i export och investeringar 
under 2016, främst genom arbete med stöd till små 
och medelstora företag och kvinnliga entreprenörer, 
att nå internationella marknader och genomföra 
marknadsanalys.161

Utveckling av det lokala näringslivet, privatsek-
torutveckling, är därmed grundläggande för mins-
kad fattigdom. Sida bidrar till inkluderande ekono-
misk tillväxt, produktiv sysselsättning och ökade 
inkomster bland annat genom utveckling av värde-

5.5 Inkluderande ekonomisk utveckling, 
inklusive handel och investeringar samt 
sysselsättning, anständiga arbetsvillkor  
och Global Deal

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton. 

Tabell 5.5.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Inkluderande ekonomisk utveckling1 15 12 14

Tabell 5.5.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Inkluderande ekonomisk utveckling1,2 3 534 2 496 2 809

1 Utifrån 14 sektorgrupper
2 Beloppen inkluderar även del av det tematiska området utbildning och forsk-

ning om 2017: 326 mnkr; 2016: 238 mnkr samt 2015: 241 mnkr.

Området inkluderande ekonomisk utveckling består 
av många olika delar varav de största statistiskt sett är 
lantbruk, energi och privatsektorutveckling. Därtill 
kommer områden som spänner över flera statistiska 
koder och som utgör en stor del av Sidas arbete inom 
området, såsom handel och sysselsättning, inklusive 
anständiga arbetsvillkor och social dialog.

Totalt sett uppgick området inkluderande ekono-
misk utveckling till dryga 3,5 miljarder kronor under 
2017, eller nästan 15 procent av Sidas totala utbetal-
ningar. Detta var en ökning i relativa och absoluta tal 
jämfört med 2016. 

Sammanfattande redovisning
En expanderad, diversifierad och mer inkluderande 
handel är ett viktigt instrument för inkluderande 
ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning. Sidas 
handelsrelaterade insatser stödjer samarbetsländerna 
i att kunna utforma och implementera en effektiv 

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Globalt,
hög närvaro
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Moçambique, Kenya, Tanzania and Zambia, samt i 
Mali och Demokratiska Republiken Kongo. I Tanza-
nia har 2,2 millioner människor som lever i fattigdom 
(varav hälften är kvinnor och ungdomar) fått tillgång 
till finansiella tjänster, och i Kenya har befolkningsan-
delen som är exkluderad från det finansiella systemet 
minskat, från 25,1 procent 2013 till 17,4 procent 
2016.170 I Guatemala, Latinamerika, har Sidas stöd 
mobiliserat 12 789 lån till mikroföretag. Av över 
3 000 nya företag, ägdes 64 procent av kvinnor och 
85 procent av personer som tillhör ursprungsbefolk-
ningen.171 En utmaning för många insatser är dock 
att mikro- och småföretag generellt har lägre överlev-
nadsgrad än större företag. Det gör att mer fokus 
måste läggas på att stärka förhållandena för att få 
dem att inte bara skapas utan att kontinuerligt växa 
och bidra till ett mer uthålligt jobbskapande. 

För att minska ojämlikhet, sårbarhet och fattigdom 
hos utsatta grupper finns flera samarbeten med syftet 
att förbättra sociala trygghetssystem. Genom 
regelbundna och förutsägbara kontantöverföringar 
ges människor möjligheter att anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förutsättningar och förändringar på 
arbetsmarknaden samt ökad motståndskraft mot 
 miljörelaterade chocker hos sårbara individer och 
hushåll. I Afrika, i bland annat Kenya, Moçambique, 
Tanzania, Zambia, Zimbabwe och Mali har Sidas 
stöd lett till bättre möjligheter att påverka sin egen 
situation för utsatta hushåll. I Moçambique nådde 
stödet 500 000 hushåll, i Tanzania och Kenya mer än 
en miljon hushåll vardera.172 Samtidigt finns utma-
ningar i att identifiera de mest fattiga och utsatta indi-
viderna för att ge dem förutsättningar att påverka sin 
egen situation.173

Inom sysselsättningsområdet har resultat uppnåtts 
genom stöd till globala organisationer som ILO, 
Världsbanken och WIEGO. I Asien och Afrika med 
länder som bland annat Bangladesh, Kambodja, Eti-
opien, Moçambique, Myanmar och Zimbabwe 
bidrar Sida till produktiv sysselsättning, kompe-
tensutveckling, anständiga arbetsvillkor och social 
dialog.174 I Moçambique bidrar Sida till genomföran-
det av regeringens breda nationella sysselsättningspo-
licy och i Somalia till ungdomssysselsättning och 
kompetensutveckling.175 I Rwanda har Sida bidragit 
till att 22 000 kvinnor och ungdomar utbildats och 
ökat sin kompetens och sina färdigheter, vilket skapat 
26 000 arbetstillfällen.176 Inom yrkesutbildning har 
samverkan med näringslivet (Public-Private Develop-
ment Partnership, PPDP) lett till ett mer efterfråge-
styrt yrkesutbildningssystem av högre kvalitet. I Etio-
pien has Sida bidragit till att Volvo och UNIDO 

kedjor och marknadssystem som inkluderar och gyn-
nar fattiga människor. I Afrika, Zambia, har Sida 
bidragit till att ca. 335 000 småbönder har fått till-
gång till insatsvaror och 93 000 till marknader för 
avsalu av sina produkter,162 medan nästan 1 600 små-
bönder sett sina inkomster öka i Liberia en förhållan-
devis låg siffra som delvis reflekterar svårigheterna i 
post-konfliktländer163. I Latinamerika har över 2 000 
småskaliga producenters marknadsposition stärkts i 
Guatemala inom flera jordbruksbaserade värdekedjor 
med ökade inkomster (57 procent kvinnor).164 En 
utvecklad jordbrukssektor säkrar också den annars 
osäkra livsmedelsförsörjningen på platser med 
återkommande torka eller översvämningar. Genom 
en garantifacilitet inom jordbrukssektorn i Mali, 
Afrika, har 47 företag ansökt om lån under 2016 och 
35 beviljats, varav 78 procent kvinnliga entreprenörer 
i syfte att öka utlåningen till Malis mikro-, små- och 
medelstora företag inom jordbruksbaserade värde-
kedjor.165

För att näringsliv och marknader ska utvecklas 
behöver företag växa och etableras. Sida bidrar i Öst-
europa till småföretagande och entreprenör-
skap till exempel i Kosovo, där små och medelstora 
företag ökat sin kapacitet att tillvarata nya affärsmöj-
ligheter och expandera, vilket skapat mer än 1 700 
arbetstillfällen.166 Ett innovativt initiativ i Somalia, 
Afrika, bidrar till investeringar i små och medelstora 
företag genom en så kallad challenge fund och den 
somaliska diasporan i Sverige.167 Vissa insatser brottas 
dock med att uppnå storskaliga och hållbara resultat. 
Gynnsamma förutsättningar i omgivningen saknas 
ibland, exempelvis när det gäller lagstiftning eller 
näringspolitik. I Guatemala, Latinamerika, har resul-
taten varit tillfredsställande på mikronivå, men det 
har varit svårt att integrera arbetet i en större syste-
matisk satsning och därmed skala upp resultaten 
eftersom landets regering saknar långsiktig strategi för 
sysselsättning och social utveckling.168

Ekonomisk aktivitet kräver tillgång till finansiella 
resurser, vars brist utgör ett avgörande utvecklings-
hinder för många fattiga. Sida bidrar till finansiell 
inkludering av inte minst kvinnor, som ofta är dis-
kriminerade, via det formella banksystemet eller 
informella mikro-kreditarrangemang. ’Women in 
Business’-programmet i de östeuropeiska partnerlän-
derna stärker kvinnors entreprenörskap och incita-
ment att expandera genom ökad tillgång till bankkre-
diter, ’know-how’ och affärsutveckling. I Kosovo 
nådde initiativet genom en challenge fund ca. 600 
företag, varav 200 fick tillgång till banklån.169 Viktiga 
bidrag görs även i sub-sahariska Afrika, exempelvis i 
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och frågorna ligger högt på dagordningen bland 
regeringarna i många av samarbetsländerna och 
kommer fortsatt beaktas i Sidas arbete. Under 2017 
togs ny forskning fram och flera tongivande rapporter 
fokuserade på dessa frågor.185

Framväxandet av globala värdekedjor och automa-
tisering har lett till en ny situation med utmaningar 
och möjligheter. Sida behöver sannolikt fästa större 
vikt vid detta de närmaste åren. Inom sysselsättnings-
området är samtliga frågor fortsatt aktuella – produk-
tiv sysselsättning, anständiga arbetsvillkor, social dia-
log och sociala skyddsnät – i olika grad beroende på 
den specifika situationen i länderna. I ljuset av ett 
krympande demokratiskt utrymme har rättighetsper-
spektivet fått ökad betydelse, och de informellt syssel-
satta – ’working poor’ som har det allra sämst – är 
fortsatt i fokus.

Utvecklingen i omvärlden bekräftar vikten av de 
biståndspolitiska perspektiven för inkluderande eko-
nomisk utveckling och fattigdomsminskning. För att 
främja kvinnors aktiva och jämlika ekonomiska delta-
gande har Sida stärkt integreringen av jämställdhets-
perspektivet i arbetet med handel, marknadsutveck-
ling och sysselsättning. Miljö- och klimatperspektivet 
är också centralt för området exempelvis då klimatris-
ker påverkar möjligheten att nå framgång inom jord-
bruksprogram och ekonomisk diversifiering stärker 
länders klimatresiliens. Sida har därför genomfört ett 
betydande arbete med metodutveckling under 2017 
för att kunna stötta länder i en övergång mot en grön 
ekonomi.

Sida verkar allt mer i länder som präglas av kon-
flikt, humanitära kriser eller är sårbara på andra sätt, 
och insatserna inom det tematiska området i dessa 
sammanhang är omfattande och kan komma att öka. 
Integrering av konfliktperspektivet för att göra insat-
serna mer konfliktkänsliga gör att Sida ser ett behov 
av lärande och metodutveckling för att mer strategiskt 
tillvarata den potential som sysselsättning, marknads- 
och privatsektorutveckling, handel och samverkan 
med näringslivet har för att bidra till såväl konfliktfö-
rebyggande som fredsbyggande och mänsklig säker-
het. Ett relaterat utvecklingsområde är marknadsut-
veckling inom humanitära insatser, för att påskynda 
ekonomisk återhämtning, förkorta övergången från 
akut kris till långsiktig utveckling samt länka det 
humanitära och utvecklingssamarbetet.

etablerat en utbildningsakademi för lastbilsmekaniker 
som ger långsiktigt hållbara resultat.177

Sida bidrar också till ett mer hållbart företa-
gande inom olika värdekedjor. Den så kallade Fair 
Finance Guide har under året stärkt bankers och 
andra finansiella institutioners sociala, miljö- och rät-
tighetsmässiga åtaganden.178 Inom textilbranschen 
har Swedish  Textile Water Initiative genom en PPDP 
i fem länder och runt hundra deltagande fabriker lett 
till minskad vattenanvändning, energiförbrukning och 
kemikalieanvändning.179 Sida bidrar även i samverkan 
med Hennes & Mauritz, ILO, IF Metall, ländernas 
regeringar och lokala sociala parter i Kambodja, 
Myanmar, Bangladesh och Etiopien till ökade rättig-
heter på arbetsplatsen, anständiga löner och 
andra arbetsvillkor samt social dialog i linje med 
Global Deal.180 I Kambodja, Asien, har 50 procent 
fler kvinnor valts till fackliga ledare, 26 företag har 
skrivit på en överenskommelse om kollektiva förhand-
lingar och att avstå från ojusta villkor, kompetensut-
veckling och förbättrade relationer på arbetsplatser-
na.181 Sidas bidrag till den internationella 
organisationen WIEGO har stärkt rättigheterna för 
de informellt  sysselsatta, särskilt kvinnor. Det har lett 
till ökad förmåga hos informella arbetares organisa-
tioner i Ghana och Peru att driva sina intressen, samt 
etablerat plattformar för policydialog med lokala 
myndigheter. Dessutom har organiserade sopsamlare 
i Colombia registrerats och certifierats som återvin-
ningsarbetare.182

Övergripande analys
Internationell handel som instrument för fattigdoms-
minskning är minst lika viktigt som tidigare, men flera 
pågående globala ekonomiska tendenser gör det svårt 
för Sidas samarbetsländer att utnyttja detta verktyg. 
Under 2016 var tillväxten i världsvaruhandeln den 
lägsta på många år, och även om det kan bli en viss 
uppgång under 2017 är de Minst Utvecklade Län-
derna fortsatt marginaliserade.183 Utländska direktin-
vesteringar till utvecklingsländer minskade med 14 
procent.184 Den låga efterfrågan från utvecklade län-
der, kopplat till tendenser till protektionism, gör det 
svårt för Sidas samarbetsländer att öka välbehövliga 
investeringar och export. Mot denna bakgrund är det 
minst lika viktigt att fortsätta främja utveckling av den 
inhemska marknaden och det lokala näringslivet, 
samt att bygga kapacitet och konkurrenskraft inför 
framtiden. En relaterad utmaning är behovet av 
strukturomvandling och ekonomisk diversifiering bort 
från råvaruexport. Inget land har genomgått en lång-
siktig fattigdomsminskning utan en sådan övergång 
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Bedömning
Sida har en portfölj av insatser med syftet att bidra till 
inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, 
inklusive produktiv sysselsättning, anständiga arbets-
villkor och social dialog, näringslivs- och marknadsut-
veckling, handel, lantbruk, kunskap och färdigheter 
samt sociala trygghetssystem. Trots utmaningar att 
aggregera resultat för det tematiska områden är Sidas 
bedömning att det svenska biståndet har bidragit till 
en mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveck-
ling i berörda samarbetsländer.

Sida bedömer vidare att verksamheten har strate-
gisk betydelse för fattigdomsminskning och behöver 
stärkas i vissa avseenden, inte minst för att främja 
nödvändig strukturomvandling i samarbetsländerna 
för såväl långsiktigt uthållig som hållbar och inklude-
rande ekonomisk utveckling.
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Utvecklingssamarbetet inom det tematiska området 
jämlik hälsa ökade under 2017 till 2,2 miljarder kro-
nor, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sidas totala 
utbetalningar. Området omfattar flera undersektorer 
där reproduktiv hälsa är den största, följt av grund-
läggande hälso- och sjukvård samt hälso- och sjuk-
vårdspolitik, inklusive förvaltning.

Sammanfattande redovisning
Sidas hälsobistånd innehåller stöd på tre nivåer; 
nationellt genom de 14 bilaterala strategier som prio-
riterar hälsa och/eller SRHR, regionalt genom Stra-
tegi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i 
Afrika söder om Sahara 2015–2019 samt globalt genom 
Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar utveck-
ling 2014–2017. I princip alla portföljer innehåller en 
kombination av stöd till hälso- och sjukvårdstjänster, 
kapacitetsstärkande insatser och påverkansarbete. 
Hälsostöd återfinns även inom Sidas humanitära 
insatser och i forskningsbiståndet. Sidas samarbete 
och stöd inom hälsoområdet har bidragit till viktiga 
resultat under 2017. Detta har skett genom finansiellt 
stöd men även genom dialog och påverkansarbete. 
Tre övergripande  prioriteringar rymdes inom ramen 
för Sidas hälso bistånd: sexuell och reproduktiv 
hälsa och  rättigheter (SRHR), barn- och 
mödrahälsa och hälsosystems stärkande.

5.6 Jämlik hälsa

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.6.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Jämlik hälsa1 10 9 8

Tabell 5.6.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Jämlik hälsa1,2 2 173 1 812 1 632

1 Utifrån två sektorgrupper
2 Beloppen inkluderar även hälsoforskning inom det tematiska området Utbild-

ning och forskning om  2017: 97 mnkr; 2016: 96 mnkr samt 2015: 199 mnkr.

Diagram 5.6.3: Utbetalda belopp till jämlik hälsa inom 
de centrala sektorerna för det tematiska området, 
mnkr
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har flertalet stöd som syftar till att öka tillgång till 
medicinsk abortvård, även i länder där lagstiftningen 
omgärdas av restriktioner, samt stöd för att stärka 
kapacitet och kunskap kring säker och laglig 
abort. Här återfinns forskningsstöd som bland annat 
genererar evidens och bidrar till framtagande av nya 
och uppdaterade tekniska riktlinjer kring abort. I mit-
ten av 2017 lanserade WHO en databas över abort-
lagstiftning, policy- och tekniska riktlinjer i ett hund-
ratal länder som syftar till att intensifiera 
ansträngningar för att minska antalet osäkra aborter i 
världen193. Med hjälp av Sidas stöd har konkreta för-
bättringar i policy- och regelverk vad gäller tillgång 
till abort åstadkommits i sex länder och i ytterligare 
tolv länder har påverkansarbete i syfte att reformera 
restriktiv abortlagstiftning bedrivits. Under 2016 
utfördes  närmare 17 miljoner aborter genom IPPF:s 
medlems organisationer.194

Mer än hälften av världens befolkning är under 25 
år och i fattiga länder är andelen ännu högre. Att nå 
ungdomar med information och kunskap om sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter är avgörande 
för att de ska kunna planera för och fatta beslut om 
sina liv. På global nivå ingick Sida i den normativa 
rådgivningsgrupp till Unesco som arbetade med upp-
datering av de internationella riktlinjerna för sexual-
undervisning som Unesco och andra FN-organ tog 
fram under 2017. Sida tillsammans med andra 
gruppmedlemmar bidrog till att riktlinjerna stärktes 
avsevärt vad gäller rättighetsperspektivet, jämställdhet 
och gender identitet, samt till att mer fakta om abort 
lades till195. Sida har haft betydande och strategiskt 
stöd till sexualundervisning och sexualupplys-
ning på global, regional och nationell nivå, under en 
lång tid. Den regionala ministeröverenskommelsen 
om sexualundervisning196 för östra och södra Afrika 
har varit central för att förändra policy- och riktlinjer 
i regionen. 21 afrikanska länder har nu infört sexual-
undervisning i sina nationella läroplaner197. I Zambia 
fick nära två miljoner elever i årskurs 5–12 under 
2017 sexualundervisning och av dessa fick 123 500 
tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice 
genom närliggande klinik198.

I de områden som Sida stödjer i Uganda och 
Moçambique har antalet besök på ungdomsmottag-
ningar ökat. I Uganda har verksamheten på 39 
offentliga hälsofaciliteter stärkts så att ungdomar ska 
få information och SRH-tjänster av hög kvalitet199. 
Under året antog Liberia en reviderad nationell stra-
tegi för familjeplanering 2017–2021 som bland annat 
omfattar ökad tillgång till SRHR-program för ungdo-
mar, ökad distribution av preventivmedel samt aktivi-

Sidas SRHR-stöd innefattar ett brett spektrum av 
insatser och inkluderar ökad tillgång till preventivme-
del, sex- och samlevnadsundervisning, ungdomsvänlig 
service, hiv- och sexuellt och könsrelaterat våld 
(SGBV)-prevention och behandling, säker abort, 
HBTQ-personers hälsa och rättigheter samt arbete 
mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. 
Återinförandet och utökningen av Mexico City Policy 
(MCP) av den amerikanska regeringen i början av 
2017 har krävt extraordinära insatser för att värna 
Sidas SRHR-bistånd. I juli fattade Sida beslut om ett 
positionspapper186 kring MCP/PLGHA (Protecting 
Life in Global Health Assistance). Positionspapperet, 
som väckte stort medialt intresse i Sverige och inter-
nationellt, tydliggör att Sida inom SRHR-området 
inte ska samarbeta med organisationer som följer 
MCP/PLGHA då det innebär att de inte kan arbeta 
med abortfrågor. Sidas sammanställning och analys 
av konsekvenserna av MCP/PLGHA utgjorde basen 
för UD:s inspel till USA:s utrikesdepartement i sex-
månadersöversynen av PLGHA.187

Globalt saknar fortfarande 214 miljoner kvinnor, 
främst i låginkomstländer, tillgång till moderna pre-
ventivmedel188. Sida samarbetar med en rad orga-
nisationer som distribuerar, marknadsför och säljer 
preventivmedel. Under 2015 ökade tillgången till pre-
ventivmedel med 8 procent genom världens ledande 
SRHR-organisation International Planned Parent-
hood Federation (IPPF). Detta innebar att 4,8 miljo-
ner icke-planerade graviditeter kunde undvikas. 82 
procent av IPPF:s klienter är fattiga och sårbara 
människor189. Under 2016 fick närmare 7 miljoner 
kvinnor i 70 låginkomstländer med fokus på Afrika 
söder om Sahara tillgång till kostnadsfria p-stavar 
genom volymgarantiinstrumentet190.

Ett par av Sidas SRHR-partners arbetar med en så 
kallad social marketingansats som syftar till att moti-
vera resurssvaga och utsatta människor att anamma 
hälsosamma beteenden och livsstilsval, inklusive sjuk-
vårdstjänster och produkter. Genom marknadsföring 
och försäljning av populära, lite dyrare produkter rik-
tade till människor med större köpkraft kan vinsten 
användas till att subventionera enklare produkter till 
människor med mindre köpkraft. I ett stort kondom-
program i Afrika såldes ca 70 miljoner kondomer vil-
ket genererade 64 miljoner kronor i intäkter som i sin 
tur återinvesterades i hälsotjänster och fria kondomer 
för ekonomiskt mer utsatta människor. Det regionala 
kondomprogrammet är nu ekonomiskt självbä-
rande191.

Mellan fem och tretton procent av den globala 
mödradödligheten orsakas av osäkra aborter192. Sida 
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barn- och mödrahälsa omfattar barnmorskeutbild-
ning, förbättrad tillgång till preventivmedel, förloss-
ningsvård, behandling mot fistula, vaccinationer, 
behandling av barnsjukdomar samt förbättrad nutri-
tion. Genom bilaterala stöd i Afrika och Asien har 
Sida bidragit till utbildning och anställning av barn-
morskor och förlossningspersonal i Etiopien, Somalia, 
Sydsudan, Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe och 
Bangladesh. I Etiopien har 4 500 barnmorskor utbil-
dats som placerats på hälsostationer på landsbygden 
och andra svåråtkomliga platser206. I Bangladesh har 
Sida bidragit till revideringen av den nationella stra-
tegin för mödrahälsovård för perioden 2015–2030, 
till att nya vårdenheter för tidigt födda barn har öpp-
nats i 26 distrikt och så kallad Kangaroo Mother 
Care har utvecklats.207 I Sudan har 223 barnmorskor 
utbildats på lokal nivå för att förbättra mödra- och 
barnhälsovård för 400 000 mödrar.208

I Afrika har 3 500 hälso- och sjukvårdspersonal 
inom mödra- och barnhälsovård på 639 kliniker i tio 
länder Söder om Sahara utbildats i akut förlossnings-
vård, förebyggande av mor-till-barn smitta av hiv, 
preventivmedelsrådgivning och ungdomshälsa.209

I Demokratiska Republiken Kongo har man nått 
1 miljon barn under fem år med familjekits för hem-
baserad behandling av diarré, feber samt berikande 
tilläggskost. Vårdinrättningar i 129 hälsoområden har 
försetts med läkemedel för att förbättra behandlingen 
av lunginflammation och diarré för 4,1 miljoner barn 
och mer än 10,9 miljoner barn vaccinerades av 
 UNICEF med svenskt stöd i 17 av 26 provinser. Som 
svar på den rådande näringskrisen fick mer än 51 000 
barn med svår akut undernäring behandling i 713 
vårdcentraler i hela Demokratiska Republiken Kongo. 
Sidas stöd har också gått till att stärka kunskap och 
kompetens att reparera  fistulaskador som framför allt 
unga kvinnor får efter svåra förlossningar.210

Sidas stöd till program som syftar till att förbättra 
rent vatten, sanitet och hygien (WASH) är avgö-
rande för att förbättra överlevnad hos barn och kvin-
nor. I minst 40 länder har nationella program för 
 vatten och sanitet genomförts med indirekt stöd till 
1 000 skolor världen över. Skolors vatten och sanitets-
program har uppdaterats med riktlinjer kring flickor 
och pojkars kunskap om mens och förutsättningar för 
flickor och kvinnor att hantera sin mens i skolan. 
Detta bidrar också till att jämna ut skillnader mellan 
flickors och pojkars närvaro i skolan och därmed till-
gång till utbildning.211

Behovet av att synliggöra och arbeta med koppling-
arna mellan miljö och hälsa har fått ökad uppmärk-
samhet i den internationella debatten under året212. 

teter för att personer med funktionsnedsättning ska få 
tillgång till preventivmedel och rådgivning200. I 
Afghanistan, Asien, har religiösa ledare, hälsoministe-
riet och andra auktoriteter involverats i kapacitetsstär-
kande för att öka acceptans för preventivmedel, råd-
givning och mödrahälsa i svåråtkomliga områden och 
för olika samhällsgrupper i landet201.

Sida bidrar aktivt i arbetet mot spridning av 
hiv utifrån ett brett och långsiktigt angreppsätt som 
vilar på en rättsbasis. Trots framgångar vad gäller 
ökad tillgång till hiv-behandling innebär sjukdomen 
fortfarande ett stort utvecklingsproblem i Afrika söder 
om Sahara. Med ca. 1,1 miljoner människor som 
nyinfekteras årligen står den afrikanska regionen för 
ca. hälften av världens nya hiv-infektioner. Genom 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbetet med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021, har tillgången till anti-
retroviral behandling för att förebygga hiv-överföring 
från gravida kvinnor till sina barn ökat i Elfenbens-
kusten, Demokratiska Republiken Kongo, Malawi 
och Uganda.202 Erfarenheterna från dessa länder 
kommer nu att användas för att stärka policies och 
normativa riktlinjer kring hiv i regionen203. Globalt 
nådde Sida-stödda International HIV AIDS Alliance, 
IHAA, ut med hiv-förebyggande hälsovård till mer än 
1,3 miljoner människor som tillhör så kallade riskut-
satta grupper under 2015.204

På den palestinska Gazaremsan ledde tilltagande 
blockader under 2017 till ytterligare försämringar vad 
gäller tillgång till elektricitet, vatten och sanitet med 
negativ inverkan på befolkningens hälsostatus. Uppgi-
venhet och depression är mycket vanligt förekom-
mande. Hälsostödet i Palestina är inriktat på psyko-
socialt stöd genom utbildningsinsatser i psykologi 
och direkt sjukvård. I bland annat Myanmar, Etio-
pien och regionalt Syrien (Syrien, Turkiet, Libanon, 
Jordanien och Irak) ges stöd till skydd och service för 
kvinnor som utsatts för våld samt stärkande av kvin-
nors sexuella och reproduktiva rättigheter. I Syrien 
fick 30 000 kvinnor sexuell och reproduktiv hälsovård 
och 2 657 vård relaterat till könsbaserat våld under 
perioden juni – augusti 2017. I Myanmar har stöd 
inriktats på de mest utsatta kvinnorna och barnen i 
konfliktområdena i Rakhine, norra Shanstaten samt i 
Kachinstaten. Konsultationer har hållits med regio-
nala hälsoorganisationer och hälsoministeriet för att 
förbättra sjukvården och servicen för kvinnor och 
barn i de etniskt utsatta regionområdena samt för att 
bygga mer långsiktiga strukturer och system.205

Även om barn- och mödrahälsan i världen har 
förbättrats återstår mycket för att uppnå de relaterade 
Globala målen för hållbar utveckling. Sida stöd till 
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lopment Fund (HDF), har Sida bidragit till ökad till-
gång till gratis preventivmedel samt mödra- och 
barnhälsovård på landets kliniker. En del av HDF-
stödet sker via resultatbaserad finansiering (RBF), vil-
ket har lett till innovativa lösningar på landsbygdsnivå 
där klinker och sjukhus bland annat har installerat 
solceller samt förbättrade vatten- och renhållnings-
anläggningar216.

Att utöka tillgången till allmänna sjukvårdsförsäk-
ringar är avgörande för att reformera hälsosektorn 
och förbättra fattiga människors tillgång till hälso- 
och sjukvård. Sida har genom samarbetspartners gett 
tekniskt stöd till myndigheter i Sydafrika och Etiopien 
för framtagandet av nya försäkringssystem som syftar 
till att öka den grundläggande sjukvården för hela 
befolkningen och därmed minska existerande ojäm-
likheter i tillgång till sjukvård.217

Global Health Investment Fund, som Sida stödjer 
genom garantiinstrumentet, satsar enbart på produk-
ter och tjänster som leder till globala hälsovinster för 
fattiga länder. Koleravaccinet som tagits fram är billi-
gare och har längre hållbarhet än tidigare varianter. 
Bara under mars och april 2017 delades nästan en 
miljon doser av detta koleravaccin ut i somaliska 
områden som är hårt drabbade av sjukdomen218. 
Investeringar har även gjorts i innovativa produkter 
så som läkemedel mot flodblindhet samt test kit för 
tuberkulos, hiv, dengue och havandeskapsförgiftning 
vilket gör att rätt behandling kan sättas in snabbare.219

Övergripande analys
Sedan år 2000 har det globalt gjorts stora framsteg på 
hälsoområdet och sjukdomsbördan och dödligheten 
för mödrar, barn och nyfödda har minskat. Bekämp-
ningen av de stora infektionssjukdomarna hiv, tuber-
kulos och malaria har gett resultat och även de 
icke-smittsamma sjukdomarna som hjärt- och kärl-
sjukdomar, diabetes, alkohol och tobak minskar220. 
Dock har det blivit tydligt att miljöföroreningar för-
värrat hälsotillståndet i världen. Sjukdomar orsakade 
av föroreningar beräknas ha orsakat 9 miljoner döds-
fall år 2015 vilket motsvarar 16 procent av alla döds-
fall i världen.221 Rent vatten och grundläggande 
sanitet är en förutsättning för överlevnad och god 
hälsa, ändå saknar fortfarande en tredjedel av jordens 
befolkning tillgång till toaletter och 1 av 9 tillgång till 
säkert vatten.222 Världens pågående konflikter och 
humanitära kriser har även ökat behovet av att stärka 
hälsoinsatser för drabbade befolkningar, speciellt de 
65 miljoner människor som är på flykt – det största 
antalet sedan andra världskriget.223 

Genom WHO och det globala nätverket ReAct har 
Sida bidragit till det internationella påverkansarbetet 
kring antimikrobiell resistens. De båda organisa-
tionerna arbetade framgångsrikt för få till stånd till 
det första högnivåmötet om antimikrobiell resistens, 
AMR, som hölls i samband med FN:s generalförsam-
ling i september 2016. WHO har även stöttat 33 län-
der att utarbeta handlingsplaner för arbetet mot anti-
biotikaresistens och ReAct har gett stöd till 8 
nationella AMR planer i Afrika och stärkte även 
arbetet i Latinamerika genom ett regionalt möte som 
samlade mer än 20 länder.213

Sidas arbete med hälsa och säkerhet i utveck-
lingssamarbetet och i humanitära insatser 
har under 2015 bidragit med humanitära stöd till att 
totalt 22,5 miljoner människor fick tillgång till hälso-
inrättningar och 32,7 miljoner barn vaccinerades mot 
mässlingen. Hälsoinsatserna omfattade bland annat 
vård av krigsskadade, tillhandahållande av mobila kli-
niktjänster; barn- och mödravård; kirurgi för överle-
vande från könsrelaterat våld samt stöd för fysisk 
rehabilitering och behandlingscenter för Ebola. Sidas 
stöd bidrog till att 73 vårdinrättningar i Sudan levere-
rade grundläggande hälso- och sjukvård till 1,7 miljo-
ner flyktingar och internflyktingar. Drift av 476 sjuk-
hus i 29 länder där 48 000 krigsskadade och 98 000 
icke-krigsskadade vårdats och 132 000 operationer 
genomförts214.

Fungerande och välfinansierade hälsosystem 
som kan leverera hälsotjänster av hög kvalitet utifrån 
människors behov är en förutsättning för att uppnå 
goda hälsoresultat. Starka hälsosystem är nödvändiga 
för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa, funge-
rande barn- och mödrahälsovård, global hälsosäker-
het och antibiotikaresistens. Sida ger stöd till ett fler-
tal organisationer som arbetar med att stärka 
nationella hälsosystem, bland annat genom Världs-
banken, Unicef  och UNFPA.

I slutet av 2015 ingick Sverige ett femårigt avtal 
med Zambias hälsoministerium för att förbättra 
barn- och mödrahälsovården i två av Zambias tio 
provinser. Merparten går till klinisk verksamhet på 
distriktsnivå medan en del av stödet syftar till att 
stärka det centrala hälsosystemet samt hälsomyndig-
heter på provinsnivå. Tydliga prioriteringar för sam-
arbetet är stärkande av hälsosektorns institutionella 
kapacitet, inte minst finansiell internkontroll, ledar-
skap och kvalitet i vården av kvinnor, barn och ung-
domar215. På grund av den ekonomiska krisen i Zim-
babwe är landet nu helt beroende av givarfinansiering 
för mediciner och preventivmedel. Genom den 
gemensamma givarfonden inom hälsa, Health Deve-
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Bedömning
Sida har en portfölj av insatser som syftar till  att 
stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR), barn- och mödrahälsa och hälsosystem. 
Sida gör bedömningen att kombinationen av stöd till 
hälsotjänster, kapacitetsstärkande och påverkansar-
bete kring dessa områden är viktig för att nå de fatti-
gaste och mest utsatta grupperna med hälso- och 
sjukvård. På så sätt står principerna i Agenda 2030 i 
centrum för Sidas hälsobistånd. Sidas starka fokus på 
och mervärde för SRHR-frågorna har blivit särskilt 
tydligt under 2017 när kvinnors och flickors hälsa och 
rättigheter varit under attack från flera håll. 

Trots utmaningar att aggregera resultat för det 
tematiska områden är Sidas bedömning att det 
svenska biståndet har bidragit till en jämlik hälsa i 
berörda samarbetsländer. Framåt bedömer Sida att 
det finns ett behov av att utveckla programmering 
och förhållningssätt som stärker kopplingar och 
synergier mellan miljö, klimat och hälsa samt mellan 
humanitärt stöd och långsiktigt hälsobistånd.

Den ökade polariseringen mellan SRHR-vänliga 
strömningar å ena sidan och mer restriktiva, konser-
vativa krafter å andra sidan har pågått under en tid. 
USA:s återinförande av Mexico City Policy (MCP) 
innebär ett stort bakslag för kvinnors och flickors 
hälsa och rättigheter och har ytterligare spätt på 
spänningarna. Mellan fem och tretton procent av den 
totala mödradödligheten är en direkt konsekvens av 
komplikationer orsakade av osäkra aborter. För att 
uppnå de globala hälsomålen till 2030 måste 
ansträngningarna öka framför allt i regioner med den 
största sjukdomsbördan. Krafttag måste tas för att 
stärka hälsosystem som kan ge tillgång till allmän 
omfattande hälsovård för alla, minska ojämlikheter 
och integrera miljö- och klimathänsyn utifrån ett 
 rättighetsperspektiv.

Resultatbaserad finansiering (RBF) är en stark 
trend inom utvecklingssamarbetet starkt pådrivet av 
Världsbanken, så även inom hälsoområdet. Fler och 
fler länders hälsoplaner och program är baserade på 
RBF och Sida stödjer program som i olika utsträck-
ning innehåller RBF-komponenter, bland annat i 
Bangladesh, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Även 
om RBF generellt anses ge goda resultat finns även 
frågetecken kring dess effektivitet och implemente-
ring, inte minst när det gäller RBF kopplat till social 
utveckling. Sida bedömer att det är viktigt att särskilt 
bevaka genomförandet av RBF-programmen inom 
hälsa för att dra lärdomar om möjligheter och 
 utmaningar kopplat till resultat-baserad finansiering 
 mellan de länder där Sida har hälsostöd.  

Trots insatser som generellt levererat och stärkt 
hälsosystem, SRHR och barn- och mödrahälsovår-
den både i Sidas samarbetsländer, regionalt i Afrika 
och genom globala stöd så återfinns motgångar. Län-
der som Sydsudan, Sudan, Zimbabwe och Demokra-
tiska Republiken Kongo vittnar om svårigheter med 
bristande investeringar i samhällsstrukturer och häl-
sosystem medan utvecklingen globalt och i enskilda 
länder så som Uganda vittnar om strömningar som 
går bakåt vad gäller kvinnors och flickors sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Konflikter bidrar också till 
att förstärka traditioner som negativt inverkar på 
kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa, 
exempelvis äktenskap för unga flickor, tidigt barna-
födande och restriktiv hållning till preventivmedel.
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Ungefär en fjärdedel av stödet till forskning kategori-
seras som forskningsstödjande insatser. Detta stöd 
handlar i huvudsak om uppbyggnad av forskningska-
pacitet vid nationella universitet i ett urval samarbets-
länder. I sådant stöd ingår också forskning inom en 
rad ämnesområden, till exempel energiforskning. 
Fyra stora ämnesområden dominerar i övrigt Sidas 
forskningsstöd: forskning inom naturvetenskap och 
teknik, jordbruksfrågor, hälsa samt samhällsvetenskap.

Utbetalade belopp till utbildning och forskning har 
2017 minskat som andel av Sidas utbetalade belopp 
totalt. För forskning har andelen minskat från 4,1 
procent 2016 till 4,4 procent 2017. Ännu större är 
minskningen för utbildning, från 4,5 procent av Sidas 
totala utbetalning 2016 till 2,9 procent 2017. 

Inom utbildning fokuserar både det bilaterala och 
det globala stödet på primärutbildning och stärkande 
av nationella utbildningssystem.

Sammanfattande redovisning
Utbildning ger människor kunskap och kapacitet att 
ta hand om sig själva och sitt samhälle, men utbild-
ning av god kvalitet bygger på att utbildningsystemen 
fungerar: från förskola, via grundutbildning och 
yrkesutbildning, till högre utbildning, inklusive lärar-
utbildning. Kvaliteten i den högre utbildningen vilar 
på att universiteten är forskande organisationer som 

5.7 Utbildning och forskning

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.7.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Utbildning och forskning1 7 9 8

Tabell 5.7.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Utbildning och forskning1,2 1 591 1 645 1 425

1 Utifrån sektorer
2 Berörda delar av utbildning och forskning är även medräknat i de tematiska 

områdena jämlik hälsa och inkluderande ekonomisk utveckling.

Diagram 5.7.3: Utbetalda belopp till utbildning inom de 
centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr

Diagram 5.7.4: Utbetalda belopp till forskning inom de 
centrala sektorerna för det tematiska området, mnkr
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kriminering har varit ett bärande element i det 
 riktade program för inkluderande utbildning som 
genomförs av Unicef, och som fokuserar på under-
privilegierade barn, inklusive barn med funktions-
nedsättning och barn som tillhör etniska minorite-
ter.229

Sverige ger förutom bilateralt stöd även globala 
stöd till utbildning. Den största mottagaren är the 
Global Partnership for Education (GPE) vars arbete 
inriktas på att utveckla och finansiera nationella 
utbildningsplaner samt koordinera och effektivisera 
utbildningssektorn i 65 länder. Under 2016 bidrog 
GPE till att 13,2 miljoner barn fick tillgång till utbild-
ning.230 UNESCO är också en av Sidas samarbetspar-
ter och målet med det tematiska stödet inom utbild-
ningsområdet är att stärka UNESCO:s ledarskap och 
roll i att uppnå de Globala målen för hållbar utveck-
ling, specifikt mål nummer 4 God utbildning för alla. 
Det globala stödet till utbildning har begränsats till 
några få insatser som GPE, UNESCO, UNIDO och 
Girls not Brides.

Jämställdhet inom utbildning är ett prioriterat 
område. För att få fler flickor att avsluta gymnasiet 
behöver genusarbete och rättighetsperspektiv genom-
syra utbildningssystemet samt strukturella föränd-
ringar äga rum i samhället. Trots stora framsteg går 
flickor i mindre utsträckning än pojkar i skolan, fram-
för allt i Afrika söder om Sahara. Det finns en ökad 
insikt internationellt om behovet att överbrygga struk-
turella hinder för flickors utbildning. Vuxenutbildning 
för kvinnor kvarstår som ett eftersatt område. Två 
tredjedelar av dem som saknar grundläggande läs-
färdigheter är kvinnor, vilket är oförändrat sedan år 
2000. Hälften av alla vuxna kvinnor i södra och väs-
tra Asien och Afrika söder om Sahara är analfabe-
ter.231 Flickors utbildning är prioriterat och en viktig 
dialogfråga i genomförandet av strategierna. I Etio-
pien, har Sida bidragit till att utveckla ett index för 
könsrelaterat våld i skolan som utbildningsministeriet 
uppmuntrar alla skolor att använda.232 GPE:s jäm-
ställdhetspolicy, som Sida varit drivande i att ta fram, 
har bidragit till större fokus på flickors utbildning.233

Förbättrad sexualundervisning, vatten och 
sanitet och menshygien visar tydligt effekt på 
flickors skolgång. Dessa områden relateras fortfa-
rande främst till hälsosektorn men ger många, främst 
flickor, större möjligheter att stanna var i skolan. Det 
svenska regional stödet till UNESCO har bidragit till 
att 21 länder i Afrika har inkluderat SRHR i läropla-
ner och goda exempel på landnivå rapporteras från 
till exempel Zambia där synergier mellan det globala 
och det nationella arbetet bidragit till obligatorisk 

tar till sig och utvecklar ny kunskap. Länders förmåga 
att hantera och driva sin egen utveckling är vidare 
beroende av att det finns människor som genom 
forskning utvecklar sin förmåga att ta till sig, analy-
sera och utveckla kunskap på olika områden.

Utbildning
Det nationella ägarskapet är centralt för samtliga 
insatser, liksom biståndskoordinering mellan olika 
givare. Stärkande av kapaciteten för implemente-
ringen av de nationella utbildningsplanerna involve-
rar samarbete med flera ministerier och aktörer vilket 
har positiva effekter även på andra sektorer. Helhets-
synen på utbildning och stärkt kapacitet i utbild-
ningssystem är tydligt vid implementeringen av 
strategierna i Kambodja och Afghanistan i Asien 
samt Tanzania, Afrika, och genom stödet till Global 
Partnerhip for Education (GPE). Behov av att arbeta 
med offentliga institutioner på lägre administrativa 
nivåer och med dialog för att utveckla policy och sys-
tem lyfts fram som viktiga faktorer för att nå resultat 
även i Etiopien, Afrika, och i Syrien, MENA.

I Afrika har andelen barn i skolan i Tanzania 
under 2016 ökat med 30 procent (en halv miljon 
barn) som följd av att regeringen har infört kostnads-
fri undervisning. Detta ställer stora krav på utbild-
ningssystemet. Sida har beslutat att öka investering-
arna till utbildning i Tanzania för att möta de ökade 
behoven och stärka kvaliteten. Stödet till Tanzania 
har bidragit till förbättrad kvalitet i utbildning genom 
en resultatbaserad metod samt, genom stöd till socialt 
skydd, ökat andelen elever i skolan från de fattigaste 
familjerna. Sverige är dessutom Grant Agent för GPE 
i Tanzania Mainland och Zanzibar.224 I Afghanistan, 
Asien, har samarbetet med UNESCO IIEP utvecklat 
kapaciteten på provinsnivå för utbildning, och anti-
korruptionsarbetet har intensifierats under året. Den 
pågående konflikten i Afghanistan och den låga ande-
len utbildade personer även på ministerienivå är sär-
skilda utmaningar.225 I Kambodja inkluderar stärkan-
det av utbildningssystemet utvecklande av förskolor, 
yrkesvägledning och yrkesutbildningsinsatser kopplat 
till arbetsmarknadens behov samt samarbete med 
Skolinspektionen vilket har bidragit till stärkt uppfölj-
ningskapacitet hos utbildningsministeriet.226 Goda 
resultat för inkluderande utbildning har också 
uppnåtts i Bolivia, Latinamerika, där utbildnings-
stödet fasats ut under 2016, med ökat deltagande av 
minoritetsgrupper och fler flickor som avslutar sin 
utbildning.227 Särskilda insatser för funktionshindrade  
barn och ungdomar har gjorts Afrika och Asien i 
bland annat Etiopien228 och i Kambodja där icke-dis-
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i dagsläget få och relativt små, och sker ofta mer i pro-
jektform och innehåller inte systemstärkande insatser 
av utbildningssystemet eller arbetsmarknaden.

I stödet till utbildning i Kambodja och Afghanis-
tan, Asien, ingår yrkesutbildning som en integrerad 
del av utbildningssystemet. Trots att yrkesutbildning 
ingår som ett resultatområde i Tanzania, Afrika, är 
det inte i fokus för några insatser men kapacitetstär-
kande av utbildningssystemet ger indirekt stöd även 
till detta område.243 I Etiopien, Afrika, har pilotpro-
jekt inom yrkesutbildning gett tydliga resultat vilket 
gör att regeringen vill utöka samarbetet då ungdomar 
bedöms vara en viktig målgrupp och satsningen ger 
tydliga effekter på människor som lever i fattigdoms 
förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor.244 
Även i Bolivia, Latinamerika, har stödet till utbild-
ning bidragit till reformerad, diversifierad och för-
bättrad yrkesutbildning.245 

Stöd till vuxenutbildning sker i mindre skala i 
några bilaterala strategier och genom det normativa 
stödet till UNESCO. Förskola är lågt prioriterat i 
det svenska stödet men har fått ökat fokus bland inom 
GPE. 

Forskning
Forskning är nödvändig för att nå hållbarhetsmålen 
och förbättra fattiga människors levnadsvillkor. Mål 
ett, att utplåna fattigdomen, kräver bland annat effek-
tiva samhällssystem och friska befolkningar, där forsk-
ning ligger till grund för att förstå problemen och 
vidta nödvändiga åtgärder. Målet om utrotad hunger 
är delvis en fråga om systematiskt utprovade jord-
bruksmetoder, liksom insikt om hur människor kan ta 
dessa till sig. God hälsa och välbefinnande bygger på 
forskningsbaserade medicinska landvinningar att 
stävja sjukdomar, men också fungerande hälsosystem 
– som det behövs forskning för att stärka. Och förstå-
elsen för och hanteringen av miljö- och energifrå-
gorna, inklusive klimatförändringarna, är beroende 
av vetenskapliga rön. På liknande sätt kan alla håll-
barhetsmålen länkas till forskning, samtidigt som 
enskilda forskningsrön har betydelse för flera av de i 
agendan ingående målen. 

Sverige är ett av ett fåtal länder som mer systema-
tiskt stödjer forskning och utveckling av forskningska-
pacitet även i låg- och lägre medelinkomstländer. Den 
svenska modellen för att utveckla forskningssystem 
och utbilda forskare är unik. Sida bedriver bilateralt 
samarbete med för närvarande sex olika länder där 
doktoranderna oftast varvar forskning vid hemmauni-
versiteten med utbildning och handledning vid 
svenska universitet.246 Under det senaste rapporte-

sexualundervisning i alla skolor från år 5 till 12.234  
I Moçambique har SRHR mentorer bidragit till ökat 
antal flickor i skolan.235 Även i Bolivia,236 Latiname-
rika, har Sidas arbete bidragit till att sexualundervis-
ning i lokala skolplaner. Ett globalt stöd till Girls not 
Brides, med fokus på flickors utbildningsmöjligheter 
för att motverka barnäktenskap har påbörjats under 
året. När det gäller vatten och sanitet finns goda 
exempel från Mali, Afrika och Bangladesh, Asien, 
och insatser kring menshygien i Bolivia, Latiname-
rika, men mer kan göras för att tydligare koppla vat-
ten och sanitetinsatser till förbättrade skolmöjligheter, 
främst för flickor.237 

Ökade behov finns av utbildning i kris- och 
konfliktsituationer. Bara 61 procent av barn på 
flykt har tillgång till grundutbildning och 23 procent 
till gymnasieutbildning. Mer än en tredjedel av de 
länder som tar emot flyktingar erkänner inte deras 
rätt till utbildning. Utbildning är en integrerad del av 
barns rättigheter, och dessutom ett effektivt verktyg 
mot barnäktenskap och barnarbete, radikalisering, 
för att re integrera barnsoldater och ökad resiliens.238 

Sida har i Afghanistan, Asien, ett starkt fokus på 
barns rättigheter men mer behöver göras bland 
annat för att adressera återvändande flyktingars rätt 
till utbildning.239 I Syrien, MENA, ägde 76 skolat-
tacker rum under 2016 och en av tre skolor användes 
för militära syften. Trots utmaningarna i regionen, 
förbättrades utbildningsmöjligheterna i Libanon, 
Turkiet och Jordanien men fortfarande är hälften av 
barnen utan utbildning och kvaliteten är oftast brist-
fällig för de som går i skolan. Mer fokus på kvalitet, 
planering och uppföljning behövs.240 I Mali och 
Rwanda, Afrika, lyfts fredsbyggande dialoger och 
aktiviteter in i läroplaner och i kompletterande utbild-
ning för lärare, elever och föräldrar med stöd av 
Sida.241 Stöd till sociala sektorer är ett sätt att, för-
utom i sig bidra till mer inkluderande utveckling, 
bidra till större legitimitet för den staten och därige-
nom bidra till mer fredliga och inkluderande samhäl-
len. I Syrien, MENA, och Etiopien, Afrika, lyfts 
utbildnings roll och ungdomars möjlighet till syssel-
sättning fram för att ökad resiliens.242 

Det finns en nära koppling mellan grundutbild-
ning, yrkesutbildning och försörjningsmöjligheter. 
Yrkesutbildning som ingår i det svenska stödet leder 
ofta till anställning men adresserar inte grundproblem 
med låg kapacitet i utbildningssystemet och dålig 
matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens 
behov. Bristfälligt grundläggande kunskaper och fär-
digheter försvårar möjligheter att få ett arbete. Insat-
ser relaterade till yrkesutbildning och sysselsättning är 
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ster i tre hårt drabbade länder i Afrika: Burkina Faso, 
Nigeria och Uganda.

Jordbruksforskning ger forskningsresultat av direkt 
relevans för fattigdomsbekämpning, ofta i förhållande 
till klimatförändringar. En indexbaserad boskapsför-
säkring är ett exempel, särskilt aktuell i den omfat-
tande torka som drabbat Östafrika 2016–2017. För-
säkringen utlöses när betesmarken torkar ut till en 
kritisk nivå mätt genom satellitdata, med utgångs-
punkt i forskningsrön om boskaps- och växtförhållan-
den i regionen som tagits fram bland annat vid Sida 
stödda ILRI (International Livestock Research Institute). Ett 
annat exempel är hur forskningsinstitutet International 
Potato Center tagit fram en växtförädlad sötpotatis rik 
på betakaroten, som främjar kroppens produktion av 
A-vitamin. A-vitaminbrist drabbar omkring 100 mil-
joner afrikaner. Målsättningen är att nå 10 miljoner 
hushåll med den nya potatisen 2020.

Forskning inom samhällsvetenskap och humaniora 
bidrar till en kontinuerlig debatt och lärande kring 
hur samhället hänger ihop och kan eller bör föränd-
ras. Ett exempel är den nationalekonomiska forsk-
ningen inom AERC (African Economic Research Consor-
tium) som fördjupar förståelsen för relevant ekonomisk 
politik, till exempel hur olika typer av handelsvillkor 
påverkar exportindustrin eller de ekonomiska effek-
terna av en övergång till förnyelsebara energikällor i 
Afrika. Ibland går länken mellan forskning och för-
ändring via regionala samarbeten, särskilt i politiskt 
känsliga miljöer. Sida stödjer till exempel ACSS (Arab 
Council for Social Sciences) där forskare som har svårt att 
verka i sina hemländer erbjuds en regional arena för 
forskning och dialog.

Sida ger också explicita stöd till innovation, 
som till exempel BioInnovate Africa, ett program förlagt 
inom ICIPE (International Center for Insect Physiology and 
Ecology), som bland annat lett till vidareförädling av 
hirs och durra, tillvaratagande av avfallsprodukter 
från jordbruket, utveckling av policyer på området, 
men också flera kommersiella produkter, till exempel 
teknik som skrämmer bort tse-tse flugor och biolo-
giska bekämpningsmedel.

Övergripande analys

Utbildning
Tillgång till utbildning och ett livslångt lärande är en 
fortsatt utmaning, framför allt för marginaliserade 
grupper. Mer behöver göras, särskilt när det gäller 
flickors utbildning, barns rätt till utbildning i konflikt-
situationer, för att öka likvärdigheten och för att höja 
kvaliteten så att barn och ungdomar får relevanta 

ringsåret har över 300 doktorer utbildats i Sida 
stödda program.

För att bygga forskningskapacitet krävs forsk-
ningsstrukturer: regelverk, finansiering, infrastruktur 
(laboratorier, ICT, bibliotek) och administration. Sida 
arbetar med sådana systemfrågor vid universiteten, 
som del av det kärnstöd som ges, och på nationell 
nivå, bland annat till forskningsråd och ministerier. 
Genom att stödja dessa strukturer ges förutsättningar 
för forskningssystemen att bli självbärande.

En annan strukturfråga för forskning är jämställd-
het. Jämställdhet handlar både om genderbalans 
bland forskarna, men också om att forskningen i sig 
har ett jämställdhetsperspektiv. Överlag är bara 25 till 
30 procent av alla forskare som examinerats i Sida-
stödda program kvinnor. Obalansen beror bland 
annat på att andelen kvinnor på universitetsnivå i 
samarbetsländerna generellt är låg liksom den större 
andelen av forskarutbildningar inom traditionellt 
manligt dominerade ämnesområden (basvetenskaper, 
jordbruk, teknik och också medicin). Sida driver 
aktivt på för ökad jämställdhet och det sker föränd-
ringar: flera universitet tar fram jämställdhetspolicyer 
osv, men jämställdhetsarbetet tar tid.

Forskningskapacitet byggs när forskare får forska.  
I de bilaterala forskningssamarbetena produceras 
mycket viktig forskning. Dessutom stödjer Sida stödjer 
flera internationella forskningsorganisationer som 
främjar och bedriver forskning för utveckling. 
Sidas stöd leder varje år till flera tusen vetenskapliga 
publikationer, men publicering är bara ett delmål från 
ursprunglig idé, via genomförd forskning, till i bästa 
fall nya tillämpningar som förbättrar villkoren för 
 fattiga människor. Ett exempel är det drickbara 
 koleravaccinet OCV (oral cholera vaccine) som bygger 
på svensk biståndsfinansierad grundforskning från 
början av 1980-talet och som via många ofta Sida-
finansierade led, nu tillhör den arsenal av vaccin som 
WHO och UNICEF tillhandahåller i humanitära 
 kriser. 2017 distribuerades miljontals doser vid kolera-
utbrottet i Somalia. 

Sida stödjer forskning inom många av hållbarhets-
agendans områden. Inom den forskning som rör sex-
uella och reproduktiva rättigheter (SRHR) är ett 
exempel hur abortlagstiftningen i ett hundratal länder 
kartlagts, vilket visat ett samband mellan repressiv 
lagstiftning och hög mödradödlighet.247 Ett annat 
exempel är forskning inom WHO-programmet TDR 
(Special Programme for Research and Training in Tropical 
Diseases) som visat att lokal sjukvårdpersonal (commu-
nity healthcare workers) som utbildats i att diagnostisera 
och behandla malaria har gett stora effektivitetsvin-
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Vidare är Sveriges tydliga betoning på jämställdhet 
inom utbildningsområdet fortsatt betydelsefullt. Det 
finns potential till starkare synergieffekter och resultat 
genom att närmare koppla närliggande området som 
vatten och sanitet, SRHR och barn i konflikt, till 
utbildning.

Sidas bedömning är att ansatsen att stärka kapaci-
teten i nationella utbildningssystem och ett nationellt 
ägarskap är fortsatt central. En långsiktighet i plane-
randet krävs för att kunna påvisa konkreta resultat av 
kapacitetsstärkande stöd till nationella utbildningssys-
tem och nationella uppföljningssystem relaterat till 
kvalitativa resultat för lärande i skolan.

En särskild utmaning är yrkesutbildningssystem på 
nationell nivå som inte möter arbetsmarknadens 
behov och därmed bidrar mindre än förväntat till 
arbetsmöjligheter. En ansats där både offentliga och 
privata aktörers satsningar på yrkesutbildning, skills 
development och arbetsmarknadsutveckling närmare 
knyts till stärkandet av nationella utbildningssystem 
har förutsättningar att leda till mer hållbara resultat 
och en bättre matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknadens efterfrågan.

Sidas stöd fokuserar i nuläget på primärutbildning, 
stärkande av utbildningssystem och högre utbildning 
och i mindre utsträckning på förskola, gymnasie-
utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning. 
 Ungdomar är en betydelsefull, men ofta bortglömd 
grupp. Koppling mellan utbildning, arbetsmarknad, 
högre utbildning och forskning kan stärkas ytterligare 
liksom barns rätt till utbildning och fortsatta insatser 
för att höja utbildningens kvalitet.

Forskning
Forskning är ett risktagande: all forskning leder inte 
till användbara resultat. Men forskningsresultat som 
har potential måste förmedlas och kopplas ihop med 
tillämpningar (innovation). Sidastödda forskningsak-
törer arbetar aktivt med att stärka de sätt man kom-
municerar sina rön till andra aktörer: politiker, 
lokalsamhälle och företag.

Forskning är en underfinansierad verksamhet, inte 
minst i Sidas samarbetsländer, där forskningens lång-
siktighet gör att den ofta får stå tillbaka för mer akuta 
behov. Det är ibland omöjligt att inte prioritera de 
omedelbara kriserna, men utan investeringar i kapa-
citet och kunskap riskerar kriserna att permanentas. 
Att genomföra insatser för att stärka forskningen och 
forskningssystemen, både inom universiteten och på 
nationell nivå, är ofta svårt. Förutom politisk turbu-
lens finns också kapacitetsbegränsningar, bristande 
förståelse för forskningens roll för samhällsutveckling 

kunskaper och kompetenser som möter arbetsmark-
nadens behov.

Fortfarande saknar 264 miljoner barn tillgång till 
utbildning, 28 procent av dessa barn uppskattas att 
med nuvarande investeringar aldrig att delta i under-
visning. Det finns stora skillnader inom länder.248 
 Utbildningsutmaningarna är störst i Afrika söder om 
Sahara och i konflikt och postkonfliktkontexter. 
Enbart tillgång till utbildning är inte tillräckligt. 
Under 2016 och 2017 har allt fler globala rapporter 
larmat om att även de som går i skolan, i stor 
utsträckning inte lär sig grundläggande kompetenser 
och att ”lärande krisen” förstärker ojämlikhet och de 
fattigaste, särskilt de fattigaste flickorna, har få möjlig-
heter att få nödvändiga kunskaper och färdigheter.249 
År 2030, uppskattas att 69 procent av barn och ung-
domar i skolålder i låginkomstländer inte kommer att 
ha grundläggande färdigheter, vilket kommer för-
svåra måluppfyllelse inom flera målområdet i Agenda 
2030250. Kvaliteten i undervisningen är allt mer i 
fokus. Samtidigt är den höjda ambitionen i de globala 
målen, tolv års gratis utbildning för alla, fortfarande 
en central utmaning.

Många regeringar, framför allt i låginkomstländer, 
står inför stora utmaningar när det gäller att finan-
siera utbildning. Globalt har biståndet till grundut-
bildning stagnerat eller minskat under senare år, 
 samtidigt som biståndet totalt har ökat. Det interna-
tionella utbildningsbiståndet är fortfarande 6 procent 
lägre än år 2010, samtidigt som totala ODA har ökat. 
Kombinationen av allt fler barn i skolan och det 
minskade stödet till utbildning har bidragit till den 
lärandekris där många barn lämnar skolan utan de 
mest grundläggande färdigheterna uppmärksammats 
stort globalt under 2017. Samtidigt visar att när kraft-
ansträngningar görs får det resultat, och bland annat 
Sverige, har under 2017 bidragit till att fler flykting-
barn, framför allt från Syrien fått tillgång till utbild-
ning, vilket avspeglar sig i en ökning från 50 procent 
2015 till 61 procent 2017.251 

Sidas övergripande bedömning är att Sveriges 
internationella bistånd inom utbildning bidrar till att 
skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar 
utveckling i linje med principen i Agenda 2030 om 
”leave no one behind”. I de bilaterala strategier där 
utbildning är ett tydligt målområde är Sidas bedöm-
ning att svenskt stöd inom utbildning bidrar till ökad 
jämställdhet och förbättrade förutsättningar och val-
möjligheter för människor som lever i fattigdom och 
att det svenska stödet ger långsiktiga resultat i form av 
stabilare institutioner samt stärkt kvalitet i utbild-
ningen i flera samarbetsländer.
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Bedömning

Utbildning
Sida har en portfölj av insatser med syftet att bidra till 
en likvärdig och inkluderande utbildning av god 
 kvalitet på samtliga nivåer för alla flickor och pojkar, 
kvinnor och män. Portföljen bidrar även till att 
 fortsatt ha ett starkt fokus på jämställdhet. Trots 
utmaningar att aggregera resultat för det tematiska 
områden är Sidas bedömning att det svenska bistån-
det har bidragit till stärkt kapacitet i utbildningssyste-
men och ett ökat fokus på kvalitet och inkludering.

Sida bedömer vidare att det finns ett behov av att 
utveckla programmering och förhållningssätt som 
stärker kopplingar och synergier mellan det humani-
tära och det långsiktiga utvecklingssamarbetet, yrkes-
utbildning och framtida försörjningsmöjligheter samt 
synergieffekter mellan hälsa och utbildning för att 
säkerställa flickors möjlighet att avsluta sin utbildning. 

Forskning
Sida har en portfölj av insatser med syfte att bygga 
upp forskningskapacitet i låginkomstländer och -regi-
oner, samt till global, regional och nationell forskning 
av relevans för dessa länder. Portföljen bidrar även till 
att forskning genom innovation bidrar till att fattig-
domsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas 
bedömning är, att det svenska biståndet bidragit till 
att stärka forskningskapacitet, utvecklingsrelevant 
forskning och innovation.

liksom det stora utbildningstrycket på universiteten. 
Antalet forskare som doktorerat med Sida-stöd är 
också mycket litet i förhållande till behovet, men det 
sker ändå en betydande tillväxt i miljöer med svåra 
utmaningar.

Sida ger ofta kärnstöd som bygger på samarbets-
parternas ägarskap: det är samarbetsländernas, de 
nationella universitetens, de regionala och de interna-
tionella forskningsorganisationernas egna strategiska 
inriktningar och prioriteringar som bestämmer forsk-
ningsprogrammen. Många givare föredrar emellertid 
att finansiera enskilda projekt där givarna styr inrikt-
ningen. Sida söker interagera med andra forsknings-
finansiärer för att främja ökat kärnstöd och för att 
förenkla rapporteringskraven för forskningsorganisa-
tionerna, men också för att generellt mobilisera mer 
finansiering till uppbyggnad av forskningskapacitet 
och utvecklingsforskning. 
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Sammanfattande redovisning

Det humanitära året 2017
Under 2017 har de globala humanitära behoven fort-
satt att öka. Målgruppen för humanitärt bistånd har 
mer än fördubblats på fem år och i juni 2017 beräk-
nades att över 140 miljoner människor var i behov av 
skydd och stöd.252 Året präglades av humanitära 
 kriser med 3 specifika karaktärsdrag: 
1)  Betydande brister gällande skydd av civila,  

i till exempel Syrien beräknades upp emot en halv 
miljon människor befinna sig i belägrade och där-
med svåråtkomliga områden, 

2)  Flagranta brott mot den humanitära rätten 
(IHR), till exempel Myanmarkrisen där över en 
halv miljon människor flydde gränser till Bangla-
desh efter en tydlig fördrivningsprocess, 

3)  Stora och parallella nutritionskriser i vilka 
tiotals miljoner människor riskerade att drabbas av 
storskaliga svältkatastrofer (framförallt i Jemen, Syd-
sudan, Nigeria och Somalia)

Tidigt under året riktades världens blickar mot fyra 
länder – Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen – där 
extrem undernäring spred sig snabbt och 20 miljoner 
människor riskerade svält. Sida var en av de första 
givarna att snabbt svara upp mot kriserna vilket 
bidrog till att en storskalig svältkatastrof  undveks. Sida 
följde sedan snabbt upp situationen på plats både i 
Somalia och norra Nigeria, vilket är ett steg i den 
humanitära enhetens stärkande av fältuppföljning.

Rohingyakrisen i Myanmar beräknas vara den 
snabbast växande flyktingkrisen på decennier då över 
en halv miljon människor flydde över gränsen till 
Bangladesh under 12 veckors tid. Myanmarkrisen är 
ett tydligt exempel på hur en kronisk kris där en 
befolkning under lång tid marginaliserats snabbt 
utvecklas till att bli en akut humanitär kris. Även där 
var Sida snabb med att svara upp mot de snabbt väx-
ande behoven genom bland annat Rapid Response 
Mechanismen, genom vilken humanitärt stöd kan ges 
inom 24 timmar. Personal från humanitära enheten 
var även där tidigt på plats med för uppföljning och 
analys, som ledde till utökat stöd.

De förödande konflikterna i Mellanöstern är några 
av de kriser som påvisat störst brott mot den humani-
tära rätten och bristande skydd av civila. Som en 
 konsekvens är sammanlagt 50 miljoner människor i 
Syrien och dess grannländer, Irak, Jemen och 
 Palestina i behov av humanitärt bistånd. Sida har 
konsekvent stöttat dessa länder, under 2017 med  
ca 800 miljoner kronor i humanitärt bistånd. Jemen 

5.8 Humanitärt bistånd

Närvaro av tematiskt område inom regionerna Afrika, Asien, Europa, Latin 
Amerika, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Ryssland. Det tematiska 
området är även närvarande Globalt, den globala närvaron representeras av 
jordglobens färgton.

Tabell 5.8.1: Andel av totalt utbetalda medel, procent

2017 2016 2015
Humanitärt bistånd1 19 21 17

Tabell 5.8.2:  Totalt utbetalade medel till tematiskt 
område, mnkr

2017 2016 2015
Humanitärt bistånd1 4 026 3 882 3 058

1 Utifrån tre sektorgrupper

De humanitära behoven har ständigt växt – målgrup-
pen för humanitärt bistånd har mer än fördubblats på 
5 år. Trots att humanitär finansiering har ökat med 
åren har det inte skett i proportion till de ökade beho-
ven. Därmed har de humanitära appellerna i snitt 
enbart varit 50 procent täckta år 2017. Av den anled-
ning måste Sida prioritera mer än någonsin var det 
humanitära stödet kan ges. I enlighet med de huma-
nitära principerna och framförallt opartiskhetsprinci-
pen (som ger tydlig inriktning i termer av att först 
prioritera de mest allvarliga/livshotande humanitära 
behoven), har Sida prioriterat livräddande insatser i 
form av materiell akuthjälp och andra stödfunktioner. 
Samordning är av central betydelse, men då sektors 
nästan uteslutande utgörs av personal är sektorns 
omfattning av naturliga skäl mycket begränsad. Sida 
tillsammans med UD är dock bland de största 
givarna till samordningsorganet UN Office for the 
Coordination of  Humanitarian Assistance. Reste-
rande sektorer tillgodoses genom ett mycket nära 
samarbete med andra strategier, både landstrategier 
och globala strategier.

Låg närvaro Medel närvaro Hög närvaro

Globalt,
låg närvaro
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åtaganden för att bland annat öka kontantbaserat 
stöd, öka krisdrabbades deltagande, stärka lokala 
responsaktörer, öka flexibilitet, och stärka samspelet 
mellan det humanitära biståndet och utvecklingssam-
arbetet. Viktiga åtaganden är också att öka flexibili-
tet, transparens samt minska administrativa kostnader 
i det humanitära biståndet. En för Sverige central 
fråga var naturligtvis även problematiken kring IHR, 
där de internationella framstegen dessvärre varit 
mycket begränsade.

Sida svarade upp mot svenska WHS-åtaganden 
genom den nya fyraåriga Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020.254 

Den humanitära portföljen täcker fortsatt alla 
humanitära sektorer och geografiska regioner, inne-
håller insatser på land, regional och global nivå och 
kanaliseras genom FN-organisationer, civilsamhälles-
organisationer, Rödakors- och rödahalvmånerörelsen 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB).

Sida har under 2017 stärkt sitt arbete kring ett 
antal prioriterade tematiska områden i Strategin, och 
har utövat sin humanitära expertroll genom stöd till 
Sveriges deltagande i internationella arbetsgrupper, 
men särskilt satsat på att utveckla sitt eget arbete:

1.  Flexibel humanitär finansiering skapar förut-
sättningar för ett behovsstyrt bistånd i kontexter av 
snabbt föränderliga humanitära behov. Sverige 
leder Grand Bargain-arbetet kring flexibel huma-
nitär finansiering, åtaganden som Sida aktivt 
bidrar till.

 ■ Under året ökade Sida ytterligare sitt stöd till FN:s 
humanitära landfonder, som svarade upp mot 
de mest utsatta människornas behov i 18 länder. 
Finansieringsbesluten i dessa landfonder tas på 
plats av FN:s humanitära koordinator och kan 
kanaliseras genom FN, enskilda organisationer 
men även lokala aktörer. Ca 20 procent av dessa 
fonder kanaliseras till nationella och lokala aktörer. 
Sida stärkte sin uppföljning och dialog med dessa 
fonder både på landnivå genom aktivt deltagande i 
styrelser och på det globala planet. Under året 
följde Sida upp inte mindre är 16 av dessa 18 land-
fonder. Vilket är ett led i humanitära enhetens 
intensifiering och förstärkning av fältuppföljning.

 ■ Oallokerat stöd gavs även till organisationers 
humanitära landprogram i flera kontexter, särskilt 
genom FN-organisationer samt Internationella 
rödakorskommittén. Det stödet ger organisationen 
flexibilitet att snabbt allokera medel, efter en skrif-

har under året drabbats av en av historiens mest stor-
skaliga och snabbast spridande kolerautbrott i 
modern historia (nära 900 000 misstänkta fall), dock 
med relativt begränsade dödsfall (ca 2 500 i slutet på 
2017). Även det var till stor del ett exempel på Sidas 
och det humanitära systemets förmåga att förhindra 
en större hälsokatastrof  som skulle kunna ha skördat 
tiotusentals liv (såsom i Haiti 2010 då över 10 000 
människor miste livet).253

Samtidigt som Sida svarade snabbt och kraftfullt 
inom dessa kriser, riktades fortsatt höga stödnivåer till 
så kallade bortglömda kriser som den i Demokratiska 
Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, 
Afghanistan eller Sudan. Dessa tenderar vara 
utdragna situationer som karaktäriseras av väpnad 
konflikt, ofta i kombination med kronisk fattigdom 
och en kraftigt underfinansierad respons.

Sida var även med och svarade upp mot plötsligt 
uppkomna och återkommande naturkatastrofer, som 
cyklonerna i Centralamerika och Madagaskar och 
torkan i Etiopien. Konflikt och naturrelaterade fakto-
rer som klimatförändringar och överanvändning av 
naturresurser är ofta sammanhängande, exempelvis i 
Sahelregionen och Afrikas horn.

Utöver brott mot den internationella humanitära 
rätten och flyktingrätten, vilket leder till ökad utsatt-
het och bristande skydd för drabbade människor, har 
Sida bevittnat ett alltmer begränsat tillträde till behö-
vande och en allt svårare säkerhetsproblematik, vilket 
komplicerar det humanitära arbetet. Responsen förli-
tar sig i ökande grad på lokala responsaktörer, vars 
kapacitet kan kraftigt variera och riskerna de utsätts 
för stora.

De sammansatta humanitära behoven i så många 
kriser samtidigt gör att finansiella resurser och 
respons kapacitet inte längre kan hantera omfatt-
ningen och komplexiteten av behoven. Trots att 
finansiering ökar, fortsätter klyftan mellan behov och 
resurser att växa. Flera år i rad har humanitära 
appeller finansierats enbart till 50 procent, vilket visar 
på de strukturella utmaningar som sektorn står inför.

Prioriterade områden inom det humanitära 
biståndet
För att möta dessa utmaningar riktas blickarna mot 
att förebygga humanitära behov samtidigt som det 
humanitära biståndets effektivitet bör öka. Ur det 
humanitära högnivåmötet 2016 (World Humanitarian 
Summit, WHS) uppkom den så kallade Grand Bar-
gain-överenskommelsen mellan humanitära givare 
och organisationer för en mer effektiv humanitär 
respons. Grand Bargain inbegriper gemensamma 
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exempel lett till att fler strategier inom 
utvecklingssam arbetet möjliggör stöd till insatser 
som stärker krisdrabbade människors resiliens och 
kompletterar humanitära insatser. Till exempel har 
Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afgha-
nistan 2014–2019 i sin halvtidsöversyn anpassats att 
inkludera sårbara grupper som internflyktingar 
och återvändande och liknande anpassning sker 
exempelvis i Resultatstrategi för Sveriges internationella 
bistånd till Uganda 2014–2018 med anledning av den 
storskaliga flyktingkrisen. I nutritionskrisen i Soma-
lia agerade man snabbt inom ramen för det huma-
nitära anslaget för att säkra insatser mot akut 
undernäring, samtidigt som man genom utveck-
lingsanslaget arbetade med förebyggande insatser 
för självförsörjning genom bland annat rehabilite-
ring av jordbruksmark.

 ■ Sida har även tillvaratagit möjligheter att arbeta 
mer långsiktigt inom ramen för den huma-
nitära finansieringen där man bedömt att den 
kan bidra till en gradvis minskning av humanitära 
behov. Exempelvis har fleråriga stöd under 2017 
tilldelats elva humanitära insatser i utdragna kriser 
som Syrienkrisen, Myanmar, Afghanistan, och 
Demokratiska Republiken Kongo.

4. Sida har stärkt sitt arbete kring de humanitära 
principerna och internationell humanitär 
rätt. Sida har prioriterat insatser som nått de mest 
utsatta i svårtillgängliga områden där möjligt. 
Humanitära organisationers kapacitet att för-
handla om humanitärt tillträde har stärkts256. 
 Därtill gav Sida ett stort stöd till förmån för organi-
sationer med ett tydligt skyddsmandat, såsom 
ICRC och UNHCR257. Sida bidrog till exempel till 
att hundratusentals flyktingar erhöll skydd och stöd 
i regionala flyktingkriser som Syrien- och Sydsu-
dankrisen.258 Genom olika typer av riktade skydds-
insatser har Sida bidragit både till att förebygga 
människors sårbarhet, exempelvis genom registre-
ring av flyktingar (bland annat i Uganda från Syd-
sudan och i Libanon från Syrien) eller evakuering 
av civila (ut ur till exempel Raqqa i Syrien), och till 
att stödja dem som redan drabbats av våld, till 
exempel genom psykosociala tjänster eller juridisk 
assistans (till exempel i Palestina).

5. Sidas stöd till den FN-ledda humanitära sam-
ordningen i fält utgör en fortsatt grundbult i 
Sidas arbete. Sida stödde FN:s humanitära sam-
ordningsorgan OCHA:s verksamhet på land- och 
regional nivå liksom UNHCR, som ansvarar för 

tig ansökan till Sida, och vilket Sida vanligtvis svara 
på inom 1–2 dagar.

 ■ Programbaserat stöd: År 2017 inledde Sida en 
övergång från projekt- till programsamarbete även 
med en civilsamhällesorganisation, Norska flyk-
tingrådet (NRC), och förberedde en liknande 
 övergång med ytterligare två civilsamhällesorgani-
sationer inför 2018. Genom övergången med NRC 
har Sida inspirerat även andra givare att öka flexi-
biliteten i sitt stöd.

2. Förutsägbarheten och snabbheten av det 
humanitära biståndet ökade ytterligare.

 ■ Förutsägbarhet: Sida betalade ut 95 procent av 
de beslutade medlen (ca 65 procent av det 
ursprungliga humanitära anslaget) redan inom det 
första kvartalet 2017. Detta i syfte att undvika 
finansiella fördröjningar och säkra en effektiv 
respons genom framförhållning för humanitära 
organisationer som därmed kan säkra omfattande 
logistikplanering, uppköp samt personalrekrytering 
i början av det humanitära året, som vanligtvis är 
begränsat till 12 månader. Det är ännu ett område 
i vilken enheten gjort stora framsteg då mars 2014 
var enbart 3,8 procent av det humanitära anslaget 
utbetalat (jämfört med 65 procent mars 2017).

 ■ Snabbhet: Sida var bland de första att bidra till 
responsen i de fyra svälthotade länderna Somalia, 
Jemen, Syd sudan och Nigeria. Ett ytterligare 
 framsteg var att Sida efter Sveriges utfästelser på 
givarkonferenser för Jemen, Somalia och Rohin-
gyakrisen gjorde utbetalningar av nya stöd inom 
tre veckor. Att utfästa både summa och utbetal-
ningsdatum är unikt i dessa sammanhang och ska-
par framförhållning och tillit för organisationer 
inom responsen.

 ■ Inom ramen för snabbinsatsmekansimen255 god-
kände Sida under 2017 drygt 200 RRM:er (Rapid 
Respone Mechanism) inom 24–48 timmar, vilket 
gav strategiska partners möjligheten att omedelbart 
svara på plötsligt uppkomna behov.

3. Att stärka samspel med utvecklingssamar-
betet har länge varit en viktig fråga för Sidas 
humanitära arbete. Syftet med arbetet är att 
minska det humanitära beroendet i utdragna kriser 
och arbeta för långsiktiga lösningar för de mest sår-
bara människorna.

 ■ Under 2017 har ambitionen inom samspelsagen-
dan höjts ytterligare, och samarbetet över 
 strategigränserna är intensivt. Gemensamma 
analyser av risk, sårbarhet och resiliens har till 
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Övergripande analys

Konkreta framsteg i strategins genomför-
ande och nya områden: Sidas övergripande 
bedömning är att den humanitära verksamheten har 
genomförts framgångsrikt i enlighet med den nya 
humanitära strategin. Arbetet med ovan 8 policyom-
råden är exempel på konkreta resultat upnådda redan 
under första året av Strategins genförande.

Fortsatt fokus på det humanitära kärnman-
datet – rädda liv: Medan det är viktigt att det 
humanitära arbetet är fortsatt drivande i nya policy-
områden och ett än närmare samarbete med andra 
strategier är det samtidigt viktigt att ständigt fokusera 
på det humanitära kärnmandaten. Därför kommer 
Sida fortsatt att fokusera det humanitära stödet på 
akuta humanitära behov i syfte att uppfylla strategins 
huvudsyfte ”att rädda liv och lindra nöd”.

Fortsatt vara principfast och opartisk huma-
nitär givare – i synnerhet givet det globala 
politiska klimatet: Sida bör också värna sin sär-
skilda roll inom givarkretsen. Den förskjutning som 
skett i flera stora givarländers biståndspolitik har läm-
nat Sverige alltmer ensam i rollen som principfast, 
flexibel och systemstärkande humanitär givare. På 
många håll går den humanitära  trenden mot ett mer 
politiserat bistånd, ofta med migrationshämmande 
avsikter. I en utmanande internationell debatt är 
Sidas expertis värdefull, men framför allt efterfrågas 
Sidas närvaro och expertis på landnivå. Under 2017 
har Sida genom en ökad närvaro av humanitära 
medarbetare följt upp responsen men även påverkat 
givardiskussionen i ett flertal  länder. I länder där Sida 
under en längre tid haft en humanitär handläggare263 
har Sida varit särskilt inflytelserik och haft möjlighet 
att konsekvent stötta det humanitära ledarskapet i att 
arbeta utifrån de humanitära principerna och framfö-
rallt principen om opartiskhet. En intern utvärde-
ring264 pekade dessutom på att man i just dessa länder 
kommit längst i att stärka samspelet mellan det 
humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. 
Medan målet är att successivt utöka en fast närvaro 
på landnivå kommer Sidas humanitära enhet  även 
fortsatt satsa på längre fältresor i svåra miljöer och 
växeltjänstgöring.

samordningen i flyktingsituationer. Sidas har under 
2017 tagit ytterligare steg mot att all finansiering, 
med vissa undantag, ska riktas till insatser innanför 
de samordnade humanitära responsplanerna. 
Under året gjorde Sida en  översyn av det humani-
tära biståndet, vilket visade att över 90 procent det 
humanitära biståndet går till de samordnade 
responsplanerna (givetvis där responsplaner är 
aktuella).

6. Sida har även bidragit till att stärka den natio-
nella och lokala responsen i kriskontexter. 
Detta är särskilt relevant där internationella orga-
nisationer har svårt att få tillträde eller där det 
finns möjligheter att stärka det nationella ägarska-
pet av en respons, exempelvis i flyktingmottagande 
länder eller i naturkatastrofer. De humanitära land-
fonderna fördelade i snitt 20 procent till lokala 
aktörer, i vissa kontexter upp till 80 procent 
(Pakistan)259. Genom stödet till UNICEF i de 
största kriserna förmedlades 70 procent genom 
nationella partners260.

7. Sida har inlett ett arbete kring hur man på bästa 
sätt kan öka effektiviteten av den humanitära 
responsen genom kontantbaserat stöd. Kon-
tanter har blivit en allt mer relevant och effektiv 
stödmodalitet i många regioner, inte minst i Syrien-
regionen där Sida bland annat bidrog till att dryga 
400 000 konfliktdrabbade palestinska flyktingar i 
Syrien fick sina grundläggande behov tillgodo-
sedda genom ett kontantstöd261.

8. Sidas humanitära bistånd är transparent. För-
utom informationen som finns på Open Aid, har 
de ca 16 humanitära krisanalyserna för tredje året 
publicerats på Sidas hemsida och Sidas globala 
behovsbaserade humanitära allokeringsmodell har 
även den sedan två år publicerats samt presenterats 
vid flera externa tillfällen.262
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Bedömning
Sida har en portfölj av insatser med syftet att rädda 
liv och lindra nöd i humanitära situationer. På grund 
av den stora ökningen av antalet människor i behov 
av humanitärt stöd prioriterar portföljen akuta huma-
nitära behov och därmed livräddande insatser. Samti-
digt bidrar portföljen även till att skapa synergier 
mellan det humanitära arbetet och utvecklingsarbetet 
genom fleråriga insatser, framförallt i kroniska kriser. 
Trots utmaningar att aggregera resultat för det tema-
tiska områden är Sidas bedömning att det svenska 
biståndet har bidragit till 2 tydliga effekter. 1) ökad 
effektivitet i den akuta fasen i den humanitära 
responsen, detta genom Sidas framsteg gällande ökad 
andel utbetalning i början på året samt genom Sidas 
snabbmekanism (Rapid Response Mechanism, RRM) 
genom vilken beslut kan tas inom 24 timmar. Effekti-
viteten har även uppnåtts genom Sidas höga krav på 
att humanitära projekt skall vara inom den samord-
nade responsplanen som i sin tur tydliggör de mest 
prioriterade behoven. 2) Opartiskhet i det humani-
tära arbetet, genom att Sida använder den ”behovs-
baserade allokeringsmodellen” i vilken stöd till kriser 
baseras enbart på de humanitära behoven, oavsett 
var de befinner sig. Den principfasta hållningen kring 
opartiskhet gör Sida och Sverige till en humanitär 
givare som i allt större utsträckning utmärker sig. I 
synnerhet i det nuvarande geopolitiska klimat där 
givare i allt större utsträckning allokerar humanitära 
medel baserat på andra faktorer såsom säkerhetspoli-
tiska intressen eller massmediala strömmar.
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150 000 migranter i regionen fått grundläggande 
 hälsoutbildning, drygt 42 000 personer riktad infor-
mation kring reproduktiv hälsa och ca 30 000 HIV-
testats266.

Stödet till migrationsmyndigheten i Turkiet 
(Ministry Of  Interior) Directorate General Of  Mig-
ration Management, DGMM via Migrationsverket 
har inneburit att bland annat känsliga frågor som fri-
hetsberövande av irreguljära migranter, utvisning, 
statslöshet, människohandel och asylsökandes rättig-
heter och skyldigheter har diskuterats för en förbätt-
rad asylprocess. Detta bidrog till att uppfylla migra-
tionsrelaterade villkor i enlighet EU:s regelverk och 
krav för i viseringsliberalisering.267

Business Sweden och Forum Syd påbörjade 2016 
det innovativa Swedish-Somali Business Programme 
(SSBP) för att stödja investeringar i Somalia för fler 
jobb åt unga och kvinnor. SSBP skapar kanaler för att 
den stora svensk-somaliska diasporan ska investera i 
små och medelstora företag och därmed skapa pro-
duktiva arbetstillfällen runt om i Somalia. Under 
2017 har 29 företag fått stöd.268

Det femåriga projektet Enhancing Corporate Responsi-
bility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia 
(CREST) som genomförs av IOM arbetar för att asi-
atiska företag ska ha etisk rekrytering och anställning 
av migrantarbetare så att de inte råkar ut för exploa-
tering, kränkningar och skuldsättning. Under 2017 
har programmet byggts upp liksom företagskontakter 
i regionen.269

Andra exempel på migrationsrelaterade insatser 
där rättigheter står i fokus för migranter, flyktingar 
och internflyktingar, oberoende av legal status och 
skäl till migration eller flykt omfattar stödet till Euro-
pean Roma Rights Centre (ERRC), stöd via ILO och 
humanitärt stöd via IOM.

Stödet till ERRC omfattar romer på Balkan och i 
Östeuropa. Kränkningar mot romers mänskliga rät-
tigheter tar sig många uttryck inklusive att de diskri-
mineras av migrationsmyndigheter. ERRC bekämpar 
diskriminering av romer och har bland annat drivit 
rättsfall i nationella domstolar samt i Europadomsto-
len samt påverkansarbete för policy förändringar och 
uppmärksamma bristande tillämpning av existerande 
lagar.270 

Det svenskas stödet till ILO:s obundna mekanism 
har under 2017 bidragit till att syriska flyktingar att 
fått arbetstillstånd i Jordanien. Sysselsättningsska-
pande åtgärder riktade både till flyktingar och lokal 
befolkning har också finansierats. Dessa omfattar 
bland annat underhåll och rehabilitering av vägar 

5.9 Migration och utveckling265

Sammanfattande redovisning
Policyramverket och Agenda 2030 är Sidas utgångs-
punkt för arbetet med migration och utveckling. 
 Principen att ingen får lämnas utanför är central och 
målgruppen omfattar migranter, flyktingar och 
internflyktingar, oberoende av legal status och skäl till 
migration eller flykt. Det övergripande målet är att 
bidra till att stärka migrationens positiva utvecklings-
effekter och motverka de negativa effekter som kan 
följa av irreguljär och ofrivillig migration.

Sida har arbetat integrerat med migration och 
utveckling. genom insatser som direkt eller indirekt 
kopplar till migration och grundorsaker till ofrivillig/
irreguljär migration.

De största bidragen inom det tematiska området 
under 2017 kommer från Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020, följt av Resultatstrategi för globala 
insatser för socialt hållbar utveckling 2014–2017, Strategi för 
stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–
2022, Strategi för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet 2015–2021 och Resultatstrategi för 
globala insatser för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 
2014–2017.

De bilaterala/regionala samarbetsstrategier som 
2017 omfattade mest migrationsrelaterat bistånd  
var Afghanistan, Reformsamarbete i Östeuropa, 
 Tanzania, Zambia och Somalia. Andra strategier 
med  betydande bidrag var, Syrienkrisstrategin, Kenya 
och Etiopien.

De sektorer där migrationsrelaterat bistånd främst 
utbetalades 2017 var akut hjälp, regering och civila 
samhället samt flersektorstöd. Även befolkning & 
reproduktiv hälsa, konflikt, fred och säkerhet samt 
jordbruk var viktiga områden.

Exempel på insatser där migration står i fokus är 
”Partnerskap för migration och hälsa i östra och 
södra Afrika” (PHAMESA), stöd till migrationsmyn-
digheten i Turkiet, insatser i Somalia som innefattar 
diasporan och stöd för att förbättra migrantarbetares 
villkor i Asien.

Programmet PHAMESA som pågått sedan 2014 
och genomförs av IOM har minskat hälsoriskerna 
bland utsatta människor som påverkas av migration. 
Stödet har varit av hög relevans då rörligheten i en 
region med hög andel smittsamma sjukdomar är en 
folkhälsofråga. Migranter är en utsatt grupp vars 
behov de svaga hälsosystemen inte kan tillgodose och 
programmet har resulterat i bättre hälsa för migran-
ter i de länder som berörs. Under 2017 har närmare 
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Sida tar dock fasta på rättighets- och fattigdoms-
perspektivet samt principen om att inte lämna någon 
utanför som innebär att migranter, flyktingar och 
internflyktingar kan vara målgrupper för stöd inom 
flertalet strategier. Det utgör grunden för det förhåll-
ningsätt som myndigheten tagit fram för arbetet med 
migration och utveckling under 2017.275

Det innebär att Sidas integrerade arbete med mig-
ration och utveckling kommer att intensifieras under 
kommande år. De tematiska prioriteringarna som ska 
få genomslag omfattar: 1) Hållbara lösningar för migran-
ter och flyktingar; 2) Utbildning för migranter och flyktingar;  
3) Exploateringsrisker som drabbar migranter och flyktingar, 
inklusive människohandel; 4) Miljö- och klimatförändringar 
och migration; och 5) Kapacitetsuppbyggnad för hantering av 
säker, ordnad och reglerad migration. Sida kommer behöva 
bedriva kompetensutveckling på dessa områden och 
dialog med olika partners för fortsatt kunskapsutveck-
ling.

Bedömning
Sida har en begränsad portfölj av insatser med direkt 
fokus på migration och utveckling. Det migrationsre-
laterade biståndet, det vill säga insatser som direkt 
eller indirekt kopplar till migration och grundorsaker 
till ofrivillig/irreguljär migration är dock omfattande. 
Sidas bedömning är att det svenska biståndet har 
bidragit till att – om än i begränsad omfattning – 
stärka migrationens positiva utvecklingseffekter. 
Biståndet har motverkat de negativa effekter som följt 
av irreguljär och ofrivillig migration under 2017. 

och förbättring av jordbruksmark i Irbid och 
Mafraq.271

Inom ramen för Sidas humanitära stöd har medel 
kanaliserats till IOM som utnyttjats till stöd för 
internt fördrivna människor och migranter samt fri-
villigt återvändande med humanitära behov. IOM 
har arbetat med stöd till utsatta migranter från skydd 
till mat och förnödenheter.272 

Sida har under 2017 undersökt möjligheterna bland 
tio utlandsmyndigheter i Afrika att ansöka om finan-
siering och genomföra migrationsprojekt inom ramen 
för EU Emergency Trust Fund for Africa under 2018.

Regeringskansliet (UD och JU) har efterfrågat 
Sidas expertstöd på området migration och utveck-
ling i form av underlag, rapportering och deltagande i 
internationella möten. Stödet har främst avsett frågor 
relaterade till EU Trust Funds, till arbetet genom IOM 
och UNHCR, men även vad gäller Global Forum on 
Migration and Development, OECD:s temporära arbets-
grupp om migration och utveckling och andra orga-
nisationer/nätverk som anordnat möten om migra-
tion och utveckling.

Därutöver har Sida samverkat med Migrationsver-
ket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) samt Delegationen för Migrationsstudier 
(Delmi) på området. Sida har också bidragit till 
Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram om 
migration och integration.

Sida inrättade i mars 2017 en arbetsgrupp för mig-
ration och utveckling som leds av verkets samordnare 
för tematiken. Arbetsgruppen har bland annat bidra-
git till att utveckla en policymarkör och kunskap på 
migrationsområdet inom Sida. Under 2017 har myn-
digheten anordnat fyra större seminarier på temat 
migration och utveckling. Studier om flyktingar och 
migranters rättigheter och skydd mot våld och explo-
atering har utarbetats, liksom en kartläggning av hur 
Sida motverkar människohandel.

Övergripande analys
De mål och ambitioner som finns i Policyramverket 
för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt 
bistånd273 och i Agenda 2030274 är omfattande.

Samtidigt har regeringens styrning via strategier 
inte varit explicit och inga särskilda anslag för Sidas 
arbete med migration har avsatts. Mål för migration 
finns endast i Strategi för Sveriges regionala utvecklingssam-
arbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021, medan det 
finns referenser i tolv andra tematiska och geografiska 
strategier, till exempel Irak-strategin där Sida ska 
bidra till att stärka Iraks kapacitet att hantera migra-
tion.
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254 Se kapitel 4.1
255 Sida Rapid Response Mechanism 
256 Advanced Training on Humanitarian Action (ATHA)
257 Internationella Rödakorskommittén, ICRC; FN:s flyktingkom-

missariat, UNHCR; FN:s organisation för palestinska flyk-
tingar, UNRWA; FN:s barnfond, UNICEF. 

258 FN:s flyktingkommissariat, UNHCR.
259 OCHA CBPF Grand Management System, https://gms.uno-

cha.org/content/cbpf-allocations
260 Unicef  
261 Insatsnummer 10482
262 International Aid Transparency Initiative, https://www.aid-

transparency.net/
263 till exempel Demokratiska Republiken Kongo, Syrienkrisen, 

Somalia och Afrikas horn, samt Palestina.
264 Samspel mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete 

– från VP-prioritering till praktik, Sida Utredning, Oktober 
2017

265 Sida har med utgångspunkt från sökord identifierat utbetal-
ningar för migrationsrelaterade insatser. Enligt nedan:  
2017  2016  2015   
15 980 023 235  13 726 704 094  11 181 420 306   
 
Mot bakgrund av de felkällor en textsökning innebär har Sida 
valt att inte redovisa denna siffra på samma sätt som övriga 
tematiska utbetalningar som tas fram via definierade sektorko-
der och markörer. Sida avvaktar av OECD-DAC framtagen 
och beslutad sektorkod för det aktuella tematiska området 
samt efterföljande implementering i syfte att kunna ge precisa 
värden.

266 Annual Report 2016, Partnership on Health and Mobility in 
East and Southern Africa (PHAMESA) II sid 1.3.

267 Insatsnummer 55020324.
268 Uppgift från Forum Syd.
269 Insatsnummer 10855.
270 http://www.errc.org/strategic-litigation-european-court-of-

human-rights
271 Insatsnummer 61050030.
272 Insatsnummer 10287.
273 Skr. 2016/17:60, avsnitt 5.6 Migration och utveckling.
274 Delmål 10.7 ”väl fungerande migrationspolitik”, men även 

”inte lämna någon utanför”, icke-diskriminering m.fl.
275 Sidas inriktning på arbetet med migration och utveckling,  

Dox 17/000111:5

https://gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
https://gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
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6. ÖVRIG VERKSAMHET

Förutom att genomföra strategier ägnar sig Sida 
också åt verksamhet i enlighet med instruktion och 
regleringsbrev. Det handlar bland annat om transpa-
rensgarantin, expertstöd till Regeringskansliet, kom-
petensutveckling för utvecklingssamarbetens aktörer 
och myndighetssamarbeten, särskild rapporteringen 
av Power Afrika och andra insatser avseende ökad 
tillgång på förnybar energi, Addis Tax initiativ, Inte-
grerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv och jäm-
ställdhetsintegrering.

Redovisningen av övrig verksamhet består av bak-
grundsinformation, genomförandet och Sidas bedöm-
ning.

6.1 Politik för global utveckling

SIDAS INSTRUKTION

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i 
uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för 
det internationella biståndet, som en del i genomförandet av Sveri-
ges politik för global utveckling.

3.2 § Myndigheten ska dessutom [...] inom ramen för den egna 
verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genom-
förandet av Sveriges politik för global utveckling

Bakgrund
Sveriges politik för global utveckling (PGU) antogs av 
riksdagen 2003 med syftet att involvera samtliga poli-
tikområden i arbetet med utvecklingsmålen, då 
endast det internationella biståndet är otillräckligt för 
att möta utmaningarna. Målet för PGU är att bidra 
till en rättvis och hållbar global utveckling. Politiken 
ska präglas av ett rättighetsperspektiv och de fattigas 
perspektiv på utveckling. Nedan redovisar Sida 
genomfört arbete under 2017, vilket följer rekom-
mendationerna från EBA:s rapport om PGU1 att 
 rapportering kring vad politiken åstadkommer måste bli mer 
process- och dialogorienterad i stället för resultatorienterad.

Samstämmighetspolitiken i PGU är direkt kopplad 
till mål 17 i Agenda 2030 som handlar om att stärka 
genomförandet och det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling. I Agenda 2030 samlas dagord-
ningarna för fattigdomsminskning och hållbar utveck-
ling. Agendans 17 globala mål är integrerade och 

odelbara och innehåller de tre dimensionerna av håll-
bar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljö-
mässiga. Agenda 2030 och de globala målen för håll-
bar utveckling är universella och ställer högre krav på 
samstämmighet och samordning mellan olika nivåer, 
aktörer och politikområden.

Genomförande
Utgångspunkten för Sidas utvecklingssamarbete är de 
behov, prioriteringar och förutsättningar som kvinnor, 
män, flickor och pojkar som lever i fattigdom har. 
Rättighetsperspektivet avser att garantera respekten 
för de mänskliga rättigheterna och att stärka rättig-
hetsbärarnas möjligheter att hävda sina rättigheter, 
samt att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att 
respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättig-
heter.

Sida bedömer relevansen av föreslagna biståndsin-
satser utifrån en mångdimensionell syn på fattigdom 
som förutom inkomstfattigdom inbegriper bristande 
(i) resurser i en bredare bemärkelse, (ii) möjligheter 
och val, (iii) makt och röst, och (iv) säkerhet. Under 
2016 utvecklades ramverket för Sidas multidimensio-
nella fattigdomsanalys. Under 2017 har ramverket 
tillämpats på ett antal landpiloter och parallellt har 
guider och verktyg utvecklats. Den resulterande 
Poverty Toolbox2 är ett praktiskt stöd för analys av land-
specifika utvecklingsmöjligheter och utmaningar, i 
syfte att stärka effektiviteten och relevansen i Sidas 
och landets strategier och program. Analysen och 
dess verktygslåda är ett bidrag till analysstöd för 
nationella och internationella partners i strävan att 
översätta de globala målen till mer konkreta planer 
på landnivå.

Sida använder vidare en rättighetsbaserad ansats 
för att säkerställa att ickediskriminering, deltagande, 
öppenhet och insyn, ansvarsutkrävande och ansvars-
tagande integreras i hela verksamheten.

Nationellt har Sida en viktig roll att spela som 
 sammankallande arena för samverkan för Agenda 
2030-arbetet. Myndigheten har under 2017 fortsatt 
initiativet med ett antal aktörsplattformar för samver-
kan mellan svenska myndigheter, civilsamhälle, före-
tag, långsiktiga investerare, akademin med flera för 
vilka Sida är sammankallande eller drivande.3
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Tillsammans med ett uppdrag att informera en 
bredd av aktörer i det svenska samhället har Sida 
bidragit till att öka kännedomen om Agenda 2030 
och de globala målen.4

Sida har under 2017 lämnat en skrivelse till reger-
ingen om myndighetens arbete med Agenda 2030 
och de globala målen5. Skrivelsen var ett underlag till 
regeringens arbete inför FN:s politiska högnivåforum 
för hållbar utveckling (High Level Political Forum, 
HLPF) i New York i juni 2017.

I skrivelsen ges flera konkreta exempel på Sidas 
bidrag till genomförandet av agendan. Dessutom 
betonas Sidas roll som sammankallande aktör på den 
nationella arenan. Vidare konstateras att genom den 
mångdimensionella fattigdomsanalysen och de fem 
perspektiv som det svenska utvecklingssamarbetet 
bygger på, så är myndigheten väl rustad att arbeta 
med en helhetssyn och utifrån de tre dimensionerna 
av hållbarhet i Agenda 2030.

Sida inledde 2016 en pilotstudie med två landpro-
gram, Colombia och Liberia, och enheten för Lån 
och garantier i Stockholm, för att se hur varje enskild 
insats förhöll sig till olika mål och delmål i Agenda 
2030. Avsikten var att hitta en modell för Sida att på 
ett systematiskt sätt redovisa sin biståndsverksamhet 
mot mål och delmål i Agenda 2030.

Inom OECD/DAC:s samarbetsgrupp för statistik, 
Working Party on Statistics (WP-STAT)  har den 
svenska piloten nu presenterats och diskuterats, i juni 
och oktober 2017, som underlag för att hitta en 
gemensam rapportering av de  globala målen kopplat 
till biståndsinsatser. Ett förslag baserat på den svenska 
pilotens erfarenheter presenterades vid WP-STAT i 
januari 2018 för diskussion bland medlemsländerna.

I rollen som utvecklingsfacilitator har Sida genom 
projektet ”Svenska myndigheter för hållbar utveck-
ling” möjliggjort att 54 myndigheter skrivit under en 
avsiktsförklaring för genomförandet av Agenda 2030, 
i vilken de tar på sig att integrera de tre dimensio-
nerna av hållbarhet (miljömässig, social och ekono-
misk) i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag samt 
genom ökad samverkan.

Sida har på liknande sätt engagerat och samlat 17 
svenska investerare och kapitalförvaltare kring deras 
viktiga roll i arbetet med Agenda 2030. Nätverket har 
gemensamt åtagit sig att samarbeta för att genom sina 
respektive kärnverksamheter stärka genomförande av 
de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt 
fokus på mål 5, 6, 8, 11 och 16. Swedish Investors 
medlemmar gick inför årets Havskonferens samman 
kring ett åtagande om att beakta mål 6 (Rent vatten 

& sanitet) och mål 14 (Hav & marina resurser) i sin 
ägarstyrning och dialog.

Nätverket Swedish Leadership, där Sida faciliterar 
samarbetet mellan 26 svenskrotade företag kopplat till 
Agenda 2030, tog under 2017 fram rekommendatio-
ner till den svenska Agenda 2030 delegationen samt 
en exempelsamling bestående av över 80 exempel på 
hur företagen bidrar till de globala målen. 23 av 
 Swedish Leaderships medlemmar gick även samman 
kring ett gemensamt åtagande kring mål 14 (Hav & 
marina resurser) och att beakta kopplingen ”från 
källa till hav” i sina respektive kärnverksamheter.

Bedömning
Sida har bidragit till målet för PGU i den egna 
biståndsverksamheten, men också på andra politik-
områden inom ramen för samverkan med aktörer 
som universitet, myndigheter, kommuner och lands-
ting, civila samhället och näringsliv.

Sida har under 2017 visat ledarskap i genomföran-
det av utvecklingssamarbetet för att stimulera en glo-
bal hållbar utveckling. Sida lyfter här vikten av stärkt 
nationell samordning för PGU.

Sida bedömer att genom att ta initiativ till en pilot-
studie kring kartläggning av den egna verksamheten i 
relation till de globala målen samt dela erfarenheter 
och slutsatser med andra givare inom ramen för 
OECD/DAC, har Sida bidragit till att skapa bättre 
förutsättningar för en ökad samstämmighet med 
Agenda 2030 och dess mål och delmål.
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Sverige anordnade tillsammans med FN och Världs-
banken. Med FN hölls bilaterala högnivåmöten med 
UNDP, Unicef, UNFPA och UN Women. Inför dessa 
möten ansvarade Sida för att ta fram underlag med 
bidrag från de svenska utlandsmyndigheterna kring 
samarbetet i fält med FN. På detta sätt kan dialogen 
föras utifrån konkreta erfarenheter, vilket ger tyngd 
och skärpa i argumenten och kan bidra till beslut och 
åtgärder som i sin tur påverkar den operativa verk-
samheten. 

I det svenska samarbetet med FN har Sida med sitt 
expertstöd, utöver bidrag till och deltagande i FN-
organens styrelsemöten, under 2017 bidragit till UD:s 
och svenska FN-representationens arbete med att ta 
fram nya strategiska planer för FN:s fonder och pro-
gram. Sidas bidrag har byggt på erfarenheterna från 
det operativa biståndet och styrelsearbetet, och bidra-
git till att svenska prioriteringar inkluderas i FN-orga-
nens strategiska styrdokument.

Sida bidrog vidare till Regeringskansliets rapport 
”Towards Achieving the 2030 Agenda and the Sustai-
nable Development Goals (SDGs)”6 om genomföran-
det av Addis-överenskommelsen om utvecklingsfinan-
siering och deltog även i den svenska delegationen till 
Financing for Development Forum i FN där rapporten pre-
senterades. Sida deltog också i Regeringskansliets 
referensgrupp för framtagandet av Sveriges rapport7 
till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling 
– High Level Political Forum (HLFP) – och deltog i den 
svenska delegationen under högnivåmötet i New 
York. Vid generalförsamlingens öppnande i FN 
(UNGA) ingick Sidas Generaldirektör i den svenska 
delegationen och hade en aktiv roll vid ett flertal sido-
evenemang.

I juni 2017 var Sverige, tillsammans med Fiji, ord-
förande för FN:s Havskonferens i New York i syfte att 
öka kunskapen kring och accelerera framstegen mot 
mål 14 i Agenda 2030, hav och marina resurser. Sida 
bidrog med underlag om resultat och erfarenheter, 
samt ingick i den svenska delegationen. 

Under 2017, ägde det första bilaterala högnivåmö-
tet mellan Sverige och Världsbanken rum, High-Level 
Strategic Consultations (HLSC), där Sida deltog i 
såväl förberedelser och genomförande, inklusive 
genom att leda dialogen på temat hållbar ekonomisk 
utveckling. Sida tog även initiativ till en högnivådialog 
med Världsbanken på temat jämställdhetsbudgetering 
i samverkan med Socialdepartementet och Finansde-
partementet med deltagande på ministernivå. HLSC 
som utmynnande i en gemensam handlingsplan8 som 
följs upp kontinuerligt inklusive i samband med 
Världsbankens årsmöte.

6.2 Expertstöd

SIDAS INSTRUKTION

3.1 § Myndigheten ska dessutom […] bistå regeringen med expert-
stöd, bedömning, analys, resultatredovisning och annat underlag 
som är nödvändigt för regeringens utformning av biståndspolitiken 
och för genomförande av det bilaterala och multilaterala utveck-
lingssamarbetet, humanitära biståndet och EU-biståndet.

Bakgrund
Under 2017 har Sida vidareutvecklat definitionen av 
myndighetens expertroll. Expertrollen är redan idag 
bredare än expertstöd till regeringen och omfattar 
bland annat: (i) Underlag till regeringen (bistå reger-
ingen med expertstöd, såsom bedömning, analys, 
resultatredovisning och annat underlag, som på olika 
sätt bidrar till regeringens utformning och genomför-
ande av biståndspolitiken och andra politikområden 
inom ramen för PGU), (ii) Extern dialog och 
omvärldsanalys (aktivt delta i, påverka och dra lär-
domar från den multilaterala, internationella och 
svenska utvecklingsdialogen och givarsamordningen, 
och (iii) Strategigenomförande (medverka till relevant 
och effektivt strategigenomförande, det vill säga till 
genomförande av det bilaterala, regionala och globala 
utvecklingssamarbetet, samt till det humanitära 
biståndet).

Sida ser ett behov framöver av att fortsätta utveckla 
myndighetens roll som facilitator av utveckling som 
komplement till den mer traditionella rollen som 
finansiär. Sidas förmåga att arbeta i, och stimulera 
till, partnerskap med andra aktörer för bättre 
biståndseffektivitet och genomslag för svenska priori-
teringar är en viktig del av en modern och global 
expertmyndighet.

Genomförande
Under 2017 har expertstödet fortsatt fokuserat på de 
nya globala målen för hållbar utveckling, ökat fattig-
domsfokus och kopplingen mellan humanitärt- och 
utvecklingsbistånd. Expertstödet kopplades även tyd-
ligt till de svenska biståndspolitiska prioriteringarna 
miljö och klimat, jämställdhet och freds- och statsbyggande 
samt till andra centrala områden inom svenskt 
utvecklingssamarbete som demokrati, mänskliga rät-
tigheter och rättsstatens principer, SRHR, inklude-
rande ekonomisk och social utveckling, humanitär 
verksamhet och att verka för ett starkt multilateralt 
system inklusive FN.

Sida bidrog med expertstöd till regeringen genom 
deltagande i det multilaterala systemets årliga sty-
relse- och årsmöten, liksom i de högnivåmöten som 
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multidimensionell fattigdom generellt, och diskussio-
ner om ett närmare samarbete med andra givare 
(DFID, EBRD och EIB) har påbörjats och diskussio-
ner med UNDP har skett på både huvudkvartersnivå 
och landnivå. Sida medverkade i OECD:s multidi-
mensional country review (MDCR) groups årliga 
möte; MDPA ansatsen nämndes vid Sidas medverkan 
i en panel om ojämlikhet under Världsbankens vår-
möten, i ett rundabordssamtal kring inkluderande till-
växt under Världsbankens årsmöten, och i en panel 
om arbetsmarknadsanalys på ILO; och Sidas general-
direktör talade vid ett högnivåmöte kring multidi-
mensionell fattigdom under FN:s generalförsamling.
Återinförandet och utökningen av Mexico City Policy 
(MCP), nu även kallad ”Protecting Lives in Global 
Health Assistance” (PLGHA) av den amerikanska 
regeringen i början av 2017 har krävt särskilda insat-
ser för att värna Sidas SRHR-bistånd. I juli fattade 
Sida beslut om ett positionspapper10 som tydliggör att 
Sida inom SRHR-området inte ska samarbeta med 
organisationer som följer MCP/PLGHA då det inne-
bär att de inte kan arbeta med abort frågor. Sidas 
sammanställning och analys av konsekvenserna av 
MCP/PLGHA utgjorde basen för UD:s inspel till 
USA:s utrikesdepartement i sexmånaders översynen 
av policyn.11

Sida har under 2017 deltagit i OECD/DAC:s 
 nätverk för jämställdhet (Gendernet), nätverket för 
demokrati och offentlig förvaltning (GovNet), nätver-
ket för miljömässig hållbarhet (Environet), där Sida i 
oktober 2017 blev invald i nätverkets ”bureau”, nät-
verket för konfliktdrabbade och sviktande stater 
(INCAF), i Anti-Corruption Task Team och i 
OECD/DAC:s grupp för Multidimensional Country 
Reviews (MDCR). Sida har fortsatt sitt arbete med 
OECD/DAC för att effektivisera CSO-stödet och 
dialogen med civilsamhället. Sida ledde även den 
arbetsgrupp inom OECD/DAC:s utvärderingsnät-
verk (EvalNet) som arbetar med kapacitetsutveckling.

Sida har under 2017 löpande bidragit med under-
lag till UD inför formulering av svenska positioner i 
EU:s tematiska och geografiska genomförandekom-
mittéer samt inför rådslutsatser inom prioriterade 
tematiska områden. Sida bidrog under 2017 med 
stöd till UD vid förhandlingarna om en ny EU-
gemensam utvecklingspolicy (European Consensus on 
Development), vilket är en anpassning till Agenda 
2030. EU-arbetet har under 2017 fått ett ökat 
utrymme i dialogen mellan Sida och UD med mål-
sättningen att förbättra styrningen av det operativa 
EU-samarbetet som exempelvis rör genomförandet 
av EU:s gemensamma strategier, fördjupat samarbete 

Sida bidrog till en lansering i Stockholm av både 
Världsbankens World Development Report 2017: 
Governance and Law, och UNDP:s Human Develop-
ment Report: Human Development for Everyone samt 
World Development Report 2018: Learning to Realise 
Education’s Promise och UNESCO:s Global Education 
Monitoring Report: Accountability in Education. Diskus-
sionerna runt lanseringarna har lett till fördjupad dia-
log och partnerskap.

Sida bidrog, som en av flera svenska expertmyndig-
heter, med expertis och stöd till förhandlingsprocesser 
under klimatkonventionen. Under 2017 deltog Sida i 
förhandlingarna om Parisavtalets genomförande och 
ingick i den svenska delegationen till FN:s klimatkon-
ferens i Bonn (COP23) i november. Myndigheten 
bidrog vidare under 2017 med huvuddelen av finan-
sieringsinformationen i  Sveriges klimatrapport till 
EU. Sida bistår dessutom regeringskansliet i bedöm-
ningen av projektförslag till bland annat den Gröna 
klimatfonden, där Sverige är sjätte största givare. 

Sida har under 2017 ingått i flera andra svenska 
delegationer, till bland annat till FN:s kvinnokommis-
sion i New York i mars, FN:s befolkningskommission i 
april, Världshälsoförsamlingen i maj, UNESCO:s 
generalkonferens i november, i uppföljningen av FN:s 
konvention mot korruption (UNCAC) i november 
samt i WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires i 
december. Sida bidrar såväl med konkreta erfarenhe-
ter från strategigenomförande, tematisk expertis i ett 
utvecklings- och biståndsperspektiv som med kontak-
ter med strategiska samarbetspartners, som ofta del-
tar på sidoevent på de större internationella mötena. 

Sida bidrog även i den pågående processen kring 
den globala arkitekturen inom utbildningsbiståndet, 
bland annat genom plats i styrelsen och expertgrupp i 
Global Partnership for Education (GPE) samt i dis-
kussioner om initiativen Education Cannot Wait 
(ECW) och International Finance Facility for Educa-
tion (IFFEd). 

Sida deltog dessutom som expert i UNESCO:s 
rådgivande kommitté för att ta fram nya internat-
ionella riktlinjer för sexualundervisning.

Ett exempel på framgångsrikt påverkansarbete är 
hur Sidas multidimensionella fattigdomsanalys 
(MDPA), i linje med Agenda 2030, under 2017 har 
diskuterats i en rad forum. Den användes som en 
övergripande ansats under diskussionerna på det bila-
terala högnivåmötet mellan Sverige och Världsban-
ken samt presenterades under den förberedande kon-
sultationen inför FN:s högnivåmöte liksom vid OPHI9 
årsmöte i Beijing. Ett nära samarbete har utvecklats 
mellan Världsbanken och Sida kring landanalys och 
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Bedömning
Sida bedömer att myndighetetens expertstöd i form 
av rapporter och underlag och deltagande i multilate-
rala och internationella fora och sammanhang under 
2017 svarat upp mot instruktionens och reglerings-
brevets krav. Genom expertstödet har myndighetens 
kompetens, lärdomar och erfarenheter från biståndets 
genomförande kunnat födas in i svenskt policyska-
pande och expertstödet bedöms också positivt ha 
bidragit till att säkra samstämmighet och slagkraft i 
det svenska agerandet gentemot globala och multila-
terala aktörer samt i viktiga internationella policyfora.

med EU-kommissionen bland annat gällande gemen-
sam programmering samt den nya handlingsplanen 
för jämställdhetsintegrering. Sida har under hösten 
förstärkt EU-samordningen och förutsättningarna för 
utveckling av partnerskap och påverkansarbete 
genom placeringen av en Sida-samordnare på den 
svenska EU-representationen i Bryssel. Vidare expan-
derar Sida den verksamhet som finansieras genom 
delegerade medel från EU-kommissionen som ett 
komplement till Sidas anslag.

En central del av Sidas expertstöd under 2017 
utgjordes av de underlag till strategier som Sida utar-
betade med regeringens anvisningar som grund. 
Under 2017 lämnade myndigheten underlag till stra-
tegier för de bilaterala strategierna för Burkina Faso12, 
Irak13, Myanmar14 och Sudan15 samt de globala/
tematiska strategierna för hållbar fred (2017–2022),16 
hållbar miljö, klimat och hav, samt hållbart utnytt-
jande av naturresurser (2018–2022)17, för arbete med 
de mänskliga rättigheterna, demokrati, och rättssta-
tens principer (2018–2022)18 samt för global jäm-
ställdhet och kvinnors och flickors rättigheter (2018–
2022)19.

Sida har vidare svarat på regleringsbrevsuppdrag 
avseende Sidas arbete med Agenda 2030 och de glo-
bala målen för hållbar utveckling20, utnyttjande av 
utvecklingssamarbetet för att motverka det krym-
pande utrymmet för civilsamhället21, biologisk mång-
fald22, prognoser för handelsrelaterade insatser23 samt 
klimatpåverkan och kapacitetsuppbyggnad för 
genomförande av målen i Parisavtalet24. Dessutom 
har myndigheten lämnat återrapportering av Sidas 
multilaterala utvecklingssamarbete25, och samman-
ställt Sidas bistånd för minhantering, insatser för att 
bekämpa illegal handel med små och lätta vapen 
samt implementering av vapenhandelsfördraget26 
samt gjort en konsekvensanalys av förutsättningar och 
effekter av borttagande av skattefrihet för bistånds-
medel.27
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6.3 Tillvarata kunskap från utvärderingar vid 
genomförandet av utvecklingssamarbete

SIDAS INSTRUKTION

2.6 § Vidare ska myndigheten i sin verksamhet […] tillvarata 
 kunskap från såväl egeninitierade som externa utvärderingar vid 
genomförande av utvecklingssamarbete.

Bakgrund
Varje år upphandlar de operativa enheterna på Sida 
ett antal så kallade decentraliserade utvärderingar, 
som genomförs av oberoende konsulter. Majoriteten 
av de decentraliserade utvärderingarna är projekt-
utvärderingar vars slutsatser och rekommendationer 
ligger till grund för Sida och Sidas samarbetspartners 
arbete med att utveckla både utformning och genom-
föranden av insatser. Utvärderingarna publiceras i 
Sidas publikationsdatabas som finns tillgänglig på 
Sidas hemsida. Därutöver beslutar Generaldirektören 
om ett mindre antal så kallade strategiska utvärde-
ringar vilka i regel behandlar frågor av verksövergri-
pande intresse och är av vikt för myndighetens styr-
ning och lärande. Sida har rutiner för att ta fram 
ställningstaganden och åtgärdsplaner utifrån slut-
satser och rekommendationer i utvärderingar.

Genomförande
Generaldirektören beslutade om en strategisk utvär-
deringsplan för 201728 där sju strategiska utvärde-
ringar påbörjas 2017. Av dessa sju har en intern stra-
tegisk utvärdering av samspelet mellan humanitärt 
arbete och långsiktigt utvecklingssamarbete färdig-
ställts. Övriga kommer slutföras under 2018.

Utvärderingen av samspelet mellan humanitärt 
arbete och långsiktigt utvecklingssamarbete syftade 
till att inhämta lärdomar och erfarenheter från den 
egna verksamheten, som kan användas för vidare 
verksamhetsutveckling29. Utvärderingen konstaterade 
bland annat att Sida på senare år utvecklat former för 
analys och planering som stärker en helhetssyn som 
bygger på ett samspel mellan det humanitära bistån-
det och utvecklingssamarbetet, men att vissa upp-
levda hinder står i vägen för ett än mer effektivt sam-
pel. Vidare fann utvärderingen att Sidas fortsatta 
arbete för att stärka samspel mellan det humanitära 
och det långsiktiga utvecklingssamarbetet skulle gyn-
nas av ett utvecklat system för informationsdelning 
och metodsamordning, och att arbetet kommit längst 
där humanitär kompetens finns i landteamen. Arbetet 
med att ta fram ställningstaganden till rekommenda-
tioner samt besluta om relevanta åtgärder för att 

stärka verksamheten slutfördes under hösten 2017, 
inom ramen för verksamhetsplaneringen för 2018.

Under 2017 publicerade Sida en sammanställning 
av 19 utvärderingar upphandlade och publicerade av 
Sida och utlandsmyndigheter under 201630. Utöver 
denna publicerades 26 decentraliserade utvärde-
ringar31.

Sida har utifrån ovan redovisade utvärderingar 
under 2017 tagit tillvara kunskap och rekommenda-
tioner från både egeninitierade och externt initierade 
utvärderingar. På insatsnivå används ofta utvärde-
ringar av en tidigare fas av samma projekt eller pro-
gram för att göra justeringar i insatsen och/eller som 
grund för ett finansieringsbeslut. Vid utarbetande av 
underlag för nya strategier för utvecklingssamarbete 
med ett land, region eller en global tematik har Sidas 
analyser i viss utsträckning utgått både från externt 
och internt initierade utvärderingar. Detta gäller även 
för den redovisning av strategigenomförande som 
Sida genomför.

Bedömning
Sida bedömer att användningen av utvärderingar har 
bidragit till utformningen av verksamheten. Att Sida 
omhändertar utvärderingar är väsentligt för att kvali-
tetssäkra och höja effektivitet av biståndsverksamhet.



162

ÖVRIG VERKSAMHET

Sidas årsredovisning 2017

Genomförande
2017 anordnade Sida 48 utbildningstillfällen. Under 
året har arbetet med att ytterligare höja kvaliteten på 
kurserna inom kapacitetsutveckling varit i fokus. Ett 
relevant grundutbud kring metoder och teman har 
utvecklats med kurser inom miljö/klimat, jämställdhet, 
anti-korruption, resultatstyrning, humanitärt arbete, säkerhet 
samt utvecklingssamarbete specifikt för myndigheter. Grund-
utbudet består av väl beprövade kurser som är efter-
frågestyrda av aktörerna.
Förutom grundutbudet har nytt kursinnehåll utveck-
lats utifrån målgruppernas behov. För Lantmäteriet 
och deras partners skräddarsyddes en kurs om jäm-
ställdhet, Gender Perspectives on Land Management 33, för 
HUM-aktörer anordnades en kurs i Results-Based 
Management 34 och för myndigheter skapades en work-
shop om kapacitetsutveckling i praktiken35.

Inom kapacitetsutveckling är det civilsamhälles-
organisationer och myndigheter som utnyttjar Sida 
Partnership Forum mest. Under 2017 har därför 
arbetet med att nå underrepresenterade partners 
intensifierats, exempelvis kontakter med näringslivet. 
Två workshops inom ramen för projektet Hållbara 
 innovationer i kris och katastrof  36 anordnades där bland 
annat Sida, UD, olika näringslivsaktörer och civila 
samhället deltog. Dessa möten gav tillfällen till erfa-
renhetsutbyte och dialog mellan privata och offentliga 

6.4 Utbildning och kompetensutveckling för 
Sidas samarbetspartner

SIDAS INSTRUKTION

3.6 §  Myndigheten ska dessutom [...] vid myndighetens utbildnings-
centrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling 
för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,

Bakgrund
Sida anordnar kapacitetsutvecklingsprogram för 
svenska aktörer inom internationellt utvecklingssam-
arbete för att stärka genomförandet av det svenska 
biståndet. Det handlar främst om aktörer från civil-
samhället, myndigheter och näringslivet. Utbildning-
arna äger rum vid myndighetens utbildningscenter 
Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Utbudet 
består av metod  och tematiska kurser i bland annat 
resultatstyrning, jämställdhet, anti korruption och 
miljö/klimat.

I Härnösand genomförs också förberedelseutbild-
ning och kompetensutveckling av yngre personer inom 
ramen för de så kallade resursbasprogrammen, det vill 
säga praktikantprogrammet, MFS, JPO, SARC, BBE 
och JPD32. Resursbasprogrammen möjliggör förutom 
praktik och utbyten, även tjänstgöring inom FN-orga-
nisationer, EU och i Sidas samarbetsländer.

Tabell 6.4.2: Könsfördelning kurser

2017 2016 2015

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Kapacitetsutvecklingskurser 313 65% 171 35% 404 68% 188 32% 370 66% 192 34%

Resursbaskurser 564 78% 159 22% 725 73% 265 27% 892 77% 262 23%

Totalt antal per kön 877 73% 330 27% 1 129 71% 453 29% 1 262 74% 454 26%

Totalt antal deltagare per år 1 207 1 582 1 716

Tabell 6.4.1: Prestationer och kostnader1

2017 2016 2015

Antal
Utfall per 
kurs i tkr2 Antal

Utfall per 
kurs i tkr2 Antal

Utfall per 
kurs i tkr2

Genomförda kapacitets-
utvecklingskurser 18 200,4 19 190,2 30 116,9

Deltagare kapacitets-
utvecklingskurser 484 7,5 592 6,1 562 6,2

Genomförda resursbaskurser 30 248,3 33 221 46 196,8

Deltagare resursbaskurser 723 10,3 990 7,4 1154 7,8

1 Jämn fördelning mellan könen kopplat till kapacitetsutvecklingskurser efterfrågas inte av Sida med hänvisning till att deltagare väljs av sändande organisation. 
Däremot efterfrågar Sida kopplat till de juniora resursbasprogrammen en jämn könsfördelning. Detta kopplar även till Sidas mångfaldsplan 2017-2019.

2  Kostnaden avser enbart direkta kurskostnader som finansierats av sakanslag, det vill säga exklusive lönekostnader och andra förvaltningskostnader.
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aktörer för att diskutera möjliga samarbeten. Fler 
workshops inom projektet är planerade för 2018.

I syfte att ytterligare stärka den interna pedago-
giska kapaciteten och introducera innovativa metoder 
som främjar hållbar kompetens- och kapacitetsut-
veckling har en satsning gjorts för att vidareutveckla 
Sida Partnership Forums pedagogiska plattform i linje 
med modern forskning om vuxenpedagogik. Ofta 
anlitade konsulter har deltagit i en workshop så att 
även utbildning som genomförs av externa konsulter 
ska följa samma pedagogik.

Inom resursbasutveckling har utbildning anordnats 
för deltagare som antagits till de olika resursbaspro-
grammen i form av förberedelsekurser, karriärplanering 
och återträffar. Under 2017 har fokus legat på de seni-
ora programmen såsom JPO, SARC, BBE och JPD.

Som svar på en uppmaning från FN:s generalse-
kreterare om större volontärengagemang från perso-
ner under 30 år rekryterade Sida under 2017 perso-
ner till en ny kategori av FN-volontärer, så kallade 
UN Youth Volunteers. För att förbereda de rekryte-
rade inför tjänstgöring inom FN genomfördes en för-
beredelseutbildning37 med fokus på svenska priorite-
ringar inom multilateral samverkan.
På grund av förändringar i ansökningsprocessen för 
MFS-stipendiet under 2017, har antalet förberedelse-
kurser minskat betydligt. 2018 väntas dock antalet 
kurser återgå till ungefär samma nivå som före 2017.

Bedömning
Sida bedömer att intresset från myndigheter och 
näringsliv att delta vid kurser och möten på Sida 
Partnership Forum har ökat. Differentieringen av del-
tagandet innebär ökade möjligheter till dialog och 
erfarenhetsutbyte mellan olika aktörsgrupper. Sida 
har, för att ytterligare öka relevansen av kursutbudet, 
i dialog med aktörerna skräddarsytt utbildningar som 
direkt svarar mot specifikt uttalade behov.

Sida har också sett att ett ökat fokus på att genom-
föra förberedelseutbildningar och kompetensutveck-
ling för de seniora resursbasprogrammen har bidragit 
till att utveckla och bredda svensk resursbas inom FN-
systemet, utvecklingsbankerna, EU, andra internatio-
nella organisationer och/eller vid Utlandsmyndighe-
terna.

Med hög relevans och kvalitet i utbildningarna 
samt användning av lärandemetoder som ökar sanno-
likheten för inlärning, är Sidas bedömning att arbetet 
stärkt svenska aktörers kapacitet att bidra till förbätt-
rade levnadsvillkor för människor runt om i världen 
som lever i fattigdom och/eller under förtryck.
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Under 2017 har två nätverksmöten genomförts. 
Det första hölls i april då fokus låg på erfarenhetsre-
dovisningar från myndigheter som deltagit som junior 
partner i projekt. Dessutom bjöds Litauens kontakt-
punkt in för att berätta om sin resa från mottagarland 
till EU-medlemsland och framgångsrik genomförare 
av EU Twinning projekt. Det andra nätverksmötet 
hölls i oktober och fokuserade på att utbilda myndig-
heter i tolkningen av nylanseringen av EU Twinning 
manualen. Bland annat hölls presentationer av EU-
kommissionen och dessutom var kontaktpunkter och 
myndigheter från Finland och Danmark inbjudna att 
presentera sina erfarenheter av Twinning.

Under året har Sida beviljat fyra ansökningar till 
EU Twinning projekt motsvarande 2,5 miljoner kro-
nor. Jordbruksverket är nu inne i genomförandefasen 
av ett projekt i Moldavien tillsammans med Lettland 
och Litauen. Naturvårdsverket har nyligen gått över i 
fas 3 för genomförandet av projekt i Serbien tillsam-
mans med Österrike och Litauen och Arbetsförmed-
lingen har nyligen skrivit avtal med Österrike och 
Litauen för ett projekt i Azerbaijan.

För närvarande har Sida sju pågående Twinning-
projekt. Utöver de ovanstående nyligen beviljade 
ansökningarna har myndigheten sedan tidigare över-
enskommelser med Migrationsverket som har två 
projekt i genomförandefasen, varav ett är i Kosovo 
och det andra i Serbien parallellt. Även Swedsurvey 
genomför ett projekt i Jordanien sedan 2015. Antalet 
EU finansierade Twinningprojekt som anslagits av 
kommissionen under år 2017 har varit färre än tidi-
gare år. Därför har Sida följaktligen beviljat färre 
ansökningar 2017 jämfört med tidigare år vilket syns 
i form av lägre utfall.

De totala utbetalningarna under 2017 uppgår till 
totalt cirka 2,4 miljoner kronor.

Twinning skapar synergieffekter mellan Sveriges 
bilaterala bistånd och EU:s bistånd. I exempelvis 
 Serbien har Naturvårdsverket ett bilateralt samarbete 
genom Sida med det serbiska ministeriet för jordbruk 
och miljöskydd (Ministry of  Agriculture and Environ-
mental Protection). Under 2017 har Naturvårdsver-
ket även startat ett Twinnigprojekt i konsortie med 
Österrike (lead partner) och Litauen under rubriken 
”Support to Waste Management Policy-Serbia” som 
fortsätter stärka samma myndighet.

Sida lyfter dock ett par utmaningar. För det första 
noteras att många myndigheter upplever EU:s admi-
nistrativa krav och rutiner som striktare och mer tids-
krävande än vad som initialt kunde förutses. Här är 
viktigt att Sida fortsätter med de utbildningar som för 

6.5 Myndighetssamarbete finansierat genom 
EU:s biståndsbudget

SIDAS INSTRUKTION

3.7 §  Myndigheten ska dessutom [...] vara nationell kontaktpunkt för 
myndighetssamarbete (Twinning och Technical Assistance Infor-
mation Exchange, TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget,

Bakgrund
Twinning och TAIEX (Technical Assistance Informa-
tion Exchange) är EU:s biståndsinstrument för insti-
tutionsbyggande och baseras på samarbete mellan 
myndigheter i EU medlemsländer och mottagarlän-
der. Twinning-programmet syftar till att stödja insti-
tutionsutveckling i kandidatländer, potentiella kandi-
datländer och grannländer i Östeuropa, Centralasien, 
Nordafrika och Mellanöstern och stärka mottagarlän-
dernas förvaltningar i linje med EU:s standarder och 
regler. Projekten under Twinning-programmet imple-
menteras under cirka sex månader (s.k. Twinning 
Light) och cirka 18–24 månader för ordinarie Twin-
ning Classic. Kontraktsvolymen för EU Twinning-
projekt varierar mellan 1–3 miljoner kronor för Twin-
ning Light upp till ungefär 20–30 miljoner kronor för 
Twinning Classic. TAIEX stödjer insatser i form av 
studiebesök, workshops och expertuppdrag inom 
olika områden.

Sida agerar som nationell kontaktpunkt för Twin-
ning och TAIEX. Detta innebär att Sida förmedlar 
information om möjligheter till EU-finansiering 
genom Twinning och TAIEX till andra svenska myn-
digheter. I uppdraget ingår att främja, utveckla och 
koordinera aktiviteter för myndigheter i Sverige. Sida 
faciliterar kontakter med andra länders myndigheter, 
genomför kapacitetsutvecklingsinsatser i form av 
skräddarsydda utbildningar för myndigheter samt ger 
råd till svenska myndigheter inför och under ansök-
ningsprocessen. För att säkerställa att myndigheter 
uppfyller kravet på full kostnadstäckning vid tjänste-
export, beviljar Sida kostnadsersättning för de kostna-
der som inte täcks av EU. Kostnadsersättningen ger 
svenska myndigheter möjlighet att konkurrera med 
andra medlemsstater om Twinning-projekt. Den 
minskar också eventuella finansiella hinder för svensk 
tjänsteexport.

Genomförande
Under 2017 har Sida genomfört två heldagsutbild-
ningar med totalt 35 deltagare. Dessutom har konsul-
terna genomfört skräddarsydda utbildningar för myn-
digheter med behov av kortare utbildningar.
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nuvarande erbjuds myndigheter. För det andra menar 
flera myndigheter att EU Twinning inte ger full kost-
nadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen. Det 
beror delvis på hur myndigheter själva beräknar sina 
kostnader. Sida erbjuder skräddarsydda utbildningar 
för att öka myndigheters kapacitet och kunskap kring 
Twinning samt EU-riktlinjer och därmed deras möj-
ligheter att vinna ett Twinningprojekt.

Sida ser positivt på möjligheter att dra nytta av 
Twinning och TAIEX som ett sätt att komplettera 
Sveriges bilaterala stöd inom ramen för Resultatstrategi 
för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan 
och Turkiet 2014–2020 genom att använda svenska 
myndigheters kunskap och erfarenheter.

Bedömning
Sida konstaterar att svenska myndigheters kapacitet 
att ansöka om och beviljas finansiering av Twinning-
projekt behöver stärkas ytterligare. Även relationerna 
mellan svenska myndigheter och mottagarländernas 
myndigheter och förvaltningar behöver stärkas. Båda 
programtyperna Twinning och TAIEX hjälper 
svenska myndigheter att dela med sig av kunskap och 
erfarenheter inom sina specialområden så att respek-
tive samarbetsland ska kunna leva upp till anpass-
ningskraven enligt EU:s regelverk.

Trots att Twinning och TAIEX är resurskrävande 
biståndsformer i relation till förvaltningskostnad, så 
bedömer Sida att nuvarande nivåer på volym är rim-
liga och nödvändiga för att nå viktiga resultat.
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under utgiftsområde 7. Sida ska enligt Regleringsbre-
vet för budgetåret 2017 redovisa prestationer rörande 
administrativa kontrollmoment vid bidragshantering 
samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav 
av medel för de anslagsposter inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet som regeringen eller Regerings-
kansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta 
Sidas del av administrationen av den verksamhet som 
regeringen eller Regeringskansliet beslutar om.

Genomförande
Enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2017, dispone-
rar Sida totalt 12,7 miljarder kronor för utbetalning 
efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet. I 
och med att Sida disponerar medlen ingår de i Sidas 
redovisning och årsredovisning trots att Sida inte 
beslutar om medlen. Enligt Regleringsbrevet undan-
tas Sida att redovisa prognoser samt från att lämna en 
fördjupad redogörelse för bemyndiganden i budget-
underlaget för dessa anslag och anslagsposter varför 
de inte ingår i redovisningen av finansiella villkor, 
avsnitt 7. Sidas uppdrag har i praktiken handlat om 
att kontrollera inkomna bidragsansökningar, hantera 
utbetalningar av beslutade bidrag samt kontrollera 
och bevaka återrapportering och återkrav av bidrag 
samt svara för en effektiv valutahantering. Hante-
ringen avser Utrikesdepartementets samt Miljö- och 
energidepartementets insatser, anslagsposterna 30, 31 
och 33, och följer Regeringskansliets vägledningar 
och rutinbeskrivningar för bidragshantering

6.6 Sidas uppdrag avseende bidragshantering 
som regeringen eller Regeringskansliet 
beslutar om

SIDAS INSTRUKTION

3.9 §  Myndigheten ska dessutom […] när det gäller vissa medel för 
anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som 
regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, för Regerings-
kansliets räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid 
bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar, återbetalningar 
och återkrav samt svara för en effektiv valutahantering.

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  […] prestationer rörande administrativa kontrollmoment vid 
bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och 
återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet som Regeringskansliet beslutar om. 
Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den 
verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

Bakgrund
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (2010-06-23) att från den 
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroller 
vid bidragshantering samt att praktiskt hantera utbe-
talningar och återkrav av vissa medel för anslagspos-
ter inom Regeringskansliets (UD:s) ansvarsområde 

Tabell 6.6.1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2017 2016 2015

Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1

Multilaterala utvecklingsbanker, 
fonder och skuldavskrivningar  
(ap 30)

 2 824 146    13  3 793 511    19  2 952 335    40

Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder (ap 31)  8 861 279    67  6 501 634    57  9 170 400    51

Strategiskt inriktade bidrag (ap 33)
 973 883    257  970 331    182  367 127    203

Totalt  12 659 308    337  11 265 476    258  12 489 862    294

Inkluderat återbetalningar -15 453    -10 054    -32 043    

1  Varav 40 återbetalningar 2017, 40 återbetalningar 2016, 42 återbetalningar 2015.
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Bedömning
De prestationer som Sida har identifierat som rele-
vanta att redovisa för uppdraget framgår av tabell 
6.6.1 och 6.6.2. Varje insats motsvaras av ett eller 
flera regerings- eller Regeringskanslibeslut. Utfallet 
för 2017 års bidragsutbetalningar på berörda anslags-
poster uppgår till totalt 12,7 miljarder kronor vilket 
framgår av tabell 6.6.1. Antalet betalningar uppgår 
till 337 vilket är en ökning jämfört med 2016. Antalet 
öppna insatser har under 2017 ökat med 5 stycken till 
596 vilket framgår av tabell 6.6.2. Antalet granskade 
ansökningar 2017 är 70 stycken,  vilket är en ökning 
med 20 ansökningar. Antal granskade återrapporte-
ringar har ökat från 91 till 97 under 2017.  

Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 
2017 för införande i Sidas årsredovisning. Se vidare 
kommentarer i avsnitt 7 Finansiella dokument.

Tabell 6.6.2:  Insatser, antal

2017 2016 2015

Antal öppna insatser1 596 591 534

Granskade ansökningar 70 50 38

Granskade återrapporteringar 97 91 97

1 Öppna insatser är insatser som ännu inte avslutats.

Tabell 6.6.1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2017 2016 2015

Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1

Multilaterala utvecklingsbanker, 
fonder och skuldavskrivningar  
(ap 30)

 2 824 146    13  3 793 511    19  2 952 335    40

Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder (ap 31)  8 861 279    67  6 501 634    57  9 170 400    51

Strategiskt inriktade bidrag (ap 33)
 973 883    257  970 331    182  367 127    203

Totalt  12 659 308    337  11 265 476    258  12 489 862    294

Inkluderat återbetalningar -15 453    -10 054    -32 043    

1  Varav 40 återbetalningar 2017, 40 återbetalningar 2016, 42 återbetalningar 2015.
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tion för att underlätta och stärka myndighetssam-
arbetet sker genom olika kommunikationskanaler, 
 exempelvis genom Sidas hemsida som uppdateras 
regelbundet med relevant information och dokumen-
tation för partners.

Den årliga sammankomsten Myndighetsforum är 
en arena där representanter för myndigheter, Utrikes-
departementet och Sida träffas för att skapa ökad för-
ståelse för utvecklingssamarbetets möjligheter och 
utmaningar, dialog och utbyte av erfarenheter. 
Forumet organiseras av Sida Partnership Forum (SPF) 
och 2017 var fokus på partnerskap, Agenda 2030 och 
dess genomförande. Över tid har forumet utvecklats 
till att vara mer drivet av myndigheterna själva, vilket 
har ökat forumets relevans. SPF anordnar också 
andra, skräddarsydda kompetensutvecklingsaktivite-
ter för myndigheter, exempelvis översiktskurs om 
utvecklingssamarbetet, miljö – och klimat, och jäm-
ställdhet och markrättigheter.

För att samverka och bli bättre utvecklingspartners, 
driver myndigheterna själva flera mötesplattformar 
och nätverk, i vilka Sida deltar. Det Informella Myn-
dighetsnätverket träffas två till tre gånger per år för 
att diskutera och finna lösningar på frågeställningar 
av gemensamt intresse, som säkerhetsfrågor, samver-
kan mellan myndigheter för en mer effektiv hantering 
av uppdrag eller utvecklingssamarbete och kapacitets-
utvecklingsfrågor. Nätverk för Lärande (N4L) är ett 
myndighetsgemensamt nätverk där Sida deltar, som 
syftar till att stärka kapaciteten hos svenska myndig-
heter som partners i utvecklingssamarbetet. Kopp-
lingen mänskliga rättigheter, miljö och utveckling, 
jämställdhet och administration är några aspekter 
som varit i fokus för Nätverk för Lärande under året. 
Under året organiserade Sida, i samarbete med 
Lunds universitet, två workshops för svenska myndighe-
ter med fokus på effektivt lärande och metoder för 
hållbar kapacitetsutveckling. Den ena workshopen 
genomfördes i Kosovo, med deltagande också från 
kosovanska partners. Aspekter som lyftes av delta-
garna i dessa workshops var vikten av plattformar för 
erfarenhetsutbyte och lärande, behov av ledarskaps-
kompetens, internetbaserade utbildningar och kapa-
citetsutveckling bortom traditionella utbildningar, så 
som peer to peer support mellan institutioner, samt 
behovet av ytterligare stöd av Sida vad gäller metoder 
och verktyg för kapacitetsutveckling.39

Ett exempel på myndighetssamarbete är den 
gemensamma forskningsutlysningen inom hållbarhet 
och resiliens. I denna utlysning bidrar Sida, men 
också forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas och i 
en andra utlysningsomgång också Forte, med medel. 

6.7 Verksamhet som bedrivs i samverkan med 
andra svenska myndigheter

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•  Göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i 
samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndighe-
ters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redo-
visningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, samt 
en bedömning av verksamhetens resultat för kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Bakgrund
Runt trettio svenska myndigheter är idag engagerade 
i Sida-finansierade insatser som syftar till att stödja 
uppbyggandet av offentliga institutioner i våra samar-
betsländer. Svenska myndigheter besitter en unik 
kompetens grundad i den svenska förvaltningsmodel-
len. Svenska myndigheters roll i utvecklingssamarbe-
tet är inte enbart att överföra kunskap, utan också att 
utbyta erfarenheter med systermyndigheter och 
andra aktörer om förvaltningskunskap och om de 
grundläggande värderingar som genomsyrar svensk 
offentligt förvaltning: demokrati, legalitet, objektivi-
tet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och 
värdighet, samt effektivitet och service.38 Den svenska 
förvaltningsmodellen kan inte överföras direkt till 
andra kontexter men den kan användas som ett 
exempel på välfungerande och effektiv offentlig för-
valtning. Genom engagemang över tid i olika länder 
och kontexter lär sig de svenska myndigheter som är 
engagerade utvecklingssamarbetet hur den svenska 
modellen kan anpassas.  Samtidigt kan lärdomarna 
hjälpa myndigheter att anpassa sig och Sverige till 
framtidens nya utmaningar.

Genomförande
På Sida utgör en myndighetssamordnare och fokal-
punkter för drygt 30 myndigheter ingångar för 
svenska myndigheters representanter. Genom att 
informera och tydliggöra ingångarna för myndigheter 
på Sida, möjliggöra för gemensamma träffpunkter 
och bidra till myndigheternas kapacitetsutveckling, 
strävar Sida efter mer tydlighet och samstämmighet, 
bättre samverkan mellan myndigheter, samt förbätt-
rade resultat i utvecklingssamarbetet. Myndighets-
samordnare och fokalpunkter för kontinuerlig dialog 
med partners och har som roll att fånga upp specifika 
och övergripande frågeställningar som behöver lösas 
för att underlätta myndigheternas deltagande i 
utvecklingssamarbetet. Information och kommunika-
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Riksgäldskontoret - <1 <1

Medlingsinstitutet - - <1

Kronofogdemyndigheten - <1 5

Skogsstyrelsen - <1 -

Länsstyrelsen i Stockholms län >-1 - -

Försvarsmakten >-1 >-1 >-1

Totalförsvarets forskningsinstitut >-1 - >-1

Universitet, högskolor och 
forskningsråd

378 321 316

Uppsala universitet 127 117 136

Stockholms universitet 98 74 52

Göteborgs universitet 41 22 51

Sveriges lantbruksuniversitet 31 28 16

Linnéuniversitetet 27 43 24

Lunds universitet 25 23 25

Vetenskapsrådet 10 7 -

Linköpings universitet 7 - <1

Örebro universitet 4 >-1 -

Kungliga Tekniska högskolan 4 2 4

Karolinska institutet 2 <1 3

Högskolan i Borås 2 - -

Södertörns högskola 1 - -

Blekinge tekniska högskola <1 <1 1

Luleå tekniska universitet <1 <1 <1

Universitetskanslersämbetet <1 <1 <1

Umeå universitet - <1 <1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd

- <1 -

Högskolan Dalarna - - 2

Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande

- 4 4

Nordiska Afrikainstitutet - <1 -2

Försvarshögskolan >-1 >-1 >-1

Totalt 947 867 884

Tabell 6.7.1. visar att Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB) har högsta utbetalnings-
nivå av alla myndigheter, universitet exkluderat, 
2017; 105 miljoner, ner från 157 miljoner 2016. Skill-
naden mot 2016 förklaras i princip med en stor insats 
i Nigeria som MSB fick beviljad i slutet av 2016. De 
humanitära behoven i världen fortsätter att vara stora 
och MSB har en unik kompetens och expertis som är 
efterfrågad.

Under 2017 har MSB bidragit med personellt 
och/eller materiellt stöd till ett antal krishärdar. 
Exempelvis i Bangladesh ledde förföljelsen av Rohin-
gyer i Myanmar till en kraftigt ökande flyktingpopula-
tion. Humanitära aktörer efterfrågade stöd inom 
logistik, koordinering, kontorslösningar och vatten, 

Samarbetet leder förutom den finansiella mobilise-
ringen också till större precision av tematik och för-
ståelse för stärkande av forskningskapacitet i lågin-
komstländer.

Tabell 6.7.1:  Utfall uppdelat på svenska myndigheter 
respektive universitet, högskolor och 
forskningsråd 2017, mnkr1

 2017 2016 2015

Myndigheter exkl. universitet, 
högskolor och forskningsråd

569 546 568

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap

105 157 52

Statistiska Centralbyrån 69 64 53

Universitets- och högskolerådet 60 84 124

Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll

49 34 61

Polismyndigheten 43 18 22

Lantmäteriet 41 27 27

Kemikalieinspektionen 39 36 41

Skatteverket 28 32 35

Sveriges meteorologiska och hydro-
logiska institut

27 13 9

Naturvårdsverket 24 22 24

Patent- och registreringsverket 17 <1 9

Arbetsförmedlingen 10 8 8

Folke Bernadotteakademin 9 10 16

Kriminalvården 8 8 2

Svenska institutet 7 7 6

Kommerskollegium 7 9 10

Havs- och vattenmyndigheten 6 5 5

Statens jordbruksverk 5 <1 13

Tillväxtverket 4 >-1 25

Sveriges geologiska undersökning 3 <1 1

Domstolsverket 2 <1 2

Kammarkollegiet 1 1 <1

Regeringskansliet 1 <1 2

Statens veterinärmedicinska anstalt 1 2 -

Migrationsverket <1 1 4

Statens skolinspektion <1 4 4

Statens energimyndighet <1 - -

Ekonomistyrningsverket <1 <1 2

Statens fastighetsverk <1 <1 <1

Riksdagsförvaltningen <1 - -

Åklagarmyndigheten - >-1 3

Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län

- <1 <1

Folkhälsomyndigheten - -1 >-1

Luftfartsverket - - <1
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på jämställdhet, inklusive utbildningsmaterial samt 
bildande av officiella nätverk för jämställdhetsstatistik 
är andra resultat som uppkommit i partnerländerna 
som resultat av programmet.41

Universitets och högskolrådet (UHR) är nummer 
tre vad gäller utebetalningsnivå med utbetalningar på 
60 miljoner för 2017, mot 84 miljoner 2016. Det är 
en minskning som delvis kan förklaras av att UHR till 
följd av en strategisk översyn som lett till ändrade pri-
oriteringar har fått minskade anslag av Sida för 
resursbasprogrammen. Minskningen på total utbetal-
ningsnivå kan också förklaras av att UHR under året 
betalat tillbaka omkring 18 miljoner i outnyttjade 
medel till Sida från olika program de administrerar.

UHR har konstaterat att det råder en ojämn köns-
fördelning bland deltagarna i MFS- och praktikant-
programmet, med omkring 75 procent respektive 80 
procent kvinnliga deltagare. Linneus-Palme-program-
met har generellt en jämnare könsfördelning. Skillna-
den i de förstnämnda programmen förklaras delvis av 
den högre andelen kvinnor än män som studerar på 
universitet idag. UHR redovisar i dagsläget inte köns-
fördelning i sina program, men har blivit ombedda av 
Sida att ta fram en handlingsplan för att adressera 
den kraftiga könsobalansen. I ett första steg ska läro-
säten och organisationer inom praktikantprogrammet 
inkludera könsfördelning i sina rapporter. Riktade 
rekryteringsinsatser är andra åtgärder som övervägs 
som del av handlingsplanen.

Det förekommer att myndigheter samarbetar inom 
en och samma insats, där en är avtalspart med Sida 
och de samordnar övriga partners. Utbetalningar sker 
till en myndighet som ansvarar för administrationen 
och det övergripande programansvaret, men flera 
myndigheter samarbetar om det innehållsmässiga. 
Ett exempel av samarbete mellan svenska myndighe-
ter är kapacitetsutvecklingsprogrammet Quality 
Infrastructure for Food Safety42 som fokuserar på kva-
litetsinfrastruktur inom handel med livsmedelsvaror 
där Swedac samarbetar med bland annat Livsmedels-
verket. Programmet riktas under 2014–201843 i två 
årliga omgångar till Lesotho, Malawi, Moçambique, 
Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zim-
babwe respektive Kambodja, Laos, Malaysia, Myan-
mar, Nepal och Sri Lanka.

Inom den Sida-finansierade verksamheten samver-
kar myndigheter för att komplettera varandras kom-
petens och ”klustring” sker även med andra aktörer 
från akademi, näringsliv och civilsamhället. Kriminal-
vården har sedan 2015 (2015–2018) ett Sida finansie-
rat program i Kenya som syftar till att i nära samar-
bete med de kenyanska kriminalvårdsmyndigheterna, 

sanitet och hygien (WASH). MSB svarade bland 
annat med att bygga en kontorslösning i Cox Bazar 
för att möjliggöra de humanitära aktörernas närvaro i 
området, samt med sekondering av en WASH-specia-
list till UNICEF för att stärka arbetet med tillgång till 
rent vatten och sanitära faciliteter i den utsatta miljö 
som råder. I Syrien har MSB svarat upp mot förfråg-
ningar om minröjning, WASH och tidig återuppbygg-
nad. MSB experter finns på plats och arbetar inom 
Whole of  Syria responsen från Libanon, Turkiet och 
Syrien i samarbete med diverse FN organ. I och med 
kvinnors och flickors särskilt utsatta situation har 
MSB, på förfrågan av UNDP, sekonderat en jäm-
ställdhetsexpert till UNDP för att bidra till ett 
 integrerat jämställdhetsperspektiv i alla steg av åter-
uppbyggnadsarbetet i Syrien.40

Statistiska Centralbyrån är nummer två vad gäller 
utbetalningsnivå 2017, upp till 69 miljoner 2017 från 
64 miljoner 2016. Ökningen kan förklaras av en ökad 
grad av genomförande, typ av projekt, samt säker-
hetsrelaterade kostnader i framförallt Somaliaprojek-
tet. Statistik och dess användning är en grundsten i 
ett demokratiskt samhälle och av största vikt för 
genomförandet av Agenda 2030, med dess fokus på 
kvalitativa data för att kunna följa upp resultat. SCB:s  
internationella projektsamarbete inkluderade under 
2017 tio samarbeten med systermyndigheter i part-
nerländer, ett International Training Programme (ITP) 
med fokus på jämställdhetsstatistik, samt ett projekt-
förberedande arbete tillsammans med Bangladesh 
statistikmyndighet med avsikt att leda till fullskaligt 
projekt under 2018. Samarbetet med Georgiens 
nationella statistikmyndighet (Geostat) har pågått 
sedan 2011 och har haft goda resultat. Miljöstatistik 
och managementfrågor som policys för sekretess och 
datasäkerhet är några av de områden där positiva 
resultat uppnåtts med SCB:s stöd. Projektet avslutas 
2018 och Geostat har avböjt fortsatt stöd då de anser 
sig ha nått tillräcklig mognad och kapacitet för att 
driva utvecklingsverksamheten på egna ben. Under 
året har SCB stött utvecklingen av jämställdhetsstatis-
tik i Georgien, Kenya, Somalia, Mali och Guatemala 
och det är en viktig komponent i det planerade pro-
jektet med Bangladesh statistikmyndighet. I flera av 
länderna ingick framtagande av lättillgängliga publi-
kationer om kvinnor och män i respektive land som 
del av detta arbete. ITP Jämställdhetsstatistik är nu 
inne på andra omgången och har bland annat med-
fört att deltagande institutioner ändrat i årsplaner, till 
exempel genom att inkludera statistik för jämställd-
hetsbudgetering. Framtagande och användande av 
fickbok om utbildning och arbetsmarknad med fokus 
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som tar emot en tredjedel av de totala utbetalning-
arna till universiteten, går nästan hela volymen till 
forskningssamarbete: dels ett omfattande stöd till 
International Science Program, som stödjer forskar-
grupper och regionala forskningsnätverk inom mate-
matik, kemi och fysik i samarbetsländerna, dels olika 
stöd inom bilaterala forskningssamarbeten. I dessa 
samarbeten involveras svenska universitet, efter en 
upphandlingsprocess, i program att stärka forsk-
ningen på utvalda nationella universitet, för närva-
rande i sex olika samarbetsländer (Bolivia, Etiopien, 
Moçambique, Rwanda, Tanzania och Etiopien). De 
svenska universiteten deltar i forskningsprojekt och 
bidrar till forskarutbildning genom att handleda dok-
torander som tillbringar delar av sin utbildningstid 
vid dessa svenska universitet (den så kallade 
”sandwich”-modellen). 

Utöver forskningssamarbete handlar utbetalning-
arna till svenska universitet om stöd till andra speci-
fika projekt och satsningar vid universiteten av rele-
vans för Sida. Flera insatser handlar om miljö och 
klimatmässigt hållbar utveckling. Det enskilt störst 
universitetsstödet rör Stockholm Resilience Centre 
vid Stockholm universitet, som får stöd för ett pro-
gram kallat GRAID (Guidance for Resilience in the 
Anthropocene: Investments for Development). Pro-
grammet ska bidra till ett global initiativ inom resi-
liens (Global Resilience Partnership), bland annat 
genom strategiskt stöd, kunskap och kapacitetsupp-
byggning.

Bedömning
Riksrevisionen konstaterar i en granskningsrapport 
publicerad i december 2017 att svenska statliga myn-
digheter spelar en viktig roll i genomförandet av Sve-
riges internationella utvecklingssamarbete. Rapporten 
pekar på att sakmyndigheterna i huvudsak har bidra-
git till att skapa förutsättningar för biståndseffektivitet, 
framförallt genom att samarbetet i stor utsträckning 
är efterfrågestyrt och har lokalt ägarskap hos partner-
myndigheterna. Slutligen konstaterar Riksrevisionen i 
rapporten att mycket av den kritik Sida har fått i tidi-
gare granskningar och utvärderingar för sitt val av 
svenska sakmyndigheter som genomförare av 
biståndsinsatser inte längre är aktuell.49 

Nivån på utbetalningar till svenska myndigheter 
2017, exklusive svenska universitet, ökade något från 
2016, men har legat relativt konstant de senaste åren, 
liksom antalet myndigheter engagerade i utvecklings-
samarbetet. En tydlig begränsning för myndigheters 
deltagande i utvecklingssamarbetet fortsätter att vara 
det krav på full kostnadstäckning som gör det svårt 

Kenya Prison Service (KPS) och Kenya Probation and After-
care Service (KPAS) stärka deras kapacitet och ändra på 
rutiner och beteenden för att förbättra förhållandena 
för intagna och dömda.44 Samarbete och samordning 
sker också med ett annat Sida-finansierat program 
som leds av Raoul Wallenberg Institutet (RWI)45 för 
att stärka den kenyanska kriminalvårdens respekt för 
mänskliga rättigheter. Samarbete och koordinering 
sker också med FN:s organ mot droger och brott 
(UNODC). Programmet har bidragit till att kenyan-
ska partners fått verktyg och kunskap som stärker 
kapaciteten hos respektive institution. Dessutom är det 
faktum att ett fungerande bilateralt samarbete etable-
rats mellan svenska och kenyanska kriminalvårdsaktö-
rer viktigt för fortsatt stöd till kapacitetsutveckling.46

Sedan 2007 leder Kemikalieinspektionen ett regio-
nalt samarbete i Sydostasien.47 Aktiviteterna genom-
förs tillsammans med FN:s Food and Agriculture 
Organisation’s (FAO), Pesticide Action Network Asia Pacific 
(PANAP) och The Field Alliance (TFA). Huvuddelen av 
aktiviteterna utförs i nära samarbete med organisatio-
ner och myndigheter i Kambodja, Kina, Laos, Myan-
mar (Burma), Thailand och Vietnam. Programmet 
kallas ”Towards a non-toxic South-East Asia” och det 
övergripande målet är att bidra till minskade risker 
med kemikalier för människors hälsa och miljön 
genom förbättrad kemikaliekontroll och hållbar jord-
bruksproduktion. I mars 2017 lyfte Kemikalieinspek-
tionen i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet 
för första gången fram kopplingen mellan mänskliga 
rättigheter och kemikaliefrågorna. I ett regionalt 
kemikalieforum med deltagare från Sydostasien pre-
senterade föreläsare hur rätten till bland annat hälsa, 
information och en hållbar miljö kopplar till kemika-
liefrågorna. Ett 60 tal deltagare från ministerier och 
myndigheter fick sedan belysa hur detta ser ut i res-
pektive land. Deltagarnas slutsatser visade tydligt att 
en god kemikaliehantering har stor betydelse för 
mänskliga rättigheter.48

Samarbeten med svenska universitet, högskolor 
och forskningsråd svarar för ungefär 40 procent av 
utbetalningarna till svenska myndigheter (2017 totalt 
382 miljoner). Sex universitet, Uppsala, Stockholm, 
Göteborg, SLU samt Linnéuniversitet och Lund, 
dominerar stort: drygt 90 procent av utbetalningarna 
går till dessa, medan nio andra universitet och tre 
forskningsråd delar på återstående utbetalningar. 

Stöden till universiteten, högskolor och forsknings-
råd fördelar sig mellan olika typer av samarbeten. 
Totalt handlar knappt 40 procent av utbetalningarna 
om forskningssamarbete, men med stor variation 
mellan de olika universiteten. För Uppsala universitet, 
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för de myndigheter som inte har egna biståndsmedel 
att finansiera sitt deltagande i utvecklingssamarbetet. 
Det designstöd som Sida tagit fram för att ge myndig-
heter möjlighet att förbereda tjänsteköpsinsatser 
adresserar detta, men i begränsad omfattning. En 
annan faktor som är avgörande för myndigheters 
engagemang i utvecklingssamarbetet är den politiska 
styrningen i form av instruktion och regleringsbrevs-
uppdrag. Sida konstaterar att en större samstämmig-
het i synen på myndigheters deltagande i utvecklings-
samarbetet och den politiska styrningen vore 
eftersträvansvärt. Stöd till kapacitetsutveckling av 
myndigheter för att delta i utvecklingssamarbetet 
bedöms fortsatt vara prioriterat av Sida.

Sida har under året märkt av ett växande intresse 
hos svenska myndigheter för att engagera sig för 
genomförandet av Agenda 2030. Sidas engagemang 
för att lyfta svenska myndigheters roll i genomföran-
det av Agenda 2030 inom ramen för projektet 
Svenska Myndigheter för Hållbar Utveckling, har 
bidragit till ökad kunskap om möjligheterna med att 
delta i utvecklingssamarbetet hos en ny grupp av 
myndigheter som tidigare inte varit engagerade. Det 
är för tidigt att säga om detta intresse kommer att 
avspegla sig i konkreta samarbeten. Sida bedömer att 
det är angeläget att fortsätta utvecklingen av nya for-
mer och metoder för myndighetssamverkan för att 
bidra till hållbar utveckling.
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annat genom att arbeta för att stärka lärandet från 
programmet.

Sidas mångfalds- och jämställdhetsplan 2017–2019 
omsätts nu inom hela myndigheten. Under 2017 har 
en extra satsning gjorts i form av ett projekt. Bland 
annat har utbildningsinsatser genomförts, vilka har 
lett till att kunskapen och medvetenheten stärkts i 
hela organisationen och rekryteringsprocessen har 
förstärkts med ett mångfalds- och jämställdhetsper-
spektiv. Sida kan i slutet av 2017 konstatera vissa posi-
tiva förändringar vad gäller könsfördelning bland 
anställda samt en ökad andel med utländsk bakgrund. 
Förändringarna indikerar att satsningarna haft effekt 
och att de långsiktiga målen kan vara möjliga att 
uppnå.

Inom ramen för mångfaldsarbetet genomför Sida 
också regeringsuppdragen Moderna beredskapsjobb och 
Praktik i Staten. Under 2017 har Sida berett praktik-
platser till 21 personer (nyanlända och funktionsned-
satta), varav elva män (52 %) och tio kvinnor (48 %) 
samt moderna beredskapsjobb till tre personer, varav 
två män (67 %) och en kvinna (33 %).

Sida fortsätter att stärka och utveckla bemannings- 
och rekryteringsprocessen, åtgärder för att effektivi-
sera och förenkla arbetet med rekrytering har identi-
fierats. Målsättningen att inom organisationen bredda 
erfarenheten av att arbeta på utlandsmyndighet har 
fått fortsatt genomslag då omkring en tredjedel av 
årets nytillträdda vid utlandsmyndigheterna inte har 
haft tidigare erfarenhet av arbete vid utlandsmyndig-
het. Stor vikt har fortsatt lagts vid att få fler kompe-
tenta sökande till högriskområden där det råder sär-
skilt svåra förutsättningar för utvecklingssamarbetet 
och dit det vanligtvis är få sökande. Det har skett 
genom de sedan tidigare införda incitamenten under 
2016 men även genom ett mer proaktivt bemannings-
arbete. Under 2017 har fler befattningar i dessa områ-
den kunnat tillsättas med tillsvidareanställd personal.

I enlighet med Sidas målbild att ha hög tematisk 
kunskap och kompetens och vara ledande inom jäm-
ställdhet, miljö och klimat i utvecklingssamarbetet har 
en särskild satsning genomförts under 2017 för att 
höja kompetensen inom dessa områden. Under hös-
ten 2017 har även en kartläggning av jämställdhets-
kompetensen på myndigheten genomförts. 

Bedömning
Sida bedömer att de åtgärder som har vidtagits under 
2017 har bidragit till att myndigheten har kunnat full-
göra uppgifterna enligt Sidas instruktion. Sida har 
lagt grunden för en mer strategisk och effektiv kom-
petensförsörjning. Under 2018 fortsätter arbetet med 

6.8 Kompetensförsörjning

FÖRORDNING (2000:605) OM ÅRSREDOVISNING  
OCH BUDGETUNDERLAG

3 kapitlet, 3 § Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har 
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra 
de uppgifter som avses i 1§ första stycket. I redovisningen ska det 
ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 
har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Bakgrund
Sidas kompetensförsörjning ska vara strategisk och 
effektiv för att säkerställa att personal med rätt kom-
petens finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt – på Sida 
och vid utlandsmyndigheterna – för att uppnå verk-
samhetens mål.

Genomförande
Sidas målbild för 2018 sätter fokus på hur Sida ska 
fortsätta att utvecklas som ledande aktör inom inter-
nationellt utvecklingssamarbete. Målbilden lyfter sär-
skilt fram vikten av innovativa arbetssätt och metoder, 
att ta en katalyserande roll, samskapa med andra 
aktörer och att bygga kompetens för framtiden. Mål-
bilden tydliggör också att Sida ska ha en kultur som 
präglas av öppenhet. Att arbeta aktivt med mångfald, 
jämställdhet och inkludering är en viktig del i att rea-
lisera målbilden.

För att bland annat skapa förutsättningar att nå 
målbilden, inrättade Sida i maj 2017 en ny enhet för 
lärande och organisationsutveckling. Enheten arbetar  
för att stärka Sida som en lärande organisation, med 
fokus på mångfald, kultur, arbetssätt, ledarskap och 
kompetensutveckling.

En medarbetarundersökning genomfördes i sep-
tember 2017 som bland annat visar att chefer och 
medarbetare upplever att de har begränsade utveck-
lingsmöjligheter. Det är en viktig signal och utgångs-
punkt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom kompe-
tensförsörjning.

Arbetet med att stärka Sidas organisationskultur, 
som inleddes genom en kulturmätning 2016, fortsät-
ter och har under 2017 fokuserat på att stärka en kul-
tur och en arbetsmiljö som i högre grad präglas av 
tillit och förtroende. En särskild satsning har gjorts 
inom chefsnätverket med den önskade kulturen som 
utgångspunkt. Medarbetarundersökningen visar 
resultat som tyder på att tilliten i arbetsgrupper och 
mellan chefer och medarbetare har ökat sedan 2016.

Sida har under 2017 förstärkt det strategiska och 
operativa stödet avseende chefsförsörjning, arbetat 
mer strategiskt med sekonderingsprogrammet bland 
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att utveckla en kompetensförsörjningsplan kopplad 
till Sidas vision, styrmodell och ny flerårig verksam-
hetsplan, att genomföra planen för mångfald- och 
jämställdhet, att utveckla Sidas arbetssätt samt att 
ytterligare stärka bemannings- och rekryteringspro-
cessen.
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importvaror); och å andra sidan om vad svenska 
 företag producerar i andra länder och miljöbelastning 
från detta. Sidas samarbetsländer utgör överlag inte 
viktiga importländer för svensk del. Genom dialog 
och samverkan med internationella partners, samver-
kan med näringslivet och samverkan med andra myn-
digheter inom ramen för Sveriges politik för global 
utveckling (PGU) och Sveriges Agenda 2030-arbete 
kan dock Sida i viss utsträckning bidra till genera-
tionsmålet. Den sammanfattande slutsatsen från den 
uppdaterade utredningen var att generationsmålet 
och de svenska miljökvalitetsmålen är av relativt låg 
relevans som utgångspunkt för Sidas miljöarbete.51

Mot bakgrund av ovan innefattade Sidas beslut om 
uppdaterat miljöledningssystem att den tidigare 
utvecklade genomförandeplanen för arbete med 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen skulle inför-
livas med handlingsplanen för miljöarbetet under 
miljöledningssystemet.52 Återrapportering av genom-
förandemål och handlingsplan för miljöarbete – som 
ersatt den separata genomförandeplanen för arbete 
med generationsmålet och de svenska miljökvalitets-
målen – görs i avsnitt 6.10, medan tematisk rapporte-
ring om miljö/klimat som fokusområde (inklusive 
resultat från samverkan med näringslivet och interna-
tionella organisationer) görs i avsnitt 5.1 och miljö/
klimat som perspektiv görs i avsnitt 6.19.

Bedömning
Även om Sidas verksamhet inte i första hand bidrar 
till generationsmålet och de svenska miljökvalitets-
målen så kan Sida genom stöd till organisationer som 
arbetar strategiskt och normativt med miljöfrågor 
(bland annat UN Environment, World Resources 
Institute, Stockholm Environment Institute med flera) 
i förlängningen påverka miljöarbetet i viktiga svenska 
importländer, vilket i sin tur i viss utsträckning kan 
bidra positivt till generationsmålet. Även genom sam-
verkan med svenska företag – och andra aktörer och 
miljöorganisationer (som Världsnaturfonden, Global 
Reporting Initiative med flera) som i sin tur samver-
kar med näringslivet (inklusive det svenska) – kan 
Sida bidra till att främja hållbara produktionsmönster 
i utvecklingsländer.

6.9 Generationsmålet och miljökvalitetsmålet

SIDAS INSTRUKTION

3.10 §  Myndigheten ska dessutom [...] inom sitt verksamhetsom-
råde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljö-
kvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling,

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  […] genomförandet av myndighetens plan för att verka för att 
relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås 
(M2015/2633/Mm).

Bakgrund
Det övergripande målet för den svenska miljöpoliti-
ken är att till nästa generation lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, 
utan att miljö och hälsoproblemen utanför landets 
gränser för den skull har ökat. Målet är vägledande 
för miljöarbetet på alla nivåer i Sverige och styr inter-
nationellt agerande. Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling är kopplade till genera-
tionsmålet då internationellt samarbete är avgörande 
för att komma tillrätta med de gränsöverskridande 
miljöutmaningarna.

Genomförande
En uppdaterad miljöanalys50 som kombinerar miljö-
utredning och analys av miljömålsarbetet gjordes hös-
ten 2017. Denna konstaterade att för att Sidas verk-
samhet ska ha inverkan på miljötillståndet i Sverige 
krävs dels att miljöpåverkan är av gränsöverskridande 
natur, och når Sverige, dels att storleken på samar-
betslandets bidrag till global (eller regional) miljöpå-
verkan är signifikant så att Sverige därmed påverkas. 
De drygt 35 länder Sida samarbetar med bidrar dock 
relativt marginellt till global miljöpåverkan (de står till 
exempel för endast ca 7 procent av årliga globala 
utsläpp av växthusgaser), eller till regional miljöbe-
lastning på till exempel Östersjön. Sidas bidrag till de 
svenska miljökvalitetsmålen är därmed relativt 
begränsat.

Den uppdaterade utredningen lyfte även fram att 
generationsmålet i korthet handlar om att Sverige 
inte ska lösa sina egna miljöutmaningar genom att 
”exportera” dem till andra länder. Detta innebär att 
det å ena sidan handlar om vad Sverige importerar 
(miljöbelastning från produktion och transport av 
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6.10 Rapportering till Naturvårdsverket

SIDAS INSTRUKTION

3.11 §  Myndigheten ska dessutom [...] i fråga om sitt miljöarbete 
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vil-
ken rapportering som behövs.

Bakgrund
I enlighet med förordning (2009:907) om miljöled-
ning i statliga myndigheter ska Sida årligen redovisa 
miljöledningsarbetet till Utrikesdepartementet och till 
Naturvårdsverket. Redovisningen ska lämnas in i 
samband med inlämnandet av årsredovisningen.

Genomförande
Sidas redovisning av miljöledningsarbetet under 
 rapporteringsperioden har lämnats i en särskild 
 skrivelse.53

Sida har under 2017 uppdaterat den tidigare mil-
jöutredningen54 samt beslutat om en ny miljöpolicy 
samt mål- och handlingsplan för miljöarbetet55, 56. 
Handlingsplanen ersätter även den tidigare genom-
förandeplanen för Sidas arbete med de svenska miljö-
kvalitetsmålen. 

Återrapportering om Sidas miljö/klimatarbete görs 
även under avsnitt 5.1 och avsnitt 6.19.

Bedömning
Sida bedömer att myndigheten nu har ett modernt 
och uppdaterat miljöledningssystem, som reflekterar 
Sidas kärnmandat och som fungerar som samlings-
process för att genomföra den del av Regeringens 
instruktion till Sida som slår fast att miljö/klimat-per-
spektivet ska genomsyra Sidas verksamhet.
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av 1,2 miljarder kronor. Dessa garantier har mobilise-
rat ett kapital om 0,8 miljard US dollar. Bland de 
under 2017 beslutade garantierna finns 4 låneport-
följgarantier till lokala banker och finansiella institu-
tioner i Tanzania, Ukraina och Kosovo. Insatsen i 
Tanzania57 syftar till att öka lånevolymen till jordbru-
kare och garantin i Kosovo58 stödjer utlåning till 
mikro-, små och medelstora företag för ökad syssel-
sättning och minskad fattigdom. Garantierna i 
Ukraina,59 varav den ena är en utökning av en tidi-
gare beslutad garanti, syftar till energibesparingar och 
minskade utsläpp genom ökade investeringar i energi-
effektivisering.

En omfattande garanti har ställts ut till IFC60 med 
syfte att stödja infrastrukturinvesteringar i låginkomst-
länder. Genom att dela risk med IFC kan institutio-
nellt kapital mobiliseras genom två fonder där Sidas 
garanti stödjer investeringar i bland annat förnybar 
energi.

Bedömning
Sida bedömer att garantier är ett integrerat instru-
ment i genomförandet av många av Sidas strategi-
styrda verksamheter. Samtidigt utvecklar verksamhe-
ten fortsatt sin förståelse för instrumentet och hur det 
kan användas för att uppnå resultat genom att mobili-
sera kapital. Sida förutser därmed att användningen 
av garantiinstrumentet kommer fortsätta att öka 
framöver.

Sida har fått beviljat en utökad garantiram till 
12 miljarder kronor för 2017. Äldre insatser upptar 
ett utrymme på garantiramen om 0,9 miljarder kro-
nor, vilket successivt trappas ned 

6.11 Tillämpningen av garantier i biståndet

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa: 

•  […] tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för 
antalet och volym garantier per strategistyrd verksamhet.

Bakgrund
Garantier syftar till att möjliggöra investeringar 
genom att dela risker och säkerställa en trygghet för 
både investerare och låntagare. På detta sätt skapas 
förutsättningar att nå ut till en kundkrets som mark-
naden tidigare bedömt för riskfylld (fattiga människor, 
små företag etc.). Att investeringar görs i riskfyllda, 
fattiga eller osäkra miljöer eller att en marknad säkras 
genom att garantera leverantörer en viss volym gör 
att investerare vågar satsa i nya marknader. Garan-
tierna betalas bara ut om risken (förlusten) realiseras.

Genomförande
Tabell 6.11.1 visar antalet garantier och total avtalad 
volym (garanterat belopp) för garantiverksamheten 
per strategistyrd verksamhet. Sidas avtal gällande 
garantier innehåller normalt belopp både i utländsk 
valuta (vanligtvis US dollar) och svenska kronor för 
att ta höjd för eventuella valutakursförändringar. De 
avtalade beloppen i svenska kronor har därför visst 
påslag. Tabellen redovisar de avtalade maxbeloppen i 
svenska kronor från avtalen och innehåller således det 
avtalade valutakurspåslaget vilket skiljer sig från tabell 
7.3.2 som avser avtalade belopp i utländsk valuta 
omräknade till svenska kronor enligt fastställd valuta-
kurs vid rapporteringstillfället.

Under rubriken mobiliserat kapital framgår även 
hur stort externt kapital som har mobiliserats som en 
effekt av Sidas garantiverksamhet. Detta är alltså det 
belopp en motpart – exempelvis en bank – är villig 
att investera i en verksamhet som en följd av det som 
garanterats av Sida. För att få fram det mest rättvi-
sande värdet av mobiliserat kapital baseras det på US 
dollar eftersom värdet i svenska kronor bär med sig 
ett påslag i enlighet med ovan redovisning.

För att undvika dubbelräkning använder Sida 
OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer. Ett syfte 
med riktlinjerna är att ta hänsyn till om det finns 
andra givare av garantier till samma insats och där-
med undvika dubbelräkning.

Sida har under 2017 beslutat om 5 nya garantier, 
varav en utökning av en tidigare garanti, till ett värde 
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Tabell 6.11.1:   Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategistyrd 
verksamhet

Region Strategi Antal Värde Sek avtal1 Värde USD avtal
Värde mobiliserat 

kapital USD

Afrika Angola 2 1 200 000 000 19 000 000 20 000 000

Demokratiska  Republiken Kongo 1 20 599 485 2 234 218 4 468 436

Ethiopia 1 23 050 000 2 500 000 5 000 000

Kenya 4 79 800 000 8 400 000 15 090 909

Mali 2 34 375 000 3 437 500 4 500 000

Moçambique 2 71 062 500 6 778 963 13 557 925

Tanzania 1 190 000 000 20 000 000 23 600 000

Uganda 2 26 050 000 2 650 000 5 000 000

Zambia 2 51 399 660 4 726 280 9 452 560

Zimbabwe 1 178 500 000 14 000 000 28 000 000

Regionalt Afrika 1 555 000 000 50 000 000 100 000 000

Asien Regionalt Asien 2 2 479 500 000 203 000 000 628 235 000

Europa Reformsamarbete med länderna i Öst-
europa, Västra Balkan och Turkiet3

9 843 443 340 87 563 875 289 990 267

MENA Palestina 1 262 825 182 28 505 985 33 156 373

Global Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 4 918 700 000 103 500 000 564 551 419

Socialt hållbar utveckling 3 634 220 500 63 422 050 77 143 417

Ekonomiskt hållbar  utveckling 2 120 733 000 11 000 000 149 500 000

Mänskliga rättigheter och demokratisering 1 67 000 000 5 400 000 12 000 000

Totalt 40 6 756 258 667 636 118 871 1 983 246 306

1  Värdet i SEK motsvarar det belopp i svenska kronor som Sida har avtalat om. I syfte att hantera valutarisker för Sida i förhållande till garantireserven har en 
valutakursbuffert lagts på den avtalade valutan (exempelvis USD) relaterat till den kurs som förelåg då avtalet slöts. 

2  Angola har inte längre någon giltig strategi. Garantiinsatsen påbörjades 2010 och kommer att avslutas 2018. I Sidas totala garantiåtagande, tabell 6.11.1, har 
beloppet justerats i förhållande till avtalat belopp på grund av amorteringar som gjorts av underliggande lån och minskat garantiåtagande som följd. Avtalat belopp  
i USD är 19 miljoner USD plus 95% av ränta, förfalloränta och rimliga återvinningskostnader, dock högst 200 miljoner SEK.

3 Fördelade mellan Bosnien-Herzegovina, Moldavien, Ukraina och Kosovo. Garantierna till Ukraina och Kosovo har ett avtalat belopp i SEK och i EURO. Växlingen till 
USD har gjorts över SEK enligt följande växelkurser USD/SEK: 8,2322 ; EURO/SEK 9,8497.
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Bedömning
Sida bedömer att verket bistått aktörer som bedriver 
uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhets-
område på ett tillfredsställande sätt. Då EBA har ökat 
produktionen av studier har även Sidas arbetsinsats 
ökat. Samarbetet med EBA fungerar dock väl, vilket 
även noterades i Sidas årsredovisning 2016.

6.12 Bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Sidas verksamhetsområde

SIDAS INSTRUKTION

3.3 §  Myndigheten ska dessutom [...] bistå aktörer som bedriver 
uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,

Bakgrund
Sida ska bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom myndighetens verksamhetsområde. 
Det handlar framför allt om statliga organisationer 
som har till uppgift att utvärdera hela eller delar av 
vår verksamhet.

Genomförande
Sida bistår Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) 
med underlag i de studier som granskar Sidas arbete. 
I denna typ av studier står Sida-medarbetare till för-
fogande för förarbete, intervjuer och vid kvalitets-
granskning av rapportutkast. Sida-medarbetare deltar 
också i vissa av EBA:s referensgrupper och har aktiva 
roller vid seminarier.

Under 2017 har Sida-medarbetare deltagit i refe-
rensgrupperna för åtta studier: Enprocentmålet – en kri-
tisk granskning 61; The Local Turn of  Peacebuilding – Revi-
sing a Dogma? 62; Aid Evaluation: Learning from experience?63; 
Geospatial impact evaluation: A new approach to aid evalua-
tion64; Swedish aid in the era of  shrinking democratic space – 
the case of  Turkey65; Evidence-based anticorruption. A test of  
the main anticorruption tools and their empowering context66; 
Promoting multi-stakeholder ownership in a changing world: is 
Swedish development cooperation fit for purpose? 67, samt Följe-
forskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering68.

Vidare har Sida-medarbetare haft aktiva roller vid 
fem av EBA:s seminarier: Marginalized and poor – does 
targeted anti-discrimination measures work? 69; Animal health 
matters70; Swedish Research Aid 71; Two sides of  the same 
coin? Are learning and accountability compatible in aid evalua-
tion? 72; Leaving no one behind in practice: Development 
Research for or by the south? 73 samt vid tre seminarier om 
så kallade Development Dissertation Briefs om sexu-
ella och reproduktiva rättigheter, fred respektive ägar-
skap74.

Sida har också bistått OECD DAC med underlag 
och kommentarer i en studie som de genomfört om 
resultatstyrning hos sju givare75.
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6.13 Rapportering av statistik

SIDAS INSTRUKTION

3.4 §  Myndigheten ska dessutom [...] sammanställa och till Reger-
ingskansliet (Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommit-
té (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

Bakgrund
Sverige, genom Sida, har åtagit sig att rapportera det 
svenska internationella utvecklingssamarbetet till 
OECD:s biståndskommitté (DAC) i enlighet med de 
regler och direktiv som är internationellt överens-
komna. Sida ansvarar för Sveriges samlade rapporte-
ring vilket innebär att Sida också samlar in och sam-
manställer statistik från övriga myndigheter.

Genomförande
Under 2017 har Sida kvalitetssäkrat statistiken 
löpande under året. En mer omfattande kvalitetssäk-
ring genomfördes i samband med rapporteringen till 
OECD/DAC under våren 2017. Under 2017 har 
Sida samlat in, sammanställt och rapporterat 2016-
års statistik enligt direktiv från DAC. Rapporteringen 
består av två delar: en preliminär rapport med aggre-
gerad statistik, den så kallade Advance Questionnaire 
(AQ), och en mer omfattande rapport, den så kallade 
Creditor Reporting System (CRS++).

CRS++-rapporten består av detaljerad informa-
tion på insatsens lägstanivå, det som benämns kom-
ponent. Statistiken bygger på information ur Sidas 
planeringssystem. För att sammanställa rapporterna 
har Sida även samlat in statistik från andra myndig-
heter som har tilldelats medel från i huvudsak utgifts-
område 7 Internationellt bistånd, samt i vissa fall utgifts-
område 5 Internationell samverkan.

Bedömning
Sida bedömer att arbetet fortgått väl. Inga större 
 förändringar har genomförts i rapporteringen i för-
hållande till föregående år. Sida har under året konti-
nuerligt arbetat med att säkerställa kvalitet i rapporte-
ringen i enlighet med regeringens ambitioner och 
bedömer att statistikhanteringen därmed tagit ett steg 
i rätt riktning.
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heter kan ange detaljerad geografisk information 
samt mer detaljerad information om humanitära 
insatser.

Bedömning
Sidas arbete med att offentliggöra information om 
det svenska biståndet har bland annat inneburit att 
Sverige fortsatt rankas mycket högt i jämförande 
 mätningar. I den löpande kontroll och jämförelse som 
görs av IATI centralt av svensk biståndsdata har 
 Sverige legat i den absoluta toppen bland över 600 
länder och organisationer. Sida gör bedömningen att 
arbetet inom transparensgarantin har fortskridit väl 
och att Sverige även i fortsättningen kommer att 
behålla en ledande roll på området bland världens 
länder. Ur ett internationellt perspektiv är ett viktigt 
förbättringsområde under kommande år att bidra till 
att publicerade data kan användas i samarbetslän-
derna.

Tabell 6.14.1:  Prestationer

2017 2016 2015

Aid Transparency Index, 
poäng1

- 80,7 83,9

Myndigheter som slutit avtal 
om IATI-publicering

14 14 13

Aktiviteter2 på openaid.se 107 249 101 813 97 916

Dokument på openaid.se 94 414 91 767 70 442

Användare på openaid.se 29 015 27 648 34 615

1 Aid Transparency Index publicerades aldrig under 2017.
2 Aktiviteter kopplas till insatser och en insats kan generera flera aktiviteter. 

Aktiviteter har i tidigare årsredovisning 2016 samt 2015 benämnts ”Insatser”.

6.14 Transparensgarantin

SIDAS INSTRUKTION

3.5 §  Myndigheten ska dessutom [...] verka för öppenhet och insyn i 
det internationella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och 
på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, 
samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska 
biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete 
samt ansvara för informationstjänsten openaid.se

Bakgrund
Sida presenterar biståndsdata på två sätt: via infor-
mationstjänsten Openaid.se och genom att publicera 
insatsdata, det vill säga information om insatser, 
enligt en gemensam standard som har tagits fram av 
International Aid Transparency Initiative (IATI). På 
Openaid.se kan besökare visualisera, filtrera, söka, 
gruppera och exportera informationen.

Genom publiceringen av data enligt IATI-
standarden blir statistiken internationellt jämförbar. 
Dessutom blir det möjligt att importera uppgifterna 
direkt in i andra system, till exempel i samarbetslän-
dernas egna system för planering och visualisering.

Genomförande
Under 2017 har Sida fortsatt arbetet med att fullfölja 
Sveriges åtaganden genom att publicera information i 
enlighet med IATI standarden och den svenska trans-
parensgarantin inom biståndet. Informationssäkerhet 
ingår som en fundamental del av allt transparensar-
bete i bemärkelsen att sekretessbelagd information 
inte får publiceras externt. Tack vare omfattande 
interna systemuppdateringar kan nu fler typer av data 
publiceras. Ett exempel på sådan data är att vissa av 
Sidas insatser numera är uppmärkta avseende huru-
vida de har en exakt geografisk position. Sida har 
också börjat publicera mer detaljerad information om 
humanitära insatser i enlighet med åtaganden som 
Sverige gjort vid mötet World Humanitarian Summit 
2015.

På webbplatsen Openaid.se har ett antal mindre 
förbättringar genomförts, bland annat förbättrade 
möjligheter att exportera ett urval av data. Den mjuk-
vara som Sida utvecklat för Openaid.se har under 
året använts i ett pilottest för att särskilt visualisera 
insatser som syftar till klimatanpassning och utsläpps-
minskning. Målet är att kunna förenkla analysen 
inom området samt att visa att IATI-standarden är 
lämplig att bära denna typ av information.
Arbetet med att stödja andra svenska myndigheter i 
att publicera sina data har fortsatt under 2017 och 
har bland annat resulterat i att även övriga myndig-
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Figur 6.15.1: Geografisk fördelning av utbetalade 
medel till energisektorn, 2015–2017, mnkr
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Sida använder sig av olika finansierings- och samar-
betsformer inom energisamarbetet såsom gåvor och 
garantier, samarbeten med offentliga institutioner 
som ministerier och myndigheter, multilaterala orga-
nisationer och program, internationella civila samhäl-
let, universitet och think tanks, innovationstävlingsini-
tiativ (Challenge Funds) och samverkan med privata 
aktörer. Sida arbetar också med resultatbaserad 
finansiering. Genom Världsbankens Global Partner-
ship on Output Based Aid (GPOBA) blev ca 136 000 
fattiga människor anslutna till det existerande elnätet 
i utkanterna av Nairobi under 2017, varav ca 55 pro-
cent är kvinnor.76

För att uppnå ökad tillgång till förnybar energi och 
en effektivare användning av energi arbetar Sida med 
flera delområden. Ett stort hinder för ökad produk-
tion och tillgång till energitjänster och energieffektivi-
sering i Sidas samarbetsländer är svaga institutioner 
och ramverk varför arbetet med att stärka institutio-
ner, utveckla policyer och reglering är avgörande för 
en hållbar utveckling av sektorn. 

Därtill bidrar Sida till investeringar i transmissions- 
och distributionsnät, ökad genereringskapacitet av 
elektricitet både för nationella nät och i små isolerade 
nät, ökad användning av hushållsnära energilösningar 
baserade på till exempel solenergi, förbättrade mat-
lagningsmetoder och utbildning och forskning inom 
energiområdet.

6.15 Samlad redovisning av Power Afrika och 
andra insatser avseende ökad tillgång på 
förnybar energi

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•   […] ge en samlad redovisning av genomförande och resultat av 
myndighetens bidrag till Power Africa och andra insatser för att 
öka tillgången på förnybar energi och särskilt hur myndigheten 
säkerställer en hög ambitionsnivå vad gäller miljö- och 
klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet samt ett 
jämställdhetsperspektiv. Sida ska redogöra för geografiskt fokus, 
relevanta biståndsinstrument samt huvudsaklig inriktning på 
insatser, inklusive uppdelat per energislag och 
energieffektivisering.

Bakgrund
Sida ger stöd till förnybar energi och energieffektivi-
sering inom globala, tematiska och geografiska strate-
gier i främst Afrika och Östeuropa. Samarbetet i 
Afrika söder om Sahara har huvudsakligt fokus på 
tillgång till och produktion av elektricitet från förny-
bara energikällor. I Östeuropa går det energirelate-
rade samarbetet främst till energieffektivisering inom 
värmesektorn. I de globala, tematiska partnerskapen 
är energiagendan bred och täcker in såväl tillgång till 
hållbar energi för matlagning, elektricitet som effekti-
viseringsåtgärder och policyutveckling.

Nedan ges en redovisning av Sidas genomförande 
och resultat för att öka tillgången till förnybar energi 
och energieffektivisering med särskilt fokus på samar-
betet i Afrika söder om Sahara/Power Africa.

Genomförande
Sidas arbete styrs av strategier som anger vilka tema-
tiska områden samarbetet ska omfatta. Arbetet för 
ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivi-
sering genomförs främst i strategier för länder söder 
om Sahara, i Resultatstrategi för globala insatser för miljö 
och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017 och 
 Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet 2014–2020. Energisamarbetet 
är ofta nära knutet till mål om miljö- och klimatmäs-
sigt hållbar utveckling eller som en del av arbetet för 
ekonomisk utveckling. 
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Figur 6.15.2: Utbetalade medel per delsektor, mnkr
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Miljö-, klimat-, och jämställdhetsperspektiven är 
 särskilt uppmärksammade i Sidas energisamarbete. 
En intensifierad dialog och fleråriga stöd till till exem-
pel  ENERGIA77, som är ett nätverk för att stödja 
jämställdhet i energisektorn, har bidragit till att allt 
fler av Sidas partner arbetar aktivt med kvinnors roll 
och behov i sektorn.

Figur 6.15.3: Andel av utfall inom energisektorn med 
minst miljö och jämställdhet som delsyfte, hela värl-
den, (procent)
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Afrika söder om Sahara / Power Africa
Sverige har genom Sida åtagit sig att mobilisera en 
miljard US-dollar från 2015 till och med 2024 i syfte 
att bidra till ökad produktion och tillgång till förnybar 
energi i Afrika söder om Sahara. Åtagandet har gjorts 
inom Sidas befintliga strategier, budgetar och instru-
ment.

Långsiktigt energisamarbete finns i strategierna för 
Moçambique, Tanzania och Zambia samt i Strategi för 
S veriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om 
Sahara 2016–2021. I strategierna för Burkina Faso, Etio-
pien, Kenya, Liberia, Mali och Zimbabwe finns förnybar 
energi med som ett delmål. Under 2018 förväntas 
också nya strategier för Somalia och Sudan ha förnybar 
energi som ett samarbetsområde. Därutöver ges stöd 
till förnybar energi i Rwanda, Somalia och Uganda som 
medel att uppnå andra mål i strategierna till exempel 
inom miljö/klimat och ekonomisk utveckling.

Av figur 6.15.4 framgår vilka länder som har pågå-
ende eller där det planeras energisam arbete.78

Figur 6.15.4: Länder i Afrika söder om Sahara där  
Sida har eller planerar elenergisamarbete

Moget energisektorsamarbete där 
förnybar energi är delmål i strategin 

Nytt energisektorsamarbete där
förnybar energi är delmål istrategin

Förnybar energi föreslaget som 
delmål i framtida strategi

Pågående energiinsatser

Sidas bilaterala energisamarbete i Afrika söder om 
Sahara har tidigare främst fokuserat på stöd till 
 reformer, institutions- och kapacitetsutveckling samt 
 generering, transmission, distribution och kundanslut-
ningar från de statligt ägda nationella elnäteten, ofta 
med inriktning på landsbygden. Under 2017 har steg 
tagits för att öka satsningarna på energieffektivisering 
och icke-nätanslutna system (off-grid) och mikronät i 
större utsträckning än tidigare och i samverkan med 
privata aktörer. Icke-nätanslutna lösningar är särskilt 
viktiga för att människor som lever på landsbygden 
ska få tillgång till elektricitet för belysning, mobiltele-
fonladdning och produktiv användning till en över-
komlig kostnad.
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Fördelning mellan olika typer av energiinsatser i Sidas 
stöd under 2017 jämfört med 2015 och 2016 framgår 
av Figur 6.15.6.

Figur 6.15.6: Utfall gåvobistånd, olika typer av energi-
insatser inom energibiståndet till Afrika söder om 
Sahara 2015 – 2016 och 2017, mnkr
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Under 2017 planerades beslut för några viktiga 
garantier men där förseningar skett.83 Det har visat 
sig att beredning av garantiinsatser i Afrika söder om 
Sahara är mer komplex och tar längre tid än förut-
sett. Samtidigt är garantier centrala för att minska ris-
kerna i investeringar och mobilisera kapital, som ska 
leda till nya anslutningar, öka produktion av el base-
rad på förnybar energi och ge utsläppsminskningar.

Utbetalt gåvobistånd per strategi 2015, 2016 och 
2017 framgår av Figur 6.15.7. De totala utbetalning-
arna 2017 är 407 132 000 kronor vilket är betydligt 
mer än 2016.

Figur 6.15.7: Utfall gåvobistånd per strategi 2015–2017, 
mnkr
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I alla insatser görs en bedömning av miljö- och klima-
taspekter samt jämställdhet. Ett konkret exempel på 
hur ekonomisk, social-, miljö- och klimatmässig håll-

Ett konkret exempel är stödet till Africa Enterprise 
Challenge Fund (AECF) och dess innovationstävlingar 
för förnybar energi (REACT) där beslut fattades i slu-
tet av 2017.79 Stödet innefattar en regional kompo-
nent och aktiviteter i Burkina Faso, Etiopien, Kenya, 
Liberia, Moçambique, Mali och Zimbabwe. Stödet 
syftar bland annat till att stimulera framväxt av inno-
vativa affärsmodeller som riktar sig till att erbjuder 
fattiga människor energitjänster baserade på förny-
bara energikällor samt sprida positiva erfarenheter 
från östra Afrika. REACT-programmet som tidigare 
fått stöd av Sida och andra givare har bland annat 
bidragit till att minst en halv miljon familjer i Östaf-
rika har fått tillgång till elektricitet via solpaneler80.

De lösningar som stöds ska även ta hänsyn till de 
behov av elektricitet som entreprenörer, jordbrukare 
och andra har för att bidra till att öka inkomstmöjlig-
heter och sysselsättning.

Sida har utvecklat ett resultatramverk med sex indika-
torer som följs långsiktigt. Dessa är:
i)  utbetalningar av gåvomedel
ii)  mobiliserat kapital (främst via garantier)
iii) nya elanslutningar
iv)  ökad förnybar elgenereringskapacitet
v) energieffektivisering
vi) undvikna utsläpp av växthusgaser

Sida har sammanställt resultatrapporter för sats-
ningen på förnybar elektricitet och effektivisering i 
Afrika söder om Sahara och Power Africa81 med utfall 
för dessa indikatorer för 2015 och 2016. Under kvar-
tal två 2018 kommer en rapport för 2017 att finnas 
tillgänglig.

I Tabell 6.15.5 framgår resultat 2015 och 2016 för de 
sex indikatorerna.82 

Tabell 6.15.5: Resultat 2015 och 2016 för de sex indi-
katorerna inom strategier i Afrika söder om Sahara1

2016 2015

Gåvobistånd mnkr 182 944 487 919

Mobiliserat privat kapital mnkr 130 132 234 100

Nya anslutningar Antal 9 136 33 665

Ny installerad kapacitet MW 33 0

Energi-effektivisering MW 0 3

Undvika växthusgas-utsläpp TCO2e/år 115 400 0

1 Energieffektivisering mäts i sparad effekt i miljoner watt (MW) och undvikna 
växthusgasutsläpp i miljoner ton kodioxidekvivalenter. Mobiliserat kapital 2016 
består av privat kapital 24,1 miljoner kronor och offentligt kapital 106 miljoner 
kronor
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Det Sidafinansierade initiativet Beyond the Grid Fund for 
Zambia, som genom resultatbaserad offentlig upp-
handling kontrakterar företag att förse ett specifikt 
antal kunder med energitjänster baserad på förnybar 
energi, har under 2017 ingått avtal med fyra energi-
bolag. Ett femte kontrakt väntas ingås i första kvarta-
let av 2018. Det möjliggör att en halv miljon kundan-
slutningar, motsvarande tre miljoner zambier som 
idag lever utan el, inom en fyraårsperiod ansluts till 
mikronät eller fristående solcellssystem. Sidas kostnad 
för de fem kontrakten är 132 miljoner kronor. Mer-
parten av investeringarna, cirka tre gånger mer än 
det svenska bidraget, kommer dock från de kontrak-
terade företagen.88

En utmaning är att nå de allra fattigaste med för-
bättrad energiförsörjning ”the Bottom of  the Pyra-
mid”. Under 2017 utvecklades och beslutades om ett 
pilotprojekt i Kenya för att få erfarenhet kring hur 
fattiga hushåll ska kunna få tillgång till basal el för 
belysning med mera Pilotprojektet kommer att knytas 
till det befintliga sociala skyddssystemet i Kenya och 
 förstärka redan pågående stöd inom hälsa och utbild-
ning. Insatsen förväntas skapa en marknad och ge 
underlag för en fortsatt expansion av förnybar energi 
på hushållsnivå.89

Samarbeten med globala partners
I genomförandet av Resultatstrategi för globala insatser för 
miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017 arbe-
tar Sida med globala partners som ofta sträcker sig 
över en bred miljö- och klimatagenda där tillgång till 
hållbar energi, inklusive förnybar energi och energi-
effektivisering, är ett av flera verksamhetsområden. 
Kopplingarna mellan klimatrelaterat stöd och energi 
är särskilt starka vilket innebär att insatser kan ha en 
stor del energirelaterad verksamhet men redovisas 
som en klimatinsats. Detta leder till att statistiken för 
utbetalade medel till energiområdet inte är helt rätt-
visande..

I många av Sidas samarbetsländer är bristen på 
kunskap och adekvata policyer och reglering ett stort 
hinder för ökad användning av förnybar energi och 
åtgärder för ökad energieffektivisering. Inom strategin 
ges stöd till ökad institutionell kompetens och kapaci-
tet för att utveckla och genomföra policyer för håll-
bara energisystem. En av dessa samarbetsparter är 
Världsbanken som via Energy Sector Management 
Assistance Programme90 (ESMAP) bland annat stöd-
jer nationella reformprocesser, framtagande av elek-
trifieringsplaner och processer för att introducera för-
bättrade spisar. ESMAP påverkar Världsbankens 
utlåning inom energiområdet mot minskade utsläpp 

barhet har stärkts strategiskt är Sidas stöd till en 
gemensam givarfond med syfte att påskynda den 
 regionala integreringen av elnät i södra och östra 
Afrika84. Stora ekonomiska- och miljövinster kan 
göras genom elhandel mellan länder då det optimerar 
investeringar i förnybar elproduktionskapacitet och 
bidrar därmed till lägre elpriser och undvikande av 
växthusgasutsläpp. Sveriges fokus ligger på att stimu-
lera utvecklingen av förnybar energi, energieffektivi-
sering, samt strategiska transmissionslinjer. Inom 
ramen för Southern Africa Power Pool85 har riktlinjer 
tagits fram för hur miljömässiga och sociala frågor 
ska hanteras i anslutning till investeringsprojekt. De 
bygger i stor utsträckning på IFC:s standarder för 
 hållbarhet och avser att väsentligt förbättra SADC-
ländernas förmåga att utforma mer hållbara energi-
projekt86. Inom samarbetet har också en regional 
utvecklingsplan för generering och transmission 
utvecklas som till nära nog 100 procent består av för-
nybar elproduktion87.

I enlighet med Sidas interna förhållningssätt för 
hur en hög ambitionsnivå ska bibehållas avseende 
social, miljö- och klimatmässig hållbarhet så innefat-
tar Sidas satsning i Afrika söder om Sahara/Power 
Africa när det gäller investeringar i produktion bara 
energi producerad av förnybara energikällor.

I förhållningssättet betonas vikten av att jämställd-
het och möjligheten att stärkandet av kvinnors ekono-
miska egenmakt finns med i alla faser av ett projekt. 
Synergier med andra sektorer samt kopplingar till sys-
selsättning och ekonomisk utveckling är också centrala.
I Figur 6.15.8 framgår andelen av utfall inom förny-
bar energi med miljö respektive jämställdhet som 
huvud- eller delsyfte.

Figur 6.15.8: Andel av utfall  med miljö respektive 
 jämställdhet som huvud- eller delsyfte, Afrika söder 
om Sahara, (procent) 
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med energieffektiviseringsåtgärder, främst kopplat till 
uppvärmning av bostäder och offentliga byggnader 
samt genom att introducera lösningar med förnybar 
energi bidrar Sverige till att minska miljöpåverkan 
och klimatutsläpp.

Under 2009 initierade Sverige en fond, Eastern 
Europe Energy Efficiency and Environment Partner-
ship (E5P) som ger investeringsbidrag att kombineras 
med lånefinansiering för ökad energieffektivisering i 
Ukraina, Moldavien, Georgien och Armenien. E5P består 
numera av 22 givare, med EU som den största följd 
av Sverige. De sammanlagda bidragen uppgår till 
cirka 180 MEUR. Genom stöd till E5P har Sverige 
hittills bidragit till att möjliggöra finansiering av ener-
gieffektivitetsprojekt som enbart för Ukraina lett till 
en minskning av koldioxidutsläppen på mer än 
665 000 ton per år. Sidas gåvomedel bidrar också till 
att mobilisera betydande mängder kapital, investe-
ringsvolymen är ungefär fem gånger så stor som de 
beviljade bidragen.98

Bedömning
Sida bedömer att energistödet är i linje med och 
bidrar till de Globala målen för hållbar utveckling. 
Detta gäller främst mål nummer sju, hållbar energi 
för alla och mål nummer 13, bekämpa klimatföränd-
ringen. Återkommande information från, och upp-
följning av insatser inom energiområdet pekar på att 
tillgång till hållbar energi både skapar förutsättningar 
för ekonomisk utveckling i form av till exempel möj-
lighet till småskaligt företagande och ger förbättrade 
sociala förhållanden för fattiga människor. Bra belys-
ning gör det möjlig att läsa läxor även på kvällen och 
tillgång till elektricitet förbättrar kvalitet och tillgäng-
lighet till sjukvård, vilket särskilt gynnar kvinnor och 
barn. 

Jämställdhetsaspekter har i allt större utsträckning 
integrerats inom energiinsatser och flertalet av Sidas 
partners har en väl utvecklad strategi för att öka 
 kvinnors engagemang och att bli aktiva aktörer inom 
såväl elsektorn som energianvändning för matlagning. 
Detta gäller såväl i beslutsfattande på hushållsnivå 
som för kvinnor som entreprenörer. Trots detta kvar-
står en hel del arbete med att synliggöra, uppmärk-
samma och strategiskt beakta kvinnor och mäns olika 
roller och behov i såväl Sidas bilaterala som globala 
energiutvecklingssamarbeten. 

Under de senaste åren har Sida medvetet fört en 
dialog kring jämställdhetsintegrering med sina part-
ners inom energiområdet. Det ökade fokus på jäm-
ställdhetsfrågor som Sida nu ser kan vara ett resultat 
av satsningen. Dialog förs också regelbundet kring kli-

av växthusgaser och klimatpåverkan. Under 2016 
påverkade ESMAP utlåningen till ett värde av 1,3 
miljarder dollar.91 Andra aktörer som Sida stöder 
inom policy området är World Resources Institute92 
(WRI) och European Union Energy Initiative Part-
nership Dialogue Facility93 (EUEI/PDF).

EUEI/PDF har i likhet med flera andra av Sidas 
partner arbetat aktivt med jämställdhetsperspektivet 
inom energiområdet under de senaste åren. Kvinnor 
uppmuntras att delta i konsultationsprocesser och 
kvinnors specifika behov för sin affärsverksamhet och 
andra områden undersöks systematiskt som en del av 
analysprocessen och genomförandet av insatser.94 
Sida stöder också insatser som direkt riktar sig till 
kvinnor som aktiva aktörer och entreprenörer för att 
öka tillgången till hållbara och förnybara energialter-
nativ i Östafrika såsom Energy 4 Impact. Genom att 
öka tillgången till kunskap, ny teknologi och kapital 
har man bidragit till att 5000 nya arbetstillfällen har 
skapats varav 40 procent är kvinnliga företagare.95

Omoderna matlagningsmetoder med fasta bräns-
len såsom ved och kol är en stor källa till utsläpp, luft-
rörssjukdomar, tar mycket tid i anspråk för främst 
kvinnor och barn och är i de Globala målen för håll-
bar utveckling, delmål nummer sju, som har sämst 
utveckling. Energising Development (EnDev) är en av 
Sidas globala partners som arbetar med att öka till-
gången till förbättrade och mer effektiva matlagnings-
metoder. EnDevs huvudsakliga målgrupp är de fatti-
gaste människorna som ofta befinner sig långt från 
elnät och annan infrastruktur. Genom EnDev fick 
700 000 människor tillgång till elektricitet genom 
 förnybara energikällor eller elnät och 1,4 miljoner 
människor fick tillgång till bättre spisar under 2016.96

Fortsatt teknisk utveckling och innovation är nöd-
vändig för att öka användningen av förnybar energi 
och utveckla energieffektiviseringen. Genom pro-
grammet Demo/Miljö III som genomförs av Till-
växtverket inkom 18 projektförslag vid utlysningarna 
2016, varav de flesta är inom energisektorn i Afrika. 
Färre projekt än väntat blev godkända i utlysning-
arna, vilket kan bero på låg kapacitet hos aktörerna i 
länderna. En utvidgning av programmet görs därför 
till att omfatta fler länder, även i Latinamerika.97

Energieffektivisering i Östeuropa
Målet med miljö- och klimatsamarbetet i Östeuropa 
och på Västra Balkan är att stödja länderna i när-
mandet till EU och i att uppfylla gjorda åtaganden i 
sina respektive avtal med EU. Länderna har en hög 
energiintensitet och en energiförsörjning huvudsakli-
gen baserad på fossila bränslen. Genom att arbeta 
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matfrågan för att styra samarbetet kring energiprojekt 
och program mot en än mer klimatmässigt hållbar 
utveckling.

Allt fler strategier i Afrika anger tillgång till energi 
från förnybara källor som ett samarbetsområde. I takt 
med att insatsportföljer inom förnybar energi etable-
ras inom dessa strategier kommer fler människor att 
få tillgång till elektricitet. Sidas satsning på icke-nät-
anslutna lösningar bedöms kunna ge fattiga hushåll, 
särskilt på landsbygden, ökad tillgång till basal elektri-
citet för belysning med mera. I detta sammanhang 
betonas också möjlighet att främja produktiv använd-
ning och sysselsättning för att öka hushållens inkomst. 
Kvinnoledda hushåll och kvinnliga entreprenörer 
kommer att ges prioritet i satsningarna. Insatserna i 
Afrika med jämställdhet som minst delsyfte har ökat 
från cirka 75 procent till cirka 84 procent mellan 
2016 och 2017, räknat i volym utbetalade gåvomedel, 
vilket visar prioriteringen av jämställdhet fått genom-
slag på insatsnivå.

Samtidigt fortsätter stödet till sektorreformer, insti-
tutions- och kapacitetsutveckling. Detta gäller både 
nätanslutna- och icke-anslutna lösningar inom förny-
bar energi. Det är centralt att det finns stort utrymme 
inom strategin för Sveriges regionala utvecklingssam-
arbete med Afrika söder om Sahara att arbeta med 
förnybar energi då större satsningar ofta förutsätter 
större marknader och riskdelning än vad som finns på 
bilateral nivå.

Satsningen på förnybar energi och energieffektivi-
sering har också starka kopplingar till klimatagendan, 
de bredare utvecklingsfrågorna och de Globala målen 
för hållbar utveckling. Det ger satsningen en stark 
miljö- och klimatprofil. Sida bedömer förhållningssät-
tet för social, miljö- och klimatmässig hållbarhet som 
viktigt i dialogen med andra aktörer, till exempel med 
USAID som har fossila energikällor som naturgas 
som en del i sin Power Africa satsning. Andelen insat-
ser med miljö som har minst delsyfte var 2017 nästan 
100 procent 2017, en uppgång med två procentenhe-
ter jämfört med 2016, räknat i volym utbetalade 
gåvomedel.

Utbetalningarna av gåvomedel till förnybar energi 
i Afrika söder om Sahara är återigen över 400 miljo-
ner kronor efter att ha varit betydligt lägre 2016. 

När Sida har etablerat energiprojekt i länder i 
Afrika söder om Sahara, där nya strategier innehåller 
förnybar energi förväntas både utbetalningar och 
mobiliserat kapital relaterat till området att öka. 

Processen att initiera energiprojekt i nya länder är 
tidskrävande. Trots att ett generellt utvecklat och prö-
vat angreppsätt för landspecifik analys av hinder och 

möjligheter, aktörsanalys och samarbetsmodeller, tar 
det längre tid än förväntat att utveckla relevanta 
 energiportföljer i nya länder. Beredningar av garanti-
projekt inom energiområdet har också visat sig mer 
tidskrävande än förutsett i såväl det bilaterala arbetet 
som i samarbetet med globala partners. För att uppnå 
åtagandet för Sveriges satsning på förnybar energi 
och Power Africa är användandet av garantiinstru-
mentet centralt.

En utmaning för Sida blir att säkra intern kompe-
tens och kapacitet inom energiområdet. Vid utlands-
myndigheterna, behöver både personal utsänd från 
Sida och lokalt anställda nationella handläggare kom-
petens för att arbeta innovativt med tekniska, finan-
siella såväl som institutionella lösningar.

Sammanfattningsvis bedömer Sida att det är 
 möjligt att nå åtagandet om att mobilisera en miljard 
US-dollar under perioden 2015–2024 till förnybar 
energi och energieffektivisering i Afrika söder om 
Sahara men det kommer kräva en bibehållen nivå 
vad gäller kapacitet vid utlandsmyndigheter och på 
Sida i Stockholm. 
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En första rapport för JiM uppdraget skall lämnas in av 
Sida senast 22 februari 2018 till den nya Jämställd-
hetsmyndighet som startar i januari 2018 och Sida 
har under 2017 bidragit med information genom en 
uppföljningsenkät vad gäller stödet från Nationella 
Sekretariatet för Genusforskning kring JiM uppdraget.

Genomförande
Arbetet med jämställdhetsplanen har under 2017 i 
huvudsak varit kring rådgivning, analys, styrning, 
arbetssätt och rutiner, samt framtagande av relaterade 
planer på avdelningar, enheter och utlandsmyndig-
heter. Arbetet kring det tredje målet i planen har 
inneburit att en jämställdhets- och mångfaldsplan 
tagits fram och genomförs.99

Planen har integrerats i Sidas ordinarie arbete. 
Uppföljning och rapportering av planen internt har 
skett genom ordinarie uppföljningsprocesser. Planen 
har gällt från januari 2016 och årets andra uppfölj-
ningstillfälle avseende Sidas verksamhetsplan fokuse-
rade på uppföljning av planen för att ge underlag 
inför delredovisningen genom specifika frågor kring 
måluppfyllelse men även en uppföljningsfråga kring 
ansvar, roller och kompetens kring jämställdhet.

Planen för jämställdhetsintegrering har möjliggjort 
ett större fokus på jämställdhetsfrågorna, en förbätt-
rad dialog om jämställdhet, utökat metod och rådgi-
varstöd i bland annat strategirapporteringen, stärkta 
interna rutiner och bättre kunskap, tydligare styrning 
samt ökade medel för insatser med jämställdhet som 
huvudsyfte.

Ett ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och 
jämställdhetsintegrering inom specifika områden 
märks bland annat genom att Sida har haft jämställd-
het som tema under mars och april i all extern kom-
munikation.

För det bilaterala och regionala stödet i länder i 
Afrika har andelen avtalade medel i produktiva sekto-
rer med jämställdhet som huvudsyfte ökat till 13 pro-
cent (2017) från 8 procent (2016). Detta beror dels på 
ökade jämställdhetssatsningar inom produktiva sekto-
rer i nya strategier, dels på ökad kunskap kring hur 
man förstärker jämställdhetsintegrering i pågående 
insatser, där samarbetet särskilt mellan miljö och kli-
mat, men även naturresurser/jordbruk/marknad och 
jämställdhetsteamen varit betydelsefullt.

Inom Asien och MENA-regionen har de produk-
tiva sektorerna särskilt prioriterats i till exempel Pales-
tina och Bangladesh, bland annat inom ramen för 
stärkta marknadssystem och småföretagande med 
syfte att förbättra kvinnors ekonomiska egenmakt. 
Andelen insatser med jämställdhet som huvudsyfte 

6.16 Jämställdhetsintegrering

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […]

Sida ska därutöver:

•  […] i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 
(UF2014/80440/UD/USTYR) redovisa åtgärder och resultat i 
genomförandet av myndighetens plan för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Redovisning av åtgärder och resultat 
utifrån planen ska under perioden 2016-2018 ske årligen i 
myndighetens årsredovisning. Vidare ska en särskild redovisning 
där resultatet av genomfört arbete för perioden 2015-2017 
beskrivs och analyseras, lämnas till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) 
senast den 22 februari 2018.

Bakgrund
Sida har som en av 59 myndigheter i uppdrag av 
regeringen att utveckla och genomföra en plan för 
jämställdhetsintegrering i myndigheten (JiM). Sida 
ingår i JiM2, det vill säga andra omgången myndig-
heter som omfattas av uppdraget fr.o.m. 2015. Natio-
nella sekretariatet för genusforskning hade som upp-
drag att överlämna en slutrapport för stöduppdraget 
kring JiM vid årsskiftet samt lämna över stöduppdra-
get till den nya jämställdhetsmyndigheten den 1 janu-
ari 2018.

Sidas plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018 
har som övergripande resultat att svenskt utvecklings-
samarbete har genomslag vad gäller jämställdhet, är 
uppföljningsbart och fokuserar på resultat för kvinnor 
och flickor, män och pojkar, och att Sida präglas av 
en jämställd, öppen och inkluderande organisations- 
och ledarkultur.

Planen har tre delar:  
1)  Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och 

jämställdhetsintegrering inom specifika områden. 
De områden som avses är miljö/klimat och pro-
duktiva/icke-sociala sektorer, och där det är rele-
vant humanitärt arbete och utvecklingsfinansiering;

2)  Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för 
jämställdhetsintegrering. Detta innefattar förbätt-
rade rutiner för strategiutveckling och operationali-
sering liksom för beredning, uppföljning, resultat, 
analys och kvalitetssäkring i olika delar av insats-
processen och i dialog med samarbetspartners; 

3)  Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jäm-
ställdhetsarbete utifrån ett organisations- och 
arbetsgivarperspektiv. 
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grambudgetar för att säkerställa att partners har 
avsatt resurser för jämställdhetsarbete. Inom vissa 
strategier har några strategiska partner valts ut för 
fokuserad rådgivning om jämställdhet, vilket innebu-
rit nära samarbete mellan ansvarig handläggare och 
rådgivare som bedöms ha gett effekt på både strategi-
erna och genomförandet och även för kompetensut-
veckling av kollegor. Kompetensutveckling och 
gemensamt lärande sker genom utbildning och 
genom nätverken. Utlandsmyndigheten har handlat 
upp en lokal expertorganisation för att stärka upp 
jämställdhetsarbetet hos alla regionala partners.

Dialogen med strategiska partners kring jämställd-
het har stärkts. I till exempel halvtidsöversynen av 
Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet 2014–2020 har jämställdhet 
särskilt beaktats. Slutsatserna visade att Sverige är 
den ledande givaren inom jämställdhet i regionen och 
det långsiktiga samarbetet inom området har givit 
resultat inom till exempel jämställdhetsintegrerad 
budgetering i Ukraina, det breda stödet till kvinno-
rättsorganisationer i Turkiet, fortsatt strategisk 
 prioritering av att minska könsrelaterat våld och rätts-
väsende i Bosnien Hercegovina samt samarbetspro-
grammen i Albanien och Moldavien, som genomgå-
ende präglas av ett tydligt fokus på att stärka flickors 
och kvinnors egenmakt.

Utmaningarna är dock fortsatt stora och området 
ges därför hög prioritet för att möta utmaningarna 
och nå resultaten i strategin.

Arbetet med att kartlägga regionala – bilaterala 
synergier i jämställdhetsarbetet i Afrika med Afri-
kanska Unionens Maputoprotokoll som ramverk, är 
en intressant möjlig plattform för ökad profilering och 
genomslag av Sveriges stöd till arbete med jämställd-
hetsfrågor på den afrikanska kontinenten, både inom 
det svenska biståndet och bredare inom ramen för 
den feministiska utrikespolitiken.

Inom ramen för utvecklingen av Sidas insatshante-
ringssystem har hjälptexter tagits fram kring jäm-
ställdhetsanalys och det kommer under 2018 att bli 
obligatoriskt att bedöma en insats i förhållande till 
alla perspektiv.

Fortsatta utmaningar återfinns kring genomförande 
och uppföljning vilket kräver fortsatt utveckling av 
metodstöd, långsiktigt lärande, samarbete över avdel-
ningsgränser, roll-specifik jämställdhetskompetens, 
samt tydlig ledning och ansvar för arbetet. Ytterligare 
behov av förtydligande av fokalpunktansvar har också 
lyfts från utlandsmyndigheterna och arbete med att 
förtydliga detta har påbörjats under 2017.

har ökat under de tre senaste åren, från 16,3 procent 
2015 till 19,8 procent 2017. Jämställdhet har särskilt 
prioriterats i dialogen med alla globala partners inom 
fred och mänsklig säkerhet

Inom lån och garantiverksamheten har en garanti 
som riktar sig till kvinnliga låntagare i Etiopien 
påbörjats samt en pågående garanti till Palestina har 
reviderats i syfte att öppna upp ett fönster till kvinn-
liga låntagare.100 I genomförandet av Resultatstrategi för 
kapacitetsutveckling och utbyten 2014–2017 så integreras 
jämställdhet systematiskt vad gäller kapacitetsutveck-
ling inom produktiva såväl som icke-produktiva sekto-
rer. Under 2017 har också två nya insatser startats 
med jämställdhet som huvudsyfte.101 Inom ramen för 
Swedish Leadership for Sustainable Development är 
jämställdhet ett av de prioriterade områdena för före-
tagen och genomsyrar det gemensamma arbetet.

Vad gäller kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och 
rutiner har Sidas avdelningar och enheter särskilda 
skrivningar i verksamhetsplanerna om att stärka arbe-
tet med jämställdhetsintegrering och att öka medel/
antal insatser med jämställdhet som huvudsyfte, sär-
skilt inom Resultatstrategi för globala insatser för miljö och 
klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017.

Sida har under 2017 genomfört en omfattande 
kvalitetssäkring av policymarkörerna, vilket gett ökad 
kunskap om markörerna och om jämställdhetsinte-
grering. Inom ramen för nya underlag till strategier 
har jämställdhetsintegrering prioriterats och kommer 
att finnas med i kommande operationaliseringspro-
cesser. Sidas modell för multidimensionell fattigdoms-
analys inkluderar jämställdhetsperspektivet, vilket 
framöver kommer att bidra till ökat genomslag.

För att förbättra arbetssätt och rutiner har flera 
avdelningar, enheter och utlandsmyndigheter egna 
jämställdhetsplaner, bland annat för att stärka fokus 
på jämställdhetsintegrering i strategiutveckling, ope-
rationalisering, mid term reviews och strategirappor-
tering. Fokus är på jämställdhetsanalys inom alla 
strategi områden tidigt i processen, bland annat i för-
ändringsteorin, samt att inkludera jämställdhetsindi-
katorer. Rapporter från utlandsmyndigheterna visar 
att jämställdhetsintegrering nu hanteras mer relevant 
under beredningar med internt expertstöd och med 
stöd från Stockholm. Ett antal utlandsmyndigheter 
rapporterar att de genomfört förbättringar inom kva-
litetssäkring av nya och pågående insatser för att sam-
tidigt säkra korrekt klassificering. Flera utlandsmyn-
digheter  rapporterar också att jämställdhet är en 
prioriterad dialogfråga med samarbetspartners under 
hela projektcykeln. Exempel finns också på att arbete 
har påbörjats med att analysera projekt- och pro-
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ändringar genomförts under samtliga delområden. 
De uppsatta målen är på god väg att uppnås.

I förhållande till planens tre delmål bedömer 
Sida104 att arbetet gått enligt plan vad gäller målet att 
öka andelen insatser med jämställdhet som huvudsyfte inom alla 
sektorer, och en särskild satsning inom vissa områden och ger 
en prognos om ökade utbetalningar.

Sida bedömer att arbetet går enligt plan vad gäller 
uppfyllelsen av målet om kvalitetshöjning av arbetssätt och 
rutiner för jämställdhetsintegrering, likaså inom målet vad 
gäller arbetet med Sidas mångfalds- och jämställdhets-
arbete utifrån ett organisations och arbetsgivarperspektiv.

Samarbete mellan olika perspektiv och tematiska 
områden har varit positivt för ett ökat genomslag för 
jämställdhetsfrågor, inte minst för miljö/klimat och 
jämställdhet men även inom nya finansieringsformer.

För Sidas volymmässigt största strategi, Strategi för 
Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020, finns övergri-
pande principer om att biståndet syftar till att rädda 
liv och lindra nöd, vilket innebär att jämställdhet 
oftast inte är huvudsyftet inom insatserna. Den 
humanitära strategin har jämställdhet som delsyfte i 
100 procent av de avtalade beloppen, vilket är väldigt 
positivt.

Sida har genomfört jämställdhetskurs för Sida 
 personal och Sida Partnership Forum har genomfört 
kurser i jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhet 
samt skräddarsydda jämställdhetskurser för partners. 
Ett flertal anpassade utbildningstillfällen för olika 
kategorier av Sidas personal, inklusive chefer, i Stock-
holm och på utlandsmyndigheter har genomförts. 
Många lyfter att de deltagit på utbildningar och 
arbete i jämställdhetshubben. Development Talks och 
Roundtables kopplade till jämställdhet har också 
genomförts.102 

Under 2017 har regeringens utvärderingskom-
mitté, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA), fort-
satt sin följeforskning på genomförandet av Sidas plan 
för jämställdhetsintegrering. Två forskare knutna till 
Stockholms universitet har följt Sidas arbete, och 
genom analys av styrdokument, insatser och inter-
vjuer med chefer och personal studerat hur de olika 
delarna av planen fått återverkning i Sidas verksam-
het. En första rapport presenterades i april 2017 och 
utgör en baslinje för arbetet.103 Slutsatserna stödjer 
Sidas pågående prioritering på kvalitetshöjande insat-
ser, metodutveckling och kompetenshöjning och 
arbete med att förbättra rutiner. En andra fas av 
forskningen inleddes i slutet av 2017 som fokuserar på 
det organisatoriska, där även fältbesök till utlands-
myndigheter ingått.

Andel avtalade medel med jämställdhet som 
huvudsyfte har en marginell ökning mellan 2016–
2017 från 18 procent till 19,2 procent. 

De strategier som har avvikit mot interna mål för 
jämställdhetsmarkörer anger, förutom omklassifice-
ring och förtydligande av markören dessutom att de 
har höga avtalsgrader och att det finns litet utrymme 
att ingå nya insatser med jämställdhetsfokus som 
huvudsyfte, men ger samtidigt en prognos om ökade 
utbetalningar inom området under året.
Bedömning
Sidas övergripande bedömning är att arbetet med 
jämställdhetsintegrering på myndigheten fortskrider 
enligt planen. Åtgärder har vidtagits såväl på Sida i 
Stockholm som på utlandsmyndigheterna och för-
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Sidas stöd till bättre beskattning var ovanligt stort 
2015, något som gör det svårt att uppnå en dubble-
ring fram till 2020. Sverige förordar därför 2014 som 
basår varvid stödet fördubblades redan 2015. Stödet 
har dock varit lätt avtagande sedan 2015.

Skatteverket uppskattar sig ha goda förutsättningar 
att dubblera sin Sida-finansierade verksamhet från 
2014 till 2020.

Samtidigt undersöker Sida andra sätt att stödja 
kapacitetsutveckling inom skatteområdet, bland annat 
genom enskilda organisationer och multilaterala 
organisationer. Sida bereder exempelvis ett stöd 
genom Diakonia till afrikanska enskilda organisatio-
ner som arbetar för att motverka olagliga finansiella 
flöden och förbättra beskattning och skuldhante-
ring.108 

Planeringssiffrorna är preliminära, speciellt för 
åren bortom 2018, varför de inte redovisas här.  
De väntas öka väsentligt.

Bedömning
Sida bedömer sig ha goda möjligheter att fördubbla 
sitt stöd till kapacitetsutveckling inom beskattning på 
ett kvalitativt bra sätt och därmed att Sverige har 
goda förutsättningar att leva upp till sitt löfte i Addis 
Tax Initiative.

6.17 Addis Tax Initiative

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Resultatredovisning […].

Sida ska därutöver:

•  […] redovisa hur myndigheten arbetar mot målet i Addis Tax 
Initiative om att från 2015 till 2020 dubblera medlen till 
kapacitetsutveckling inom skatteområdet.

Bakgrund
I Addis Tax Initiative, ATI, är förstärkt inhemsk 
resursmobilisering nyckeln till finansieringen av de 
hållbara utvecklingsmålen. Inhemska offentliga resur-
ser utgör en mer stabil och hållbar inkomstkälla än 
många andra, och dessutom befrämjar de ett legitimt 
förhållande mellan medborgare och staten samt god 
samhällsstyrning. Inhemsk resursmobilisering har 
varit i fokus för diskussioner om finansiering för 
utveckling åtminstone sedan Monterreykonferensen 
2002.

Tillsammans med många andra länder har Sverige 
förpliktat sig att arbeta mot målet i Addis Tax Initia-
tive om att fram till 2020 dubblera medlen till kapaci-
tetsutveckling inom skatteområdet.

Genomförande
Merparten av Sidas stöd till kapacitetsutveckling 
inom skatteområdet genomförs i samarbete med 
Skatteverket. Sida och Skatteverket har samarbetat 
sedan 1980-talet, oftast med goda resultat.105

ATI förespråkar en fördubbling av stöd till kapaci-
tetsutveckling inom beskattning i förhållande till år 
2015 men kan även accepterar en fördubbling i för-
hållande till 2014106. Skatteverket och finansdeparte-
mentet är överens om att det räcker att Skatteverket 
fördubblar i förhållande till 2014.107

Tabell 6.17.1: Sida-utbetalningar till kapacitetsutveckling inom beskattning, tkr

 Faktiska utbetalningar 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skatteverket 28 32 35 20 9 7

Inte skatteverket 25 28 31 9 15 5
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6.18 Nationell Upphandlingsstrategi

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

•  […] utifrån Nationell Upphandlingsstrategi (bilaga till beslut 
Fi2016/00833/OU) hur myndigheten har utvecklat arbetet med 
strategiska offentliga inköp.

Bakgrund
Sida har, liksom övriga statliga myndigheter, i upp-
drag att verka för att genomföra de mål som satts upp 
i den nationella upphandlingsstrategin (NUS). Syftet 
med NUS är att myndigheter ska utveckla sitt strate-
giska arbete med offentliga inköp. NUS tar sikte på 
alla av former av anskaffning, såväl formella upp-
handlingar som inköp till lägre värde. Även anskaff-
ningar som faller utanför lagen om offentlig upp-
handling (LOU) omfattas av NUS. För att de 
nationella målen ska få genomslag behöver de imple-
menteras i respektive myndighets strategiska styrdo-
kument.

Genomförande
Sida har under 2017 antagit en inköpsstrategi med 
utgångspunkt i den nationella upphandlingsstrate-
gin.109 Syftet är att säkerställa att Sida arbetar med 
offentlig upphandling på ett strategiskt, effektivt och 
affärsmässigt sätt. Vidare har under 2017 åtgärder 
vidtagits för att stärka beställarkompetensen, genom 
dels interna kurser dels en e-learning kurs. Arbete 
pågår med att länka samman olika IT-system för att 
uppnå ökad transparens i de samlade inköpen. En 
stor översyn av upphandlingsmallarna har inletts med 
ett stärkt fokus på transparens, affärsmässighet och 
ökad förekomst av miljökrav i Sidas upphandlingar. 
Uppföljningen av upphandlade avtal och dialogen 
med leverantörer har ökat.

Bedömning
Sida bedömer att de åtgärder som initierats under 
2017 kommer att stärka möjligheterna till strategisk 
styrning av inköpsarbetet. Satsningarna på utbildning 
har fallit ut väl. Utvecklingen av IT-strukturen på 
inköpsområdet har påbörjats. Då uppgiften är omfat-
tande kommer arbetet att fortsätta även kommande 
år. Revideringen av Sidas mallar för upphandling 
kommer framför allt att få genomslag 2018.
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handlar både om ett stärkt fokus på fred och mänsklig 
säkerhet och konfliktkänslighet, men i nästan lika hög 
grad också om att synliggöra den verksamhet som 
redan genomförs inom en rad sektorer och som direkt 
och indirekt har en påverkan på hållbar fred. De stra-
tegier som har fred/mänsklig säkerhet bland sina 
övergripande mål/verksamhetsområden är starkast 
på att rapportera kring konfliktperspektivet; kvarstår 
fortfarande en del vad gäller de strategier som saknar 
explicit fredsbyggande mål.

Utöver den styrning som finns i existerande land-, 
region- och globala strategier finns en styrning att 
beakta och stärka konfliktperspektivet i Sidas verk-
samhetsplan.

Figur 6.19.1: Fred och säkerhet policymarkör, 2017

Ej aktuellt, 45% 
Delsyfte, 47%
Huvudsyfte, 8%

En viktig indikator på genomslag för fredsbyggande 
och mänsklig säkerhet i Sidas bistånd är den policy-
markör för fred och säkerhet som Sida tillämpar 
sedan flera år, och som reviderats under 2017 för att 
ännu tydligare fånga upp tillämpningen av konflikt-
perspektivet i linje med ambitionsökningen i regering-
ens instruktion till Sida. Som framgår av figur 6.19.1 
motsvarade Sidas stöd under 2017 till insatser där 
fred och säkerhet är huvud- eller delsyfte totalt 55 
procent. Detta motsvarar totalt 11,9 miljarder. Ande-
len insatser med huvudsyfte, 8 procent, motsvarade 
totalt 1,8 miljarder. Över tid har det skett en bety-
dande ökning av andelen av Sidas insatser där fred 
och säkerhet utgör delsyfte, en andel som dock mins-
kade något under 2017.

Sidas stöd till sektorn konflikt, fred och säkerhet 
ökade till 991 miljoner efter att under många år legat  
på en relativt stabil nivå runt 700 miljoner. Det förut-
ses att volymen kommer ligga kvar på denna högre 
nivå eller ytterligare öka under 2018 i och med den 
nya beslutade Strategi Hållbar fred 2017–2022, vars 
volym ligger på en betydligt högre nivå än den tidi-
gare Resultatstrategi för glo bala insatser för mänsklig säkerhet 
2014–2017. 

Arbetet med att stärka fokus på konfliktperspektivet 
i Sidas verksamhet fortsatte under 2017. I januari 

6.19 Integrerat konflikt-, miljö- och 
klimatperspektiv

REGLERINGSBREV

3 Uppdrag

[…]

•  Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet utgår från och 
genomsyras av ett integrerat konfliktperspektiv och ett integrerat 
miljö och klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet. 
Redovisningen ska också innefatta perspektivens ömsesidiga 
relation. Myndigheten ska härtill analysera hur detta har påverkat 
och förändrat myndighetens arbete.

Bakgrund
Uppdraget till Sida har tre delar: att redovisa a) hur 
myndighetens verksamhet utgår från och genomsyras 
av ett integrerat konfliktperspektiv, b) hur myndighe-
tens verksamhet utgår från och genomsyras av ett 
integrerat miljö- och klimatperspektiv i utvecklings-
samarbetet, samt c) redovisa perspektivens ömsesidiga 
relation.

Enligt Instruktion för Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida)110 och Policyramverk för svenskt utveck-
lingssamarbete och humanitärt bistånd111 ska Sidas verk-
samhet utgå ifrån och genomsyras av fem perspektiv, 
inklusive konfliktperspektivet och miljö/klimatper-
spektivet.

Genomförande

Ett integrerat konfliktperspektiv
Medan Sida vägletts av och utvecklat metoder för en 
konfliktkänslig ansats inom biståndet sedan lång tid 
tillbaka, innebar den reviderade instruktionen per 
2015 att Sida för första gången har en tydlig styrning 
för att tillämpa ett konfliktperspektiv och en konflikt-
känslig ansats systematiskt i hela verksamheten. Till 
skillnad från den tidigare ansatsen i till exempel Sidas 
insatshantering som varit fokuserad på att hantera 
 risker relaterade till de konfliktkontexter som Sidas 
biståndsinsatser ofta genomförs i, innebär den nya 
betoningen av ett integrerat konfliktperspektiv en 
möjlighet att stärka fokus på att både säkerställa att 
den eventuella negativa påverkan av biståndet på 
existerande konflikter och spänningar minimeras och 
att den motsvarande positiva påverkan av Sidas verk-
samhet på fredsdrivande faktorer, social samhörighet 
med mera maximeras.

Det har gjort stor skillnad för Sidas verksamhet; 
Sidas strategirapportering för 2016 visade på att 
utlandsmyndigheter och enheter arbetade betydligt 
aktivare med integrering av konfliktperspektivet; det 
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saker till konflikt samt bidra till hållbar fred krävs att 
Sida inom ramen för den mångdimensionella ansat-
sen till fattigdom verkar för att integrera konfliktper-
spektivet tillsammans med samtliga övriga fyra per-
spektiv. Frågor om barn i väpnad konflikt och unga 
och konflikt har givits större uppmärksamhet under 
2017.118 Dessutom har Sida aktivt verkat för att stärka 
konfliktperspektivet och en fredsbyggande ansats i 
insatser som länkar humanitärt stöd med utvecklings-
samarbete

Ett integrerat miljö- och klimatperspektiv  
i utvecklingssamarbetet

Figur 6.19.2: Miljö genom policymarkör, 2017

Ej aktuellt, 55% 
Delsyfte, 31%
Huvudsyfte, 14%

Sida använder i huvudsak Miljöledningssystemet119 
som verktyg och paraply för det samlade arbetet med 
att integrera miljö/klimat i verksamheten, och har 
under 2017 stärkt och vidareutvecklat detta, där nu 
Sidas miljöpolicy och mål och handlingsplan utgör 
centrala delar.120

En viktig indikator på genomslag för miljö och kli-
matarbetet är OECD-DAC:s policymarkör för miljö-
mässig hållbarhet generellt i kombination med de 
specifika policymarkörerna för klimat och biologisk 
mångfald. Sidas stöd till insatser där miljömässig håll-
barhet är huvud- eller delsyfte var  totalt 9,7 miljar-
der under 2017, varav 2,9 miljarder (motsvarande 
cirka 14 procent) utgjordes av insatser med miljömäs-
sig hållbarhet som huvudsyfte, och 6,8 miljarder 
(motsvarande cirka 31 procent) utgjordes av insatser 
med miljömässig hållbarhet som delsyfte. Jämfört 
med 2015 har en tydlig ökning därmed skett av både 
belopp och andel insatser med miljömässig hållbarhet 
som huvudsyfte, medan andelen med miljö som del-
syfte ökat marginellt.

Sidas stöd till klimat specifikt – utsläppsminsk-
ningar och/eller anpassning – har ökat under samma 
period, och en särskild redovisning av klimatfinansie-
ring från september 2017 visar att Sidas klimatfinan-
siering 2016 utgjorde sammanlagt 2,8 miljarder.121

inrättades en ny verksföreträdare för fred och säker-
het, jämte övriga fyra verksföreträdare. Fokus har 
under 2017 varit på att säkerställa ett brett genomslag 
för konfliktperspektivet i Sidas processer, i förhållande 
till partners och i gränssnittet mot andra tematiska 
områden. Till exempel gjordes på Sidas initiativ en 
gemensam resa till Liberia mellan Sida, Utrikesde-
partementet (UD) och Folke Bernadotteakademin 
(FBA) för att ta ett samlat grepp på Sveriges stöd till 
konfliktförebyggande och fredsbyggande via FN; med 
syfte bland annat att stärka konfliktperspektivet i Sve-
riges stöd till FN-systemet.112 Detta är en dialog som 
fortsatt hela 2017. Frågorna gavs också utrymme på 
såväl kursintensiva som chefsveckan och vid andra 
kurstillfällen. Därutöver har enskilda pass erbjudits 
såväl enheter som avdelningar.

Sida har vidareutvecklat sitt metodstöd för konflikt-
perspektivet med lanseringen i början av 2017 av en 
särskild toolbox för fred och konflikt som ger vägled-
ning kring konfliktkänslighetsanalys; både hur kon-
flikter utgör hinder för genomförande av insatser och 
hur biståndsinsatser påverkar konflikter och kan bidra 
till att minska konfliktrisker.113 Konflikt och mänsklig 
säkerhet finns också tydligt integrerat i det konceptu-
ella ramverket och tillhörande metodstöd för Sidas 
multidimensionella fattigdomsanalys.114 Nätverket för 
mänsklig säkerhet har stärkts under 2017 med åter-
kommande videokonferenser på såväl global som 
regional nivå, med fokus både på att ge metodvägled-
ning och skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och 
lärande.115 Upphandling av en utvärdering av Sidas 
ansats till fredsbyggande genomfördes under hösten 
2017, med syftet att stärka Sidas lärande på områ-
det.116

Sida deltog aktivt till att lyfta konfliktförebyggande 
och fredsbyggande i internationell dialog inom 
OECD/DAC INCAF, Sveriges högnivådialoger med 
UNDP och Världsbanken, med partners vid den regi-
onala konferensen i Bangkok i mars 2017, på den 
större konferensen i Stockholm om landrättigheter 
4–5 oktober 2017 och på World Food Day. 

Jämställdhet är en central del av att bygga fredliga 
samhällen. Sida har bidragit aktivt till att genomföra 
den svenska nationella handlingsplanen för FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säker-
het 2016–2020117 genom att integrera jämställdhet i 
konfliktkontexter och genom direkta stöd till insatser 
för att stärka kvinnors meningsfulla deltagande och 
inflytande i fredsprocesser och konfliktförebyggande, 
samt skydd av kvinnor och flickor från alla typer av 
våld i samband med och efter väpnad konflikt. För att 
adressera inte bara symptomen, men också grundor-
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rat på miljö och klimat som tematiskt hu-vudområde. 
Dessa 18 tjänster är placerade på UNDP, UNEP, 
FAO,  UNICEF, World Food Programme, UN-
WATER och Världsbanken. Programmen ökar den 
svenska närvaron i internationella organisationer, 
samarbetar med Sidas bilaterala och multilaterala 
partners och bidrar till att säkra en framtida kompe-
tens för fortsatt framgångsrikt utvecklingssamarbete 
bland annat inom miljö och klimat 

Tio utbildningar där miljö/klimat antingen var 
huvudfokus, eller ingick som viktig del, genomfördes 
av Sidas Partnership Forum i Härnösand. 

Även Sidas metodstöd för miljö/klimatintegrering 
vidareutvecklades under 2017. Miljö/klimat utgör en 
viktig kontextfråga i det konceptuella ramverk, med 
tillhörande metodstöd, som utvecklats för den multi-
dimensionella fattigdomsanalysen.127 Som en del av 
Green Tool Box128 uppdaterades riktlinjer för miljö-
integreringoch ett flertal nya miljöfaktablad (inklusive 
tre klimatguider) togs fram, varav ett urval även är 
tillgängliga på Sidas externa hemsida129 Även rikt-
linjer för klassificering av miljö och övriga miljörelate-
rade policymarkörer uppdaterades i statistikhand-
boken130.

Miljö/klimatnätverket, liksom de tre nätverken för 
vatten, lantbruk och energi hade regelbundna möten 
under året. Det särskilda utskottet för grön ekonomi 
(som delat låg under miljö/klimat och marknads/
handelsnätverket) slutförde sitt arbete under 2017,131 
där såväl faktablad som dialogstöd om grön ekonomi 
var viktiga slutprodukter. Ett nytt utskott (delat mellan 
miljö/klimat och lantbruksnätverken) för verksöver-
gripande Sida-arbete med marina frågor bildades juli 
2017 för att samlat och mer proaktivt arbeta med 
marina frågor inom Sida.132

Sida deltog också aktivt till att stärka Sveriges när-
varo i och inspel om miljö/klimat till internationella 
processer, inklusive OECD/DAC Environet, klimat-
konventionen, samt Sveriges dialog med UNDP, 
Världsbanken, FAO, EU med flera. Sida deltog också 
i den särskilda havskonferensen i juni 2017, New 
York,133 och tog inför det bland annat fram en serie 
informationsmaterial.134

Sida har också fortsatt att aktivt samverka med 
svenska aktörer. Genom projektet ”Svenska myndig-
heter för hållbar utveckling”, som svarar mot uppdra-
get att informera och engagera svenska aktörer i 
genomförandet av Agenda 2030, har 54 myndigheter 
antagit en gemensam avsiktsförklaring om att inte-
grera de tre dimensionerna av hållbar utveckling 
(ekonomisk, social och miljömässig) som en del av 
sina kärnuppdrag.135 Ett annat exempel är nätverket 

Stöd till biologisk mångfald/ekosystemtjänste lig-
ger relativt konstant, och en rapport från september 
2017 visar att totalt 2,2 miljarder SEK betaldes ut 
under 2016, varav knappt 16 procent (350 miljoner 
kronor) hade biologisk mångfald som huvudsyfte, och 
84 procent (1,8 miljarder SEK) hade det som delsyfte. 
Man kan dock notera en tydlig omfördelning jämfört 
med 2015, då utbetalningar till insatser där biologisk 
mångfald är huvudsyfte har mer än fördubblats.122

Totalbeloppet, där någondera av de miljörelate-
rade policymarkörerna var huvudsyfte, var cirka 3,2 
miljarder.123 Huvuddelen av det som rapporteras på 
såväl klimat som biologisk mångfald har med andra 
ord också miljömässig hållbarhet som huvud- eller 
delsyfte.

Arbetet med att stärka miljö- och klimatarbetet på 
Sida fortsatte under 2017. I juni beslöt Sidas general-
direktör om en uppdaterad miljöpolicy124 samt mål 
och handlingsplan för miljö/klimatarbetet 2017–
2020,125 vilken också svarar upp mot kraven i förord-
ningen om miljöledning i staten. Handlingsplanen 
innehåller bland annat konkreta och kvantitativa mål 
för Sidas miljöarbete, inklusive att till slutet av 2020  
i) öka klimatfinansiering till 28 procent av utbetalade 
medel, ii) öka andelen utbetalat där miljömässig håll-
barhet är huvudsyfte till 15 procent, samt iii) öka 
andelen där miljömässig hållbarhet är integrerat 45 
procent.126  Planen innehåller även målsättningar för 
det ”gröna kontoret”, till exempel minskning av Sidas 
egen energi användning, och minskning av per capita 
utsläpp av växthusgaser från resande genomförda av 
Sida personal.

Satsningen på intern kompetensutveckling fortsatte 
under 2017. Bland annat genomfördes två verksöver-
gripande grundkurser i miljö/klimat samt 19 utbild-
ningar på enhets och ambassadnivå, ofta med stöd av 
Sidas miljöhelpdesk.

Sidas program för utveckling av den externa 
resursbasen har under 2017 genomfört en särskild 
satsning på Miljö och Klimat för att säkerställa att 
svenskt utvecklingssamarbete kan leverera spjutspets-
kompetens med fattigdomsfokus inom miljö och kli-
mat. Under 2017 har två tredjedelar (10 av 15) Bila-
terala Biträdande Experter (BBE) rekryterats med 
särskilt fokus på miljö och klimat. Dessa arbetar till-
sammans med Sidas partnerorganisationer inom 
bland annat jordbruk, energi, grön ekonomi, vatten-
försörjning, marina resurser, vatten och sanitet och 
hållbar stadsutveckling – viktiga områden för framti-
dens utvecklingssamarbete. Inom Junior Professional 
Officer och FN volontär-programmet har drygt en 
tredjedel av rekryteringarna till FN-systemet fokuse-
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konflikt – det saknas exempel på mellanstatliga kon-
flikter där klimatförändringar är en huvudorsak – 
men under vissa omständigheter kan klimatrelaterade 
förändringar påverka de faktorer som leder till eller 
förvärrar konflikt.141 De händelseförlopp som leder till 
våldsutbrott är alltid sammansatta och komplexa och 
det går sällan att urskilja enskilda utlösande faktorer. 
Klimatrelaterade effekter kommer dock att få allt 
större utslag med svårförutsägbara konsekvenser i tid 
och rum.

Ett exempel på hur klimatförändringar kan 
påverka risken för våldsam konflikt är när försäm-
ringar i vattentillgång och extrema väderhändelser 
påverkar livsmedelstryggheten och livsvillkoren för 
sårbara hushåll och samhällen på ett negativt sätt. 
Den ökande bristen på naturresurser kan leda till 
ökad lokal konkurrens som blir svår att hantera om 
institutioner för konfliktlösning saknas. Svaga stater 
och samhällen som redan befinner sig i konflikt är 
särskilt utsatta och illa rustade för att möta effekterna 
av klimatförändringar.

Dessa konflikter tycks i huvudsak vara lokala men 
kan ibland länkas till och bli del av större och mer 
storskaliga konflikter. Risken är särskilt stor i kontex-
ter med historia av konflikter, där institutioner som 
kan hantera och lösa konflikter saknas eller är mycket 
svaga. Klimatförändringar och naturkatastrofer har 
mer destruktiv påverkan på redan svaga stater och 
konfliktdrabbade samhällen.

Global statistik visar till exempel på en stor samva-
riation mellan fragilitet och antalet dödade och ska-
dade i naturkatastrofer. Under perioden 2004–2014 
inträffade 58 procent av dödsfallen i naturkatastrofer i 
länder som också finns bland de 30 högst rankade på 
Fragile States Index142. Av dessa 30 är 19 bland de 
minst beredda att hantera investeringar för klimatan-
passning.143 Hit hör till exempel Somalia, Tchad, 
Liberia, Afghanistan, Sudan och Demokratiska 
Republiken Kongo. Detta beror inte nödvändigtvis 
på att dessa länder oftare drabbas av torka eller över-
svämningar, det vill säga typiskt klimatrelaterade 
extrema händelser. Men konflikten gör att myndighe-
ter och civilsamhälle har liten förmåga att bygga 
katastrofberedskap och genomföra riskreducerande 
åtgärder. Pågående konflikter gör att lokala och cen-
trala myndigheter, med svag institutionell kapacitet, 
inte prioriterar skyddet mot naturkatastrofer144. Trots 
det har svaga stater litet utrymme i internationella 
processer och institutioner som hanterar katastrof-, 
miljö- och klimatfrågor.

Swedish Leadership, där Sida faciliterar samarbetet 
mellan 26 svenskrotade företag kopplat till Agenda 
2030, där 23 av medlemmarna 2017 gick samman 
kring ett gemensamt åtagande kring mål 14 (Hav & 
marina resurser) och att beakta kopplingen “från 
källa till hav” i sina respektive kärnverksamheter.136

Perspektivens ömsesidiga relation
Det är sedan länge belagt att exploatering av och 
kontrollen över naturresurser är en bidragande faktor 
och drivkraft i många av världens väpnade konflik-
ter.137 Kontroll över naturresurser kan till exempel 
utgöra en finansieringskälla för väpnade grupper och 
bidra till att göra en väpnad konflikt mer långvarig 
och svårlöst138. Extraktiva industrier kan bidra till 
både svåra miljöproblem och konflikter, särskilt på 
platser med svag respekt för mänskliga rättigheter.139 
Att trygga befolkningars och länders behov av hållbar 
tillgång till naturresurser, som exempelvis vatten, kan 
samtidigt också vara ett incitament för ökat fredligt 
samarbete mellan länder och/eller befolknings-
grupper.

Kopplingen mellan klimatförändringar och våld-
sam konflikt – klimatförändringarna som säkerhets-
risk – har kommit i fokus först under senare år. I slu-
tet av mars 2017 antog till exempel FN:s säkerhetsråd 
resolution 2349 om konflikten i regionen kring 
Tchad-sjön, som uttryckligen och för första gången 
pekar ut klimatförändringar som en bidragande orsak 
till instabilitet, vilket är unikt för säkerhetsrådet. 
Resolutionen säger att påverkan bland annat sker 
genom  vattenbrist, torka, ökenspridning, markförstö-
ring och livsmedelsotrygghet, och betonar behovet av 
riskbedömning och – hantering som tar dessa faktorer 
i beaktande.

Då en allt större andel av världens fattiga och mest 
sårbara lever i konfliktdrabbade och svaga stater, och 
Sidas bistånd i allt större grad går till dessa länder blir 
förståelse för dessa samband centrala både för 
genomförandet av Agenda 2030 och att uppnå de 
miljö och klimatrelaterade, fredsbyggande och lång-
siktiga fattigdomsmål inom utvecklingssamarbetet.

Baserat på framförallt en längre intern rapport140 
görs redovisningen här i två dimensioner: 1) kort om 
kunskapsläget generellt kring kopplingen konflikt och 
miljö/klimat (med fokus på klimat); samt 2) verktyg, 
arbetssätt och erfarenheter inom Sida för främjande 
av integrering av de två perspektiven.

Kunskapsläget
Det går i dagsläget inte att påvisa ett direkt samband 
mellan klimatförändringar och risken för väpnad 
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Exempel på det förstnämnda är områden där Sida 
har betydande verksamhet som investeringar i hälsa, 
utbildning och livsmedelstrygghet, inklusive ett klima-
tanpassat jordbruk och effektiv hushållning med vat-
tenresurser, samt förnybar energi, infrastruktur och 
marknadssystem med finansiella tjänster som under-
lättar en diversifierad och mindre sårbar försörjning. 
Främjandet av mänskliga rättigheter och jämställdhet 
är särskilt viktiga för att alla människor ska ha 
utrymme och förmåga att fatta, och handla utifrån, 
informerade beslut. Sociala skyddsnät och katastrof-
riskreducering är andra centrala områden som Sida 
stödjer till exempel i Moçambique och i Östafrika.147 
De utgör ofta del av klimatanpassning men får sär-
skild relevans när nya påfrestningar också kan bidra 
till fördjupad osäkerhet och konflikter. På alla dessa 
områden, som utgör del av robusta anpassningspro-
gram, har Sida gedigen erfarenhet.148

Sida stöder också flera aktörer som arbetar med 
naturresursrättigheter, bland annat den nyetablerade 
Tenure Facility, en internationell mekanism som 
utvecklats av Rights and Resurces Initiative (RRI) för 
att mobilisera finansiellt och tekniskt stöd för att 
skydda sedvanerätten till mark och skog. Under pilot-
fasen har Tenure Facility bidragit till att etablera nya 
och mer representativa institutioner för lokal konflikt-
lösning kring naturresursfrågor i Mali – och har 
bidragit till att minska antalet konflikter kring mark 
och skog.149 I Somalia görs insatser för att motverka 
produktion och handel med träkol som föder krigs-
ekonomin. Andra exempel är ett stöd till den natio-
nella Landkommissionen i Liberia där två arbets-
grupper har bildats för framtagandet av en nationell 
landpolicy och lagförslag, där Sida även stöder kvin-
nors meningsfulla deltagande och inflytande,150 och 
stöd till Darfur Community Peace and Stability Fund 
(DCPSF) i Sudan som administreras av UNDP. 
 Stödet har bland annat lett till bildande av 16 lokala 
kommittéer för fredlig hantering av naturresurser, och 
etablerandet av tre reglerade migrationskanaler för 
stärkt samarbete mellan nomader och bofasta.151

Inom gränsöverskridande vatten har Sida varit 
aktivt i arbetet att utveckla mellanstatliga institutioner 
och förvaltningsplaner för gränsöverskridande vatten-
drag genom regionala program i Afrika (Nilen, 
 Okawango, Pungwe, Zambezi, Volta, Niger), Asien 
(Mekong) och Mellanöstern (Jordanfloden, Eufrat och 
Tigris).152 På Västra Balkan främjas gemensam för-
valtning av gränsöverskridande naturresurser och vat-
tendrag mellan de olika stater som nyligen befann sig 
i konflikt med varandra. Den specialiserade kompe-
tens på dessa områden som byggdes upp på den tid 

Sidas arbete: verktyg, erfarenheter och arbetssätt
Existerande bilaterala, regionala och globala strate-
gier ger överlag inte någon tydlig styrning för ett inte-
grerat förhållningssätt till miljö/klimat och konflikt-
frågor. De olika perspektiven nämns oftare som 
parallella sådana än som synsätt som ska kopplas 
samman med två undantag; de nya bilaterala strategi-
erna för Colombia och Bolivia. I verksamheten finns 
dock flera exempel både på metodansatser och på 
samarbeten där ett integrerat förhållningssätt främ-
jats.

i) Metoder och verktyg
Både Sidas mångdimensionella ansats till fattigdom 
och de analyser ur ett resiliensperspektiv som Sida 
genomfört för ett antal länder i Afrika enligt OECD/
DAC:s modell lyfter dock möjligheterna att knyta 
perspektiven närmare varandra. Även genom den av 
Sida utvecklade multidimensionella fattigdomsanaly-
sen finns nu bättre förutsättningar att knyta ihop ana-
lys av de olika perspektiven.145

Resiliensanalyserna146 som gjorts för flera strategier 
ställer till exempel frågor om samhällens förmåga att 
hantera påfrestningar och faktorer som bidrar till 
motståndskraft och återhämtningsförmåga, men har 
inte inneburit någon gemensam systematisk ansats.

ii) Erfarenheter från insatser
Det finns flera exempel på insatser som tar sig an kli-
matrelaterade konfliktrisker, i till exempel genomför-
andet av fredsavtalet i Colombia för att främja ekono-
misk integration och hållbar återhämtning för 
återvändande internflyktingar till områden som varit 
kontrollerade av FARC. Två huvudtyper av insatser 
identifieras som viktiga för att minska och hantera 
 risker för klimatrelaterade konflikter:

 ■ ”Low/no regrets”-insatser för att bygga motstånds-
kraft och återhämtningsförmåga och återhämt-
ningsförmåga inför plötsliga förändringar och 
 kriser, i syfte att generellt minska konfliktrisken i 
instabila samhällen där människors försörjnings-
möjligheter är osäkra, och institutioner saknas eller 
är svaga

 ■ Strategiska insatser i form av stöd till lokala och 
centrala institutioner med ansvar för att hantera 
rättigheten att nyttja mark och naturresurser och 
gränsöverskridande vatten – för att minska risken 
för konkurrens som kan leda till ökad spänning och 
i längden våldsamma konflikter.
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Bedömning

Ett integrerat konfliktperspektiv  
i utvecklingssamarbetet
Sambanden mellan våldsamma konflikter och fattig-
dom är väl etablerade,157 och en allt större andel av 
världens fattiga kommer framöver att leva i länder 
drabbade av konflikt och sviktande situationer, då fat-
tigdomsminskningen framförallt sker i andra länder. 
Det faktum att antalet väpnade konflikter och antalet 
döda i konflikter ökat under det senaste decenniet, 
samt att alltfler tidigare stabila länder uppvisar ökade 
spänningar och konfliktnivåer ger klart vid hand att 
konfliktförebyggande, konflikthantering och fredsbyg-
gande blir allt mer centrala områden för det interna-
tionella biståndet, vilket också åskådliggörs genom 
Agenda 2030 och dess mål 16 om fredliga, inklude-
rande samhällen. Medan riktade insatser på konflikt-
förebyggande, fred och säkerhet är viktiga, bedömer 
Sida att det är lika om inte ännu viktigare att säker-
ställa att de stora delar av biståndet som genomförs i 
kontexter drabbade av våldsamma konflikter eller 
underliggande och ökande spänningar, men som inte 
har explicita fredsbyggande mål, i högre grad bidrar 
till att stärka kapaciteten på samhällelig nivå att lösa 
och hantera konflikter på ett fredligt sätt. Det handlar 
alltså i hög grad om att säkerställa att fred och säker-
het är ett delmål i fler insatser, och blir ett perspektiv 
som kontinuerligt följs upp såväl på strategi, portfölj 
och insatsnivå.

Konfliktperspektivet har i allt högre grad införlivats 
i Sidas arbete sedan den nya instruktionen togs, vilket 
visar på hur viktiga styrsignaler är för att få genom-
slag för tvärfrågor.

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

Dessa aspekter fångas tydligt upp i de mål för mil-
jöarbetet som beslutades 2017. Utifrån utfallet 2017 

Sida hade en tydligare tematisk organisation har över 
tid dock tunnats ut.153

iii) Organisation, arbetssätt och finansiering
Organisation, arbetssätt och finansieringsformer är 
centrala faktorer154 för att pragmatiskt och resultat-
inriktat kunna ta sig an klimat och konfliktfrågor på 
ett integrerat och relevant sätt:

 ■ Organisatoriskt ger Sidas långtgående delegering 
av beslut till utlandsmyndigheterna goda förutsätt-
ningar att snabbt agera på förändringar i den 
lokala miljön inom ramen för aktuella strategier 
och program. 

 ■ Ett anpassningsinriktat och prövande arbetssätt, 
där långsiktighet, problemlösning och lärande sätts 
i centrum krävs (mot bakgrund av komplexiteten 
och de svårförutsägbara förloppen hos klimateffek-
ter och konflikters dynamik) för att Sida och Sve-
rige som aktör ska kunna verka i rätt tid och med 
relevans.155 Ett sådant arbetssätt främjas om 
biståndsstrategierna får en tydligare framåtsyftning, 
där olika scenarier till följd av klimatförändringar-
nas möjliga påverkan utvecklas. Samtidigt måste 
biståndets operativa instrument och handlägg-
ningsrutiner anpassas i motsvarande grad. Vad gäl-
ler finansieringsformer är Sverige bland de ledande 
i givarsamfundet i att hävda principerna om lång-
siktighet, ram- och kärnstöd (och icke öronmärk-
ning) i finansieringen av humanitära- och utveck-
lingsaktörer, vilket ger det handlingsutrymme och 
flexibilitet som behövs för att snabbt kunna agera i 
en föränderlig miljö. De internationella instrumen-
ten för klimatfinansiering är präglade av ett pro-
jekttänkande som passar illa för att hantera de 
utmaningar som diskuteras här. Sverige bör fortsatt 
aktivt hävda sina finansieringsprinciper i klimatför-
handlingar och andra internationella fora

Ett exempel på hur Sida genom sina samarbetsparter 
hade möjlighet att agera snabbt och adaptivt för att 
hantera oförutsedda klimatrelaterade händelseförlopp 
skedde i samband med att nivåerna i Akasombo-dam-
men i Ghana sjönk dramatiskt, vilket ledde till spän-
ningar med Burkina Faso. Sidas stöd bidrog bland 
annat i etablerandet av Volta Basin Authority.156
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som jobbar integrerat med miljö/klimat och konflik-
ter. Sida bör aktivt bygga vidare på sitt mångåriga 
engagemang för säker rätt till naturresurser (åker- och 
betesmark, skog, vatten, fiskevatten) genom att främja 
utvecklingen av nya, lokala och ändamålsenliga insti-
tutioner och mekanismer för konfliktlösning, särskilt i 
samhällen med en historia av konflikter, samt sitt 
engagemang och sin kompetens i att etablera och 
utveckla mellanstatliga institutioner för att hantera 
och lösa konflikter kring fördelning av gränsöverskri-
dande vattenresurser, särskilt kring vattendrag där kli-
mateffekterna kan leda till stora förändringar i neder-
börd och flöden och där planer därför kan behöva 
revideras och avtal omförhandlas.

Slutligen bör Sida stärka arbetet kring katastrofris-
kreducering i fragila och konfliktdrabbade kontexter 
och aktivt främja att aktörer, instrument och resurser 
mobiliseras för att minska risken och effekten av 
naturkatastrofer och stärka mekanismer för konflikt-
hantering i fragila stater.

kan det då redan konstateras att Sida ligger väl till för 
att uppnå målet att 15 procent av verksamheten 
(utbetalade medel 2020) ska ha miljö som huvudsyfte, 
men att det är en större utmaning att nå målen om 
att öka klimatfinansiering till 28 procent och miljöin-
tegrering (andel med miljömässig hållbarhet som del-
syfte) till 45 procent.

Sida bedömer dock att myndigheten genom de 
satsningar som gjorts under 2017 påtagligt stärkt sina 
förutsättningar att proaktivt integrera miljö/klimat-
frågor i verksamheten, samtidigt som utmaningen nu 
ligger i att omsätta och operationalisera de ambitiösa 
målen så att de får reellt genomslag i verksamheten.

Perspektivens ömsesidiga relation
Sida har som framgår ovan påbörjat ett arbete 
(genom den multidimensionella fattigdomsanalysen 
och resiliensanalyser) att mer integrerat beakta miljö/
klimat och konfliktperspektiven. Det fortsatta arbetet 
kommer att bidra till en mer systematisk tillämpning. 
Sida noterar samtidigt att arbete med att etablera och 
institutionalisera metoder för integrerade miljö/kli-
mat- och konfliktanalyser – där klimateffekternas 
komplexitet och långsiktighet görs till en integrerad 
del av konfliktanalysen, tillsammans med den väx-
ande kunskapen om hur klimateffekterna påverka 
jämställdhet – måste fortgå. Sverige skulle aktivt 
kunna bidra till och uppmuntra sådan metodutveck-
ling inom OECD/DAC och bland samarbetspartners 
för praktisk användning inom strategigenomförandet. 
Sida bedömer att det är i tillämpningen av dessa exis-
terande instrument som Sida har bäst möjligheter 
utforma stöd som stärker samhällens motståndskraft 
mot både klimatförändringar och konfliktrisker.

Insatser som är relevanta för relationen mellan kli-
matrelaterade förändringar och konfliktrisker görs 
redan i flera länder och regioner, både genom breda 
ansatser som bidrar till att bygga samhällens förmåga 
till motståndskraft och återhämtning, och genom spe-
cifika insatser för att säkra rätten till och lösa konflik-
ter kring naturresurser, inklusive gränsöverskridande 
vattenresurser. Sida bedömer därför att en betydande 
del av Sidas verksamhet har potential att stärka sam-
hällens klimatanpassningsförmåga och motstånds-
kraft mot ökande konfliktnivåer, och att både de bre-
dare insatserna och de specifika insatserna till stöd för 
markrättigheter och gränsöverskridande vatten gör 
skillnad.

Givet att de identifierade orsakssambanden är indi-
rekta och att konfliktförebyggande verksamhet över-
lag har svårigheter vad gäller mätbarhet är det i nulä-
get svårt att påvisa faktiska resultat av Sidas insatser 
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Tabell 6.20.1:  Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tkr

 Exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Givarländers organisationer1 2 397 582 2 294 127 2 150 835 27 450 39 407 34 638 

Samarbetslandets organisationer 612 579 620 357 799 712 0 -102 3 311 

Internationella organisationer 5 617 027 4 814 065 4 620 643 26 480 19 766 14 441 

Totalt 8 627 189 7 728 549 7 571 189 53 931 59 071 52 390 

1  Svenska organisationer ingår i Givarlandets organisationer.

6.20 Redovisning av vissa kostnader enligt 
regleringsbrevet 2017

FÖRORDNING (2000:65) OM ÅRSREDOVISNING  
OCH BUDGETUNDERLAG

3 kap. Resultatredovisning, 2 §, Myndigheten ska fördela 
verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt den indelning 
som följer av 1 § tredje stycket.

ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 §

Intäkter och kostnader per verksamhet och år
Intäkter och kostnader ska redovisas för minst de tre senaste åren. 
Intäkterna ska specificeras på intäkter av anslag respektive övriga 
intäkter. Väsentliga förändringar ska kommenteras. I de fall det 
inte är möjligt att redovisa intäkter och kostnader för tre år i följd 
ska detta kommenteras.

REGLERINGSBREV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Redovisning av vissa kostnader, 
bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:

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

•  kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till 
följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss 
metodutveckling, studier, utvärderingar och 
erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av 
biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat 
finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel 
i konkurrens via anbudsförfarande

•  totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag 
genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med 
Sida,

Förvaltningsanalys
Sidas förvaltningskostnader uppgick 2017 till 1217 
miljoner kronor vilket är ökning med 29 miljoner kro-
nor jämfört med 2016. För beräkningar gällande 
Sidas förvaltningskostnader i resultatredovisningen 
används verksamhetskostnader enligt resultaträk-
ningen, tabell 7.11. Dessa kostnader inkluderar även 
de delar som finansieras av anslag 1:1 i enlighet med 

finansiella villkor i Sidas regleringsbrev. Andelen för-
valtningskostnader som genom särskilda villkoret 
finansierats via biståndsanslaget har minskat sedan 
2016 bland annat som en följd av att metodutveck-
lingsinitiativ har fasats ut.

Proportionerna mellan Sidas olika processer; led-
nings- och styrprocesser, huvudprocesser och stödpro-
cesser, är stabil över tid, men något mer tid lades på 
stödprocesser under 2017 jämfört med föregående år. 
Motsvarande förskjutning syns i tid som går till led-
nings- och styrprocesser som minskar i andel.

Inom Huvudprocesser syns en tydlig trend om 
ökad andel för att Bereda, genomföra och följa upp 
strategier. Detta kommer av ett större antal beslutade 
strategier som härigenom operationaliserats, och Sida 
lägger mer tid på övergripande analyser och dialog 
på strateginivå. Mindre tid läggs i motsvarande 
utsträckning på att hantera enskilda biståndsinsatser.

Förvaltningskostnaderna och redovisad tid har 
beräknats fram på ett snarlikt sätt i jämförelse med 
tidigare årsredovisningar. Två förändringar finns 
dock; 1) kostnad och tid relaterad till huvudprocess 
”Bereda, genomföra och följa upp strategier” som 
saknar en specifik strategi har nu fördelats ut i ett pro-
portionerligt förhållande på strategierna. 2) Tid och 
motsvarande förvaltningskostnad för Utlandsmyndig-
heterna har fördelats proportionerligt till strategierna 
som myndigheten har tidsredovisat mot.

Detta resulterar i att mera tid, och således en större 
andel av förvaltningskostnaderna, kan knyttas till 
 strategierna och huvudprocesserna samt att de verks-
gemensamma kostnaderna minskar.
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Tabell 6.20.2:  Stöd genom svenska ramorganisationer samt de som har fått stöd för informations-  
och kommunikationsarbete i Sverige, tkr

 Bidrag till ramorganisationer Informationsstöd

 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Forum syd 209 799 175 983 183 288 30 203 29 204 18 116 

Rädda barnen, Sverige 192 559 171 567 153 404 2 800 1 362 1 317 

We Effect 182 294 173 905 149 606 715 1 200 -8 

Svenska missionsrådet 175 526 134 416 102 259 6 000 3 840 4 000 

Union to Union / Lo-Tco Biståndsnämnd 120 000 119 613 120 900 12 500 10 000 7 300 

Diakonia 117 675 187 138 154 369 4 700 4 469 4 500 

Plan International Sverige 108 646 167 094 133 556 1 450 2 552 950 

Svenska kyrkan 107 936 98 762 100 169 1 500 - -

IM/Individuell människohjälp 80 382 45 576 32 630 3 010 1 300 2 000 

Olof Palme International Center 73 805 75 878 80 817 2 450 2 275 2 050 

Wwf/Världsnaturfonden, Sweden 70 000 55 562 60 631 2 800 3 672 3 564 

Naturskyddsföreningen 64 699 58 341 62 302 3 088 2 500 2 500 

PINGST – Fria Församlingar I Samverkan 61 000 60 594 63 588 1 600 1 600 1 600 

RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 43 500 32 846 34 762 3 675 2 058 2 058 

Afrikagrupperna 38 355 36 929 40 372 3 000 1 100 2 300 

Kvinna till kvinna 30 048 27 315 24 022 2 500 2 500 2 500 

Myright 27 500 32 863 35 000 2 000 - -

En rökfri generation - - - - - 846 

Reach for Change - - - - - 1 850 

Oxfam - 369 9 933 - - -

International HIV/AIDS Alliance - -1 200 - - - -

Svenska Röda Korset - - - 2 250 900 960 

Föreningen Ordfront - - - - - 800 

Utrikespolitiska Institutet - - - 576 157 935 

Jarl Hjalmarson Stiftelsen - - - - - 597 

World’s Children’s Prize - - - - - 3 000 

SILC/Svenskt Internationellt Liberalt Centrum - - - - - 550 

Nrc/Norwegian Refugee Council - -466 20 000 - - -

Svenska Afghanistankommitten - - - 1 400 1 400 1 400 

KIC/Kristdemokratiskt Internationellt Center - - - - - -49 

Totalt 1 703 722 1 653 084 1 561 608 88 218 72 090 65 636 

Tabell 6.20.3: Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

 2017 2016 2015

Diakonia 220 622 181 480 164 096 

Rädda barnen, Sverige 189 462 140 872 161 200 

Forum syd 100 393 75 875 50 465 

Plan International Sverige 85 711 69 251 55 777 

RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 65 000 54 950 0 

Svenska Missionsrådet 61 432 41 900 31 714 

Kvinna till kvinna 59 717 115 754 49 108 

Svenska kyrkan 58 500 46 551 39 980 

Olof Palme International Center 40 755 43 935 32 466 

WWF/Världsnaturfonden, Sweden 37 450 33 911 37 777 

We Effect 35 960 47 767 28 914 

Totalt 955 004 852 246 651 497 
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Tabell 6.20.5:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader 2016–2014, mnkr 1

  Biståndsverksamhet Reformsamarbete i Östersjöregionen

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 1 196 1 163 1 129 4 4 4

Övriga intäkter 25 15 17 0 0 0

Kostnader 1 224 1 184 1 147 4 4 4

1  Här är kostnaderna för Sidas strategistyrda verksamhet, övriga huvuduppdrag (som exempelvis ”Bistå regeringen med expertstöd”) samt icke-strategistyrda arbete 
(Twinning och Technical Assistance Information Exchange) fördelat på de tre verksamhetsområdena.

Tabell 6.20.4:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mnkr

  Andel tid % Kostnader Excl OH, mnkr Kostnader Incl OH, mnkr

  2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Lednings- och styrningsprocesser 17% 19% 19% 148 167 257

Huvudprocesser

Bereda, genomföra och följa upp strategier 28% 22% 20% 329 228 203 530 395 335

Utarbeta resultatförslag 1% 1% 1% 8 9 10 13 15 17

Utarbeta resultatmatriser - 0% 0% - 2 2 - 3 3

Hantera biståndsinsatser 30% 36% 40% 347 382 426 560 662 701

Genomföra halvtidsöversyn av strategier - 0% 0% - 3 <1 - 5 1

Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklings
samarbetets aktörer

1% 1% 1% 9 11 9 15 20 15

Bistå regeringen med expertstöd 1% 1% 1% 11 7 6 17 13 10

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 5% 4% 4% 41 36 31 67 62 50

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 0% 0% 0% 2 2 2 2 4 3

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 1% 0% 0% 5 3 2 8 6 3

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 0% 0% 0% 3 2 8 5 3 13

Stödjande processer 7% 6% 6% 46 42 98

Övrigt arbete på UM 0% 0% 0% <1 1 <1

Verksgemensamma kostnader 8% 8% 9% 269 292 96

Total 100% 100% 100% 1 217 1 188 1 151 1 217 1 188 1 151

* Process 208, administrera externa medel, har exkluderats från beräkningarna. Förvaltningskostnaderna kopplade till process 208 är under innevarande år 11 miljoner kronor.  
Totalt 2714 timmar har registrerats på processes 208 under 2017. 
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gate&module=Document&subtype=61000&recno=1062594

151 http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navi
gate&module=Document&subtype=61000&recno=1062671

152 Johan Schaar, 2017, ”Relationen mellan klimatförändringar 
och våldsamma konflikter”, sid 15-16

153 Johan Schaar, 2017, ”Relationen mellan klimatförändringar 
och våldsamma konflikter”

154 Johan Schaar, 2017, ”Relationen mellan klimatförändringar 
och våldsamma konflikter”, sid 18-19 

155 Johan Schaar, 2017, ”Relationen mellan klimatförändringar 
och våldsamma konflikter”, sid 21

156 Johan Schaar, 2017, ”Relationen mellan klimatförändringar 
och våldsamma konflikter”, sid 15-16

157 Se exempelvis VB/UN Pathways to Peace

https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/environment/Committees%20and%20other%20working%20groups/Forms/AllIt
https://inside.sida.se/samarbeta/MarineCommittee/SitePages/Home.aspx
https://inside.sida.se/samarbeta/MarineCommittee/SitePages/Home.aspx
 http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&recno=1076478&module=Doc
 http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&recno=1076478&module=Doc
 http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&recno=1076478&module=Doc
http://www.sida.se/English/oceans/
https://inside.sida.se/guider/cooperation-methods/thematic-method-support/SitePages/Conceptual.aspx
https://inside.sida.se/guider/cooperation-methods/thematic-method-support/SitePages/Conceptual.aspx
https://inside.sida.se/samarbeta/resilience/Afrika/Forms/AllItems.aspx
https://inside.sida.se/samarbeta/resilience/Afrika/Forms/AllItems.aspx
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=106
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=106
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=106
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=106


Sidas Generaldirektör Carin Jämtin träffar elever och lärare på Majimatitu Primary School i Dar es Salaam.
Foto: Rob Beechey
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7. FINANSIELL REDOVISNING

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
bestämmelserna i Förordningen (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag. Räkenskapshand
lingarna omfattar resultaträkning, balansräkning, 
anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter för 
perioden 20170101 till 20171231. Resultaträk
ningen redovisar i sammandrag Sidas samtliga kost
nader och intäkter. Balansräkningen redovisar i sam
mandrag tillgångar, skulder och myndighetskapital. 
Anslagsredovisningen omfattar redovisningen mot 
statsbudgetens utgiftsanslag och inkomsttitlar. Finan
sieringsanalysen visar hur verksamheten har finansie
rats och hur den likvida ställningen har förändrats. 
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7.1 RESULTATRÄKNING

Tabell 7.1.1: Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter not 170101–171231 160101–161231

Intäkter av anslag 1 1 200 093 1 166 847

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 12 891 10 653

Intäkter av bidrag 3 11 557 3 927

Finansiella intäkter 4 762 421

summa 1 225 302 1 181 848

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -699 983 -681 223

Kostnader för lokaler 6 -50 664 -51 476

Övriga driftkostnader 7 -460 334 -435 688

Finansiella kostnader 8 -887 -867

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 -15 764 -18 358

summa -1 227 632 -1 187 611

Verksamhetsutfall 14 -2 330 -5 763

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida 4 960 122 035

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 960 -122 035

saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 34 010 658 29 369 585

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 59 998 35 396

Finansiella intäkter 11 26 905 79 453

Finansiella kostnader 12 -125 637 -472

Lämnade bidrag 13 -34 024 754 -29 543 047

saldo transfereringar -52 831 -59 085

Årets kapitalförändring 14 -55 161 -64 849
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Tabell 7.2.1: Balansräkning, tkr

tillgångar not 2017-12-31 2016-12-31

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 37 326 37 848

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 5 127 5 982

summa immateriella anläggningstillgångar 15 42 453 43 830

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 258 4 134

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 975 2 432

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar - 125

summa materiella anläggningstillgångar 16 5 233 6 691

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 029 897 1 951 875

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 900 000 1 100 000

Andra långfristiga fordringar 235 949 274 363

summa finansiella anläggningstillgångar 17 3 165 846 3 326 237

utlåning 18 153 684 150 388

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 242 165

Fordringar hos andra myndigheter 24 446 32 565

Övriga kortfristiga fordringar 6 315 7 766

summa kortfristiga fordringar 19 31 003 40 496

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 25 805 34 259

Övriga upplupna intäkter 11 000 18 634

summa periodavgränsningsposter 20 36 805 52 893

avräkning med statsverket 21 -72 198 -66 495

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 159 981 142 587

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 596 870 1 464 174

Kassa och bank 24 262 758 189 089

summa kassa och bank 2 019 609 1 795 850

summa tillgångar 5 382 436 5 349 890

7.2 BALANSRÄKNING

forts. >>
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Tabell 7.2.1: Balansräkning, tkr

kapital och skulder not 2017-12-31 2016-12-31

myndighetskapital

Statskapital 25 2 953 023 2 989 740

Balanserad kapitalförändring 25 1 830 836 1 797 834

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 -55 161 -64 849

summa myndighetskapital 4 728 698 4 722 725

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 2 262 1 174

Avsättningar för garantier 27 209 286 219 850

Övriga avsättningar 28 1 983 2 449

summa avsättningar 213 531 223 474

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 29 43 989 49 076

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 128 702 130 319

Leverantörsskulder 77 757 55 388

Övriga kortfristiga skulder 31 131 816 109 368

summa skulder m.m. 382 264 344 151

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 45 658 49 256

Oförbrukade bidrag 12 285 10 284

summa periodavgränsningsposter 32 57 943 59 540

summa kapital och skulder 5 382 436 5 349 890
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7.3 ANSLAGSREDOVISNING

Tabell 7.3.1: anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser -38 885 3 575 000 200 000 3 736 115 -3 730 448 5 667

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 2 733 137 500 140 233 -139 715 518

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 053 1 825 000 1 826 053 -1 811 246 14 807

7 1:1.6 Asien -20 356 1 820 000 1 799 644 -1 792 702 6 941

7 1:1.7 Latinamerika -2 000 620 000 618 000 -614 603 3 397

7 1:1.9 Afrika -52 447 5 650 000 50 000 5 647 553 -5 740 366 -92 813

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -8 549 785 000 776 451 -768 396 8 055

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 3 692 830 000 833 692 -849 162 -15 471

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 35 1 200 000 120 000 1 320 035 -1 333 905 -13 870

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling -741 590 000 589 259 -598 875 -9 616

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 21 423 1 200 000 1 221 423 -1 211 847 9 576

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 4 714 1 290 000 1 294 714 -1 279 683 15 032

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -1 042 280 000 278 958 -278 321 637

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 908 492 500 493 408 -485 179 8 229

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 13 112 2 817 966 2 831 078 -2 824 146 6 932

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 2 013 8 861 827 600 8 864 440 -8 861 279 3 161

7 1:1.32 Forskningssamarbete -16 915 835 000 818 085 -813 332 4 753

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 26 294 1 342 533 -372 600 996 227 -973 883 22 344

7 1:1 summa biståndsverksamhet -64 959 34 152 326 -2 000 0 34 085 367 -34 107 086 -21 719

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 29 343 1 103 463 1 132 806 -1 115 248 17 557

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 185 64 000 4 000 -185 68 000 -67 534 466

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 185 64 000 4 000 -185 68 000 -67 534 466

summa totalt -35 431 35 319 789 2 000 -185 35 286 173 -35 289 868 -3 695

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
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Tabell 7.3.1: anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser -38 885 3 575 000 200 000 3 736 115 -3 730 448 5 667

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 2 733 137 500 140 233 -139 715 518

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 053 1 825 000 1 826 053 -1 811 246 14 807

7 1:1.6 Asien -20 356 1 820 000 1 799 644 -1 792 702 6 941

7 1:1.7 Latinamerika -2 000 620 000 618 000 -614 603 3 397

7 1:1.9 Afrika -52 447 5 650 000 50 000 5 647 553 -5 740 366 -92 813

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -8 549 785 000 776 451 -768 396 8 055

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 3 692 830 000 833 692 -849 162 -15 471

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 35 1 200 000 120 000 1 320 035 -1 333 905 -13 870

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling -741 590 000 589 259 -598 875 -9 616

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 21 423 1 200 000 1 221 423 -1 211 847 9 576

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 4 714 1 290 000 1 294 714 -1 279 683 15 032

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -1 042 280 000 278 958 -278 321 637

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 908 492 500 493 408 -485 179 8 229

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 13 112 2 817 966 2 831 078 -2 824 146 6 932

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 2 013 8 861 827 600 8 864 440 -8 861 279 3 161

7 1:1.32 Forskningssamarbete -16 915 835 000 818 085 -813 332 4 753

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 26 294 1 342 533 -372 600 996 227 -973 883 22 344

7 1:1 summa biståndsverksamhet -64 959 34 152 326 -2 000 0 34 085 367 -34 107 086 -21 719

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 29 343 1 103 463 1 132 806 -1 115 248 17 557

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 185 64 000 4 000 -185 68 000 -67 534 466

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 185 64 000 4 000 -185 68 000 -67 534 466

summa totalt -35 431 35 319 789 2 000 -185 35 286 173 -35 289 868 -3 695

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
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kommentarer till anslagsredovisningen
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 2017 uppgår Sidas tilldelade medel 
inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 34 150 
miljoner kronor. I dessa medel ingår de anslagsposter 
som regeringen eller Regeringskansliet, främst UD, 
beslutar om. 

Totalt disponibla medel för de anslagsposter som 
Sida beslutar om, inklusive ingående överföringsbe
lopp, omdisponeringar och indragningar, uppgår till 
21 394 miljoner kronor för 7 1:1 Biståndsverksamhet. 
Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 5 1:11 
Samarbete inom Östersjöregionen där disponibla 
medel uppgår till 68 miljoner kronor.

Anslagstilldelningen för de poster Sida disponerar 
under året har utökats med 7 procent eller 1 330 mil
joner kronor av vilket 730 miljoner kronor tilldelades 
i vårändringsbudgeten. Även i samband med höst
ändringsbudgeten höjdes anslaget. Sida har under 
året haft en utökad anslagskredit, högre än den nor
mala på 3 procent, för att möjliggöra planering innan 
beslut om höständringsbudgeten fattades.  

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgår till 1 103 miljoner kronor och ingående 
 sparande uppgår till 29 miljoner kronor. Totalt dispo
nibla medel 2017 uppgår därmed till 1 133 miljoner 
kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 
december 2017 för Sidas samtliga tilldelade anslag 
framgår av tabell 7.3.2 Anslag. I tabellerna 7.3.6 och 
7.3.8 visas anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive 
Regeringskansliets (UD:s) verksamhet

Tabell 7.3.2: anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibelt belopp 34 085 367

Utgifter 34 107 086

Utfall av disponibelt belopp, procent 100%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibelt belopp 68 000

Utgifter 67 534

Utfall av disponibelt belopp, procent 99%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibelt belopp 1 132 806

Utgifter 1 115 248

Utfall av disponibelt belopp, procent 98%

1  Varav Regeringskansliet disponibelt belopp 12 691 745 tkr,  
utgifter 12 659 308 tkr, 100 procent och Sidas disponibelt belopp  
21 393 622 tkr, utgifter 21 447 777 tkr, 100 procent
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Tabell 7.3.3: Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

inkomst-
titel Benämning not Beräknat belopp inkomster

36

2394 Övriga ränteinkomster -82

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 5 042

4526 Återbetalning av övriga lån 8 645

summa 13 605
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Tabell 7.3.4: Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelat 

 bemyndigande ingående åtaganden
utestående  

åtaganden 171231

utestående åtagandenas fördelning per år, tkr

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022-

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insatser 425 000 206 600 219 549 122 649 90 400 6 500

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 140 000 59 597 86 623 53 300 26 691 6 632

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

3 000 000 1 197 987 2 719 197 872 844 776 821 651 732 417 800

7 1:1.6 Asien 3 605 000 1 905 861 2 623 027 980 227 820 700 546 678 195 253 80 170

7 1:1.7 Latinamerika 1 010 000 687 603 895 911 478 924 282 465 102 722 31 800

7 1:1.9 Afrika 11 500 000 6 589 334 8 896 665 3 999 696 2 888 650 1 535 221 436 524 36 575

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering

1 100 000 1 360 689 1 038 526 589 128 300 509 116 398 23 207 9 284

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

1 450 000 1 187 352 1 298 662 663 500 426 161 171 500 37 500

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 200 000 1 608 162 906 247 522 247 358 000 26 000

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
 utveckling

800 000 758 964 785 750 431 950 233 500 90 300 30 000

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 900 000 1 252 835 1 208 962 675 478 390 674 129 810 9 000 4 000

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

2 340 000 1 749 333 1 561 707 846 801 503 494 190 979 20 433

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 400 000 275 300 363 519 201 219 121 300 41 000

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 1 000 000 561 841 813 219 378 029 225 081 85 080 64 172 60 859

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1

25 130 000 15 818 641 24 459 558 3 542 685 3 702 858 3 949 258 3 824 800 9 439 958

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1

15 950 000 18 286 679 15 675 647 3 478 712 3 466 681 2 495 985 2 064 464 4 169 805

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 820 000 1 242 910 1 030 187 440 354 332 311 165 101 87 420 5 000

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 95 000 351 904 43 895 38 160 5 735

summa 7 1:1 73 865 000 55 101 592 64 626 850 18 315 903 14 952 031 10 310 896 7 242 373 13 805 651

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 164 000 119 177 89 270 62 631 23 139 3 500

summa 5 1:11 164 000 119 177 89 270 62 631 23 139 3 500

summa beställningsbemyndiganden 74 029 000 55 220 769 64 716 120 18 378 534 14 975 170 10 314 396 7 242 373 13 805 651

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av  
regeringen eller Regeringskansliet.

Beställningsbemyndiganden
Sida disponerar bemyndigande inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd samt till viss del även inom 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Enligt reg
leringsbrevet för budgetåret 2017 uppgår Sidas tillde
lade bemyndigande inom anslaget 7 1:1 Biståndsverk
samhet till 73 865 miljoner kronor. I dessa medel 
ingår de anslagsposter som regeringen eller Reger
ingskansliet, främst UD, beslutar om.

Totalt bemyndigande för de anslagsposter som 
Sida beslutar om uppgår till 32 690 miljoner kronor 
för 7 1:1 Biståndsverksamhet. Sida har därutöver till
delats bemyndigande om 164 miljoner kronor inom 
anslaget 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Bemyndiganderedovisning per den 31 december 
2017 för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av 
tabell 7.3.4 Redovisning av beställningsbemyndi
gande. I tabellerna 7.3.7 och 7.3.9 visas beställnings
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bemyndigande uppdelat på Sidas respektive 
 Regeringskansliets (UD:s) verksamhet. I tabell 7.3.5 
Finansiella villkor presenteras utfall för finansiella 
 villkor i enlighet med regleringsbrevet 2017. 

Tabell 7.3.4: Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelat 

 bemyndigande ingående åtaganden
utestående  

åtaganden 171231

utestående åtagandenas fördelning per år, tkr

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022-

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insatser 425 000 206 600 219 549 122 649 90 400 6 500

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 140 000 59 597 86 623 53 300 26 691 6 632

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

3 000 000 1 197 987 2 719 197 872 844 776 821 651 732 417 800

7 1:1.6 Asien 3 605 000 1 905 861 2 623 027 980 227 820 700 546 678 195 253 80 170

7 1:1.7 Latinamerika 1 010 000 687 603 895 911 478 924 282 465 102 722 31 800

7 1:1.9 Afrika 11 500 000 6 589 334 8 896 665 3 999 696 2 888 650 1 535 221 436 524 36 575

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering

1 100 000 1 360 689 1 038 526 589 128 300 509 116 398 23 207 9 284

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

1 450 000 1 187 352 1 298 662 663 500 426 161 171 500 37 500

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 200 000 1 608 162 906 247 522 247 358 000 26 000

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
 utveckling

800 000 758 964 785 750 431 950 233 500 90 300 30 000

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 900 000 1 252 835 1 208 962 675 478 390 674 129 810 9 000 4 000

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

2 340 000 1 749 333 1 561 707 846 801 503 494 190 979 20 433

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 400 000 275 300 363 519 201 219 121 300 41 000

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 1 000 000 561 841 813 219 378 029 225 081 85 080 64 172 60 859

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1

25 130 000 15 818 641 24 459 558 3 542 685 3 702 858 3 949 258 3 824 800 9 439 958

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1

15 950 000 18 286 679 15 675 647 3 478 712 3 466 681 2 495 985 2 064 464 4 169 805

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 820 000 1 242 910 1 030 187 440 354 332 311 165 101 87 420 5 000

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 95 000 351 904 43 895 38 160 5 735

summa 7 1:1 73 865 000 55 101 592 64 626 850 18 315 903 14 952 031 10 310 896 7 242 373 13 805 651

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 164 000 119 177 89 270 62 631 23 139 3 500

summa 5 1:11 164 000 119 177 89 270 62 631 23 139 3 500

summa beställningsbemyndiganden 74 029 000 55 220 769 64 716 120 18 378 534 14 975 170 10 314 396 7 242 373 13 805 651

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av  
regeringen eller Regeringskansliet.
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Tabell 7.3.5:  Finansiella villkor 2017, tkr

anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2017 Beslutstyp

Högst/ 
minst

Finansiellt  
villkor 2017

utfall  
2017

7 1:1 Biståndsverksamhet

Sida får finansiera viss metodutveckling,  studier, 
utvärderingar och erfarenhetsredovisningar 
revisioner, samt för hantering av biståndsinsat-
ser som innebär rådgivning och begränsat finan-
siellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna 
söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Regleringsbrev Ej belopps-
styrt

84 209

varav:

7 1:1.1 Humanitära insatser 414

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverk-
samhet

24

7 1:1.5 Stöd gm svenska organisationer i det 
civila samhället

5 644

7 1:1.6 Asien 2 357

7 1:1.7 Latinamerika 279

7 1:1.9 Afrika 47 980

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättig-
heter och demokratisering

1 535

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimat-
mässigt hållbar utveckling

13 333

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar 
 utveckling

1 367

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling

957

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 2 990

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet

2 734

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 307

7 1:1.32 Forskningssamarbete 4 289

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form 
av statliga garantier för biståndsverksamhet 
intill ett belopp av 12 miljarder kronor. Garanti-
givningen innefattar utställda biståndsgarantier 
för u-krediter och fristående garantier samt 
garantier inom systemet för finansiering av 
utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Regleringsbrev Högst 12 000 000 5 661 200

7 1:1 Biståndsverksamhet Sida ska undvika att teckna större och/eller 
längre avtal mot slutet av en strategiperiod. 
Målet är att minst 50 respektive 75 procent av 
nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett 
respektive två år efter det att strategin löper 
ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela 
den genomsnittliga årsvolymen vara ointeck-
nad, undantaget strategin för kapacitetsutveck-
ling och utbyten och Burkina Faso avseende 
avtal som ingås under budgetåret 2017. 

Regleringsbrev Minst 50 procent, 
75 procent 
och 100 
procent

Inga av-
vikelser, se 
kommentar 
nedan

7 1:1 Biståndsverksamhet För en ökad flexibilitet av det totala strategibe-
loppet medges Sida att inom ramen för beslu-
tad anslagspost överstiga alternativt understiga 
totalt beslutat belopp i samarbetsstrategi för 
land eller region med 10 procent. I det fall av-
steg från ovan behöver göras ska samråd ske 
med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Regleringsbrev Högst/Minst 
avvikelse

forts. >>
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Tabell 7.3.5:  Finansiella villkor 2017, tkr

7 1:1.5 Burma/Myanmar Strategin omfattar sammantaget för hela strate-
giperioden 2013-2017 högst 750 miljoner kronor

Regeringsbeslut +/- 10% 750 000 765 951 
(102%)

7 1:1.9 Somalia Strategin omfattar sammantaget högst 1,5 mil-
jarder svenska kronor under hela strategiperio-
den 2013-2017. 1

Regeringsbeslut +/- 10% 1 500 000 1 743 202 
(116%)

7 1:1.9 Zambia Strategin omfattar sammantaget för hela stra-
tegiperioden 2013-2017 högst 1 750 miljoner 
kronor.

Regeringsbeslut +/- 10% 1 750 000 1 802 656 
(103%)

7 1:1.9 Zimbabve Sida medges att inom ramen för beslutad 
 anslagspost överstiga alternativt understiga 
beslutat årligt strategibelopp för Zimbabwe 
med 10 procent. 2

Regleringsbrev Högst 200 000 --

7 1:1.9 Burkina Faso Volymen på det svenska stödet till Burkina Faso 
ska vara högst 130 miljoner kronor 2017. 3

Regleringsbrev Högst 130 000 118 293

7 1:1.9 Sudan Volymen för det svenska stödet till Sudan ska år 
2017 vara högst 90 miljoner kronor. 3

Regleringsbrev Högst 90 000 79 824

7 1:1.9 Sydsudan Volymen för det svenska stödet till Sydsudan 
ska år 2017 vara högst 120 miljoner kronor. 3

Regleringsbrev Högst 120 000 99 813

7 1:1.2 Informations- och 
kommunikations- 
verksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för 
sin egen informations- och kommunikations-
verksamhet.

Regleringsbrev Högst 25 000 15 436

7 1:1.13 Särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter 
och demokratisering

Medel om högst 75 000 000 kronor ska 
användas i enlighet med strategi för särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna 
organisationer 2016-2020.

Regleringsbrev Högst 75 000 74 946

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas 
för stöd till icke ODA-länder.

Regleringsbrev Högst 5 000 4 108

1  Totalt strategibelopp har överstigits med mer än 10 procent. Samråd har skett 2017-03-20 med UD i enlighet med villkoret.
2 Den tidigare strategin från 2011-07-14 för Zimbabwe upphörde att gälla när en ny strategi för perioden 2017-2021 beslutades 2017-04-06,  

det finansiella villkoret är därmed inte längre aktuellt. 
3 Avser beloppssatt flerårig strategi som löpt ut 2016-12-31 eller tidigare och förlängts med specificerade belopp under 2017.

Tabellen visar finansiella villkor samt utfall i enlighet 
med regleringsbrevet 2017. Utgångspunkten för urva
let av de villkor och strategier som redovisas i tabellen 
är att de finns särskilt specificerade i regleringsbrevet. 
I samarbetsstrategierna för land eller region redovisas 
strategibelopp som avser hela strategiperioden. Som 
finansiella villkor redovisas strategiperiodens utfall för 
de samarbetsstrategier som har en ursprunglig strate
giperiod som avslutas under året. För 2017 fanns tre 
sådana strategier, Burma/Myanmar, Somalia och 
Zambia. 

I regleringsbrevet finns ett generellt villkor som 
anger att ”Sida ska undvika att teckna större och/
eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. 

Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuva
rande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två 
år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att stra
tegin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen 
vara ointecknad, undantaget strategin för kapacitets
utveckling och utbyten och Burkina Faso avseende 
avtal som ingås under budgetåret 2017. I de fall 
avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av reger
ingen”. Villkoret följs upp löpande under året för 
samtliga strategier, och förutom undantaget för kapa
citetsutveckling och utbyten, ovan, samt för strategin 
för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering, undantag enligt Regleringsbrev 
2016, finns inga avvikelser från villkoret. 
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Tabell 7.3.6: sidas verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
totalt disponi-

belt belopp, tkr utgifter, tkr
utgifter, 
procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 3 736 115 3 730 448 100%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 140 233 139 715 100%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 826 053 1 811 246 99%

7 1:1.6 Asien 1 799 644 1 792 702 100%

7 1:1.7 Latinamerika 618 000 614 603 99%

7 1:1.9 Afrika 5 647 553 5 740 366 102%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 776 451 768 396 99%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 833 692 849 162 102%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 320 035 1 333 905 101%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 589 259 598 875 102%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 221 423 1 211 847 99%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 294 714 1 279 683 99%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 278 958 278 321 100%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 493 408 485 179 98%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 818 085 813 332 99%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 21 393 622 21 447 777 100%

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 132 806 1 115 248 98%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 68 000 67 534 99%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 68 000 67 534 99%

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 22 594 428 22 630 559 100%

kommentarer till anslagsutfall för sidas 
verksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1 Biståndsverksam
het för Sidas verksamhet uppgår till 21 394 miljoner 
kronor. Utfallet är 21 448 miljoner kronor, vilket mot
svarar ett anslagsutnyttjande på 100,25 procent. Sida 
har beviljats en anslagskredit per anslagspost. Sett per 
anslagspost har tilldelad anslagskredit utnyttjats med 
totalt 132 miljoner kronor och anslagssparande upp
går till 78 miljoner kronor, netto överutnyttjande 54 
miljoner kronor. Utfallet i förhållande till disponibla 
medel varierar mellan 98 procent och 102 procent för 
samtliga anslagsposter vilket ligger inom den anslags
kredit eller den möjlighet till att föra över sparande 
som Sida beviljats. Utfall per anslagspost framgår av 
tabell 7.3.1 Anslagsredovisning och tabell 7.3.6 Sidas 
verksamhet. 

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Utfall på anslagsposterna ska kommenteras särskilt i 
de fall anslagskrediten har överskridits eller anslags
utfallet är väsentligt avvikande från tilldelade medel 
enligt regleringsbrevet. Som väsentlig avvikelse från 
årets tilldelning enligt regleringsbrev avses 10 procent 
eller 100 miljoner kronor. Några väsentliga avvikelser 
förekommer inte i årets utfall.

kommentarer till anslagsutfall för 
förvaltningsanslag
Disponibla medel för förvaltningsanslaget uppgår till 
1 133 miljoner kronor, vilket inkluderar 29 miljoner 
kronor i sparande från 2016 samt 7,6 miljoner kronor 
i ersättning för valutakursförluster som myndigheten 
tilldelats i vårändringsbudgeten. Utfallet är 1 115 mil
joner kronor, vilket är en ökning med 44 miljoner 
kronor jämfört med föregående år (1 071 miljoner 
kronor). Årets utfall innebär att Sida har ett anslags
sparande om 18 miljoner kronor.
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Tabell 7.3.7: sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet
Bemyndigande-

ram, tkr
utestående 

 åtaganden, tkr
utfall, 

procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 425 000 219 549 52%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 140 000 86 623 62%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 3 000 000 2 719 197 91%

7 1:1.6 Asien 3 605 000 2 623 027 73%

7 1:1.7 Latinamerika 1 010 000 895 911 89%

7 1:1.9 Afrika 11 500 000 8 896 665 77%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 100 000 1 038 526 94%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 450 000 1 298 662 90%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 200 000 906 247 76%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 800 000 785 750 98%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 900 000 1 208 962 64%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 340 000 1 561 707 67%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 400 000 363 519 91%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 1 000 000 813 219 81%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 820 000 1 030 187 37%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 32 690 000 24 447 750 75%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 164 000 89 270 54%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 164 000 89 270 54%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av sida 32 854 000 24 537 020 75%

kommentarer till beställningsbemyndiganden
Sida hade vid utgången av 2017 utnyttjat 75 procent 
av tilldelad bemyndiganderam jämfört med 69 pro
cent 2016. En förklaring till den låga utnyttjande
graden är att avtal som löper över flera år inte har 
beslutats i den omfattning som verksamheten hade 
planerat för. Några strategier avslutades under året 
och med iakttagande av de begränsningar att ingå 
nya avtal som detta medför blir utnyttjandet lågt. 
Några strategier som skulle förnyats 2018 förlängdes i 
stället med ett år, vilket medförde att planeringen för 
nya avtal försenades. Anslagstilldelningen har varierat 
de senaste åren vilket också påverkat den långsiktiga 
planeringen. Det generellt låga utnyttjandet 2016 
ledde till att ramen justerades för 2018. De lägre 
bemyndiganderamarna 2018 har visat sig vara otill
räckliga i takt med att flera strategier förnyats och att 
Sida inom flera anslagsposter nu har möjlighet att 
planera för längre avtal och högre avtalsbelopp. Sex 
anslagsposter hade ett nyttjande på 89 procent eller 
mer, vilket får betraktas som bra då det bör finnas ett 
utrymme för oförutsedda händelser.

Riksrevisionen har i granskningen av Sidas redovis
ning av Regeringskansliets bemyndiganden granskat 

framtida åtaganden i två beslut om skuldavskriv
ningar: IDA MDRI (slutdatum 2044) och AfDF 
MDRI (slutdatum 2054). MDRIinitiativen har en 
bindande och en ickebindande del. Regeringskansliet 
anser att åtaganden uppgår till det belopp som omfat
tas av regeringens formella beslut och som avser den 
bindande delen i resolutionen. Riksrevisionen under
söker om även den ickebindande delen på drygt 4 
miljarder bör tas upp som ett framtida åtagande. 

Sida har inhämtat synpunkter från Ekonomistyr
ningsverket (ESV) för bedömning av vilka åtaganden 
som ska inkluderas i enlighet med 17 § anslagsförord
ningen. Enligt ESV:s föreskrifter till nämnda paragraf  
ska även ett ickebindande avtal redovisas som åta
gande om bidragsmottagaren förväntar sig att 
svenska staten kommer att betala ut ett bidrag. I 
sådana fall finns en bindande utfästelse. Om bidrags
mottagaren är medveten om det krävs ett nytt avtal 
före svenska staten kommer att betala ut bidrag bedö
mer ESV att det saknas en sådan förväntan. Mot bak
grund av detta väljer Sida att i bokslutet, liksom tidi
gare år, enbart redovisa de åtaganden som är 
beslutade och bindande. 
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Tabell 7.3.9: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet 
Bemyndigande-

ram, tkr
utestående 

 åtaganden, tkr
utfall, 

procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 25 130 000 24 459 558 97%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 15 950 000 15 675 647 98%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 95 000 43 895 46%

summa totalt Biståndsverksamhet 41 175 000 40 179 100 98%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av 
Regeringskansliet

41 175 000 40 179 100 98%

Tabell 7.3.8: Regeringskansliets verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
totalt disponibelt 

belopp, tkr utgifter, tkr
utgifter, 
procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 2 831 078 2 824 146 100%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 8 864 440 8 861 279 100%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 996 227 973 883 98%

summa totalt Biståndsverksamhet 12 691 745 12 659 308 100%

summa utgifter för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet 12 691 745 12 659 308 100%

Tabell 7.3.10: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tkr

anslag Benämning utestående åtaganden i valuta
i sek beräknade enl.  
balansdagens kurs  

7 1:1 Biståndsverksamhet usd euR CHF sek

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar

4 999 0 41 154

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder

907 622 8 939 806

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 286 220 103 5 387

summa biståndsverksamhet 5 285 907 842 103 8 986 347

anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, 
Regeringskansliets verksamhet
Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle
ringsbrevet de utgifter samt ekonomiska åtaganden 
som regeringen eller Regeringskansliet har beslutat 
att ingå med stöd av bemyndiganderamar, vilket 
framgår av tabell 7.3.9 och 7.3.10. Då det är reger
ingen eller Regeringskansliet som upprättar avtal och 
beslut om utbetalning av dessa medel kommenterar 
Sida inte utfallet närmare.



223Sidas årsredovisning 2017

Tabell 7.4.1: Finansieringsanalys, tkr

drift not
170101- 
171231

160101- 
161231

kostnader 39 -1 211 238 -1 172 261

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 200 093 1 166 847

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 12 891 10 653

Intäkter av bidrag 11 557 3 927

Övriga intäkter 762 421

summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 225 302 1 181 848

Minskning av kortfristiga fordringar 19 145 -16 560

Ökning av kortfristiga skulder 20 192 -108 947

kassaflöde från drift 53 401 -115 920

investeringar

Investeringar i finansiella tillgångar (exklusive garantiverksamhet) -78 022 -928 536

Investeringar i materiella tillgångar 40 -371 -3 214

Investeringar i immateriella tillgångar -12 567 -13 203

summa investeringsutgifter -90 961 -944 953

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 10 676 18 127

Amorteringar -15 762 -18 114

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 78 022 928 536

summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 72 936 928 549

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 259 -652

kassaflöde till investeringar -17 766 -17 056

låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 41 -11 941 61 571

Amorteringar 8 645 10 620

summa låneutgifter -3 296 72 191

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget -8 645 -10 620

summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet -8 645 -10 620

kassaflöde till låneverksamhet -11 941 61 571

forts. >>

7.4 FINANSIERINGSANALYS



224

Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2017

Tabell 7.4.1: Finansieringsanalys, tkr

uppbördsverksamhet not
170101- 
171231

160101- 
161231

Intäkter av avgifterm.m. som inte disponeras av Sida 4 960 122 035

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 6 435 939

inbetalningar i uppbördsverksamhet 11 395 122 974

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 960 -122 035

kassaflöde från uppbördsverksamhet 6 435 939

transfereringsverksamhet

Lämnat bidrag -34 024 754 -29 441 608

Finansiella intäkter 26 905 79 456

Finansiella kostnader -125 637 -12 358

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 2 344 -138 938

Förändring av långfristiga fordringar 238 414 74 763

utbetalningar i transfereringsverksamhet -33 882 729 -29 438 685

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 34 010 658 29 369 585

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 59 998 46 600

Minskning av balanserad kapitalförändring EKN 0 -196

summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 34 070 656 29 415 989

kassaflöde från transfereringsverksamhet 187 927 -22 696

Förändring av likvida medel                                                                                                                                            
                         

218 057 -93 162

Specifikation av förändring av likvida medel

likvida medel vid årets början 1 826 691 1 919 853

Justering avseende ej omräknade jämförelsetal 2015-2016 garantier 42 -97 336

Justerade likvida medel vid årets början 1 729 355

Ökning av kassa och bank 73 669 -62 034

Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 150 091 32 350

Minskning av avräkning med statsverket -5 703 -63 477

summa förändring av likvida medel 218 057 -93 162

likvida medel vid årets slut 1 947 411 1 826 691



225Sidas årsredovisning 2017

7.5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Tabell 7.5.1:  sammanställning över väsentliga 
uppgifter 2017 2016 2015 2014 2013

låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad låneram 70 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 43 989 49 076 49 063 53 539 73 572

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 27 000 27 000 27 000 26 900 29 000

Maximalt utnyttjad kontokredit1 0 0 0 157 977 0

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto 696 587 320 0 0

Ränteintäkter på räntekonto 0 0 0 638 1150

avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar2 12 891 10 653 15 437 11 512 13 516

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 4 960 122 035 26 635 66 437 39 318

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 32 875 31 513 52 022 29 556 29 149

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 0 0 0 0 0

Beviljad anslagskredit, sakanslag 1 468 970 2 695 000 2 805 000 894 375 876 979

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 131 769 140 936 2 682 598 62 653 31 152

anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 128 074 105 504 52 050 399 337 685 121

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

32 437 41 419 29 915 180 005 263 451

utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 74 029 000 76 574 400 70 698 900 68 878 000 62 256 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

41 175 000 46 440 399 38 554 200 41 213 000 39 676 000

Utestående åtaganden 64 716 120 55 220 768 55 903 937 60 136 662 45 290 224

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida dispone-
rar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av 
Regeringskansliet/UD.

40 179 100 34 457 224 36 218 604 40 157 858 28 175 643

antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter3 668 660 664 633 608

Medelantalet anställda4 703 698 700 659 641

driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 210 981 1 168 386 1 131 285 1 062 623 1 044 336

Driftkostnad per årsarbetskraft5 1 813 1 770 1 704 1 679 1 718

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring6 -55 160 -64 849 -36 286 -52 449 -29 649

Balanserad kapitalförändring6 1 830 836 1 797 834 1 640 115 1 652 702 1 623 358

1 Räntekontokrediten utnyttjades 2014 beroende av en bidragsutbetalning som betalades i fel flöde. 
2 Belopp saknas i regleringsbrev. 
3 I antalet årsarbetskrafter ingår från och med 2014 Biträdande Bilaterala Experter (BBE) på ambassader, de bokförs som driftkostnad. Uppgifterna för 2013 har ändrats.  
4 I medelantalet anställda ingår utöver de som ingår i antal årsarbetskrafter även Nationella Experter (NE), de bokförs som transferering. Timanställda ingår inte. 
5 Driftkostnaderna för 2013 har räknats om till följd av ändring av antal årsarbetskrafter, se även not 3. 
6 Beloppen för Årets kapitalförändring och Balanserad kapitalförändring för 2016 är ändrade eftersom omräkning av posterna gjorts under 2017 till följd av ändrade 

r edovisningsprinciper för garantiverksamheten. Belopp för 2013-2015 har dock ej räknats om.
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tilläggsupplysningar

Allmänt
Från och med 2011 har Sida ansvar för viss adminis
trativ granskning och utbetalning av bidrag som 
regeringen eller Regeringskansliet, främst Utrikesde
partementet, beslutar om inom utgiftsområde 7 Inter
nationellt bistånd. Uppdraget innebär att Sida enligt 
regleringsbrevet har dispositionsrätt till de aktuella 
anslagsposterna inom anslaget 1:1 Biståndsverksam
het. Medlen ingår i myndighetens finansiella doku
ment. I föreliggande årsredovisning redovisas de i 
Sidas resultat och balansräkning, finansieringsanalys, 
anslagsredovisning samt i redovisning av beställnings
bemyndiganden. Enligt regleringsbrevet har Sida 
inget ansvar för prognoser eller övriga återrapporte
ringskrav avseende dessa medel, varför de inte ingår i 
redovisningen av finansiella villkor.

Enligt Sidas regleringsbrev 2017 ska Sida ansvara 
för redovisning av statens garantiåtaganden avseende 
Europeiska investeringsbankens långivning inom 
ramen för Lomé IV bis och Cotonouavtalet. Garan
tin är invärderad från 2017 i Sidas redovisning och 
ingår i balanserad kapitalförändring. Garantin redo
visas i tabell 7.7.2 Sammanställning av garantiverk
samhet under posten ”Övriga garantier”. 

Av Sidas instruktion, §4 punkt 6 framgår att; myn
digheten får ”utnyttja möjligheter till samverkan med 
andra givarländer, EU samt internationella och multi
laterala organisationer, varvid myndigheten får låta 
en samverkanspart svara för beredning, genomför
ande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om 
detta inte innefattar myndighetsutövning, samt själv 
åta sig motsvarande uppgifter”. Dessa medel redovi
sas inte över statsbudgeten utan enbart i Sidas räken
skaper. Sidas redovisning och likvidmässiga hantering 
följer Ekonomistyrningsverkets handledning Redovis
ning av EUmedel (ESV 2011:18). För närvarande 
har Sida sex pågående samarbeten med EU, ett med 
USAID samt ett med Världsbanken. Se vidare not 3 
Intäkter av bidrag.

I kommentarer under avsnittet Finansiell redovis
ning är belopp angivna i miljarder eller miljoner kro
nor beroende på hur stora beloppsvärden som åter
finns i Sidas redovisning. I övrigt anges belopp i 

7.6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

tusentals kronor (tkr) om inte annat framgår. I årsre
dovisningen avrundas samtliga sifferuppgifter enligt 
gängse princip. Delsummor i tabeller och uppställ
ningar har inte justerats för att få totalsummorna att 
stämma. Vid summering av avrundade belopp i 
tabeller och uppställningar kan därför i vissa fall 
totalsumman avvika. Jämförelse görs med utfall från 
föregående år per den 31 december.

Redovisningsprinciper
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovi
sas mot anslag enligt kassamässig princip i de fall 
utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och 
erhållna rekvisitioner. Det gäller även återbetalning 
av ej nyttjade medel. Fordringar och skulder uppstår 
inte för de utbetalningar respektive återbetalningar 
som grundar sig på beslut om bidrag och erhållna 
rekvisitioner.

Erhållna fakturor avseende levererade varor och 
tjänster som klassificeras som transfereringar redovi
sas mot anslag enligt kostnadsmässig princip. Den av 
Riksgäldskontoret upphandlade rabatten för myndig
heters valutaväxling i banker redovisas kassamässigt. 

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gräns
värde på 100 tusen kronor för periodiseringar avse
ende verksamhetens intäkter och kostnader, och ett 
gränsvärde på en miljon kronor avseende transfere
ringar i form av levererade varor och tjänster.

Avgifter och andra liknande ersättningar som inte 
disponeras redovisas mot statens budget det budgetår 
som intäkterna hänför sig till.
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Tabell 7.6.1:  avskrivningstider för anläggnings-
tillgångar

avskriv-
ningstid, år

Belopps- 
gräns, tkr

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans 
fastighet

6 100

Reparationer och underhåll 3 100

Maskiner och installationer 5 22

Transportmedel 5 22

Datorer 3 22

Datorer central utrustning 5 22

Konst - 22

Möbler 5 22

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveck-
lingsverksamhet 

5 500

Licenser, rättigheter och liknande 
immateriella anläggningstillgångar

5 22

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
utgörs av tillgångar för stadigvarande bruk med ett 
anskaffningsvärde om minst 22 tusen kronor och en 
ekonomisk livslängd om minst tre år. Förbättringsut
gifter på annans fastighet skrivs av på maximalt sex år 
eller den tid som motsvarar hyresavtalets återstående 
längd. Anläggningstillgångarna tas upp till anskaff
ningsvärdet och skrivs av enligt linjär avskrivnings
metod. Avskrivningarna påbörjas från och med den 
månad då tillgången tas i bruk. I tabell 7.6.1 framgår 
de avskrivningstider och beloppsgränser som gäller 
för respektive anläggningskategori.

Fordringar har värderats till högst det belopp var
med de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta är värderade till Riksbankens valuta
kurs på balansdagen. Ingående och utestående åtagan
den i utländsk valuta avseende de anslagsposter som 
regeringen eller Regeringskansliet (UD) beslutar om 
har värderats till balansdagens kurs för respektive år.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräk
nas till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de 
försäkringstekniska grunder som Statens Pensionsverk 
(SPV) har fastställt. Värdet inkluderar särskild löne
skatt.

Sida finansierar samtliga anläggningstillgångar 
inklusive pågående immateriella anläggningstillgångar 
med lån i Riksgäldskontoret. Lån tas upp halvårsvis 
för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda per den 
30 november respektive per den 31 maj.

Redovisningsprinciper garantier
Redovisningsprinciper för Sidas garantier har från 
och med 2017 justerats med hänsyn till Ekonomi
styrningsverkets (ESV) nya riktlinjer ”Att redovisa 
garantier och utlåning, ESV 2017:74”. 

Sida har justerats jämförelsetal i balansräkning 
med anledning av de nya redovisningsprinciperna. 
Uppdelningen mellan årets och balanserad kapital
förändring 2016 baseras på schabloner för intäkter av 
garantiavgifter 2016 och med antagandet att ingen 
förändring skett av den beräknade risken. Den 
omräknade årets kapitalförändring 2016 ligger till 
grund för omräkning av resultaträkningens jämförel
setal. Jämförelsetalen i Sidas finansieringsanalys har 
inte räknats om. En fullständig omräkning av jämfö
relsetalen hade krävt omräkning av 2015 års utfall 
och arbetsinsatsen och kostnaderna för att ta fram 
dessa uppgifter bedöms inte stå i proportion med 
 nyttan av informationen. Stöd för detta finns i ESV:s 
föreskrifter till 2 kap 4 § Förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.

Se vidare avsnitt 7.7 Sidas garantiverksamhet, samt 
noter till specifika resultat och balansposter. 

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
Exportkreditnämnden i enlighet med beslut 2008
000041 Riktlinjer för värdering av Sidas finansie
ringsinstrument. Enligt särskilt beslut i Sidas regle
ringsbrev för 2017, ges Sida undantag från 
förordningen (2009:320) om finansiering av utveck
lingslån och garantier för utvecklingssamarbete. 
Enligt regleringsbrevet ska Riksgäldskontoret för 
Sidas räkning inför varje bokslut göra värderingar av 
utstående fordringar, åtaganden och risk för skadefall 
för Sidas fristående garantier. Exportkreditnämnden 
gör motsvarande värderingar avseende Sidas garan
tier för Ukrediter. 

Ändrade redovisningsprinciper
Förutom ovan nämnda nya redovisningsprinciper för 
garantier och utlåning har inga ändringar skett av 
redovisningsprinciper.

Övriga upplysningar
För poster där justeringar avseende metoder för 
beräkningar eller korrigeringar har gjorts under året 
har inte jämförelsetal räknats om då det inte avser 
ändrade redovisningsprinciper. Poster som detta avser 
är utlåning samt vissa måltids och cateringkostnader 
vid kurser och konferenser. Jämförelsestörande juste
ringar har beskrivits i not till dessa poster.
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Händelser efter balansdagen
Regeringen fattade 20180125 beslut 
(UD2018/01405/IU) om att Sidas kontor i Stock
holm ska flyttas till Botkyrka. Sida har fått i uppdrag 
att göra två  konsekvensanalyser inför flytten. Den för
sta lämnas senast 1 augusti 2018, och ytterligare en 
rapportering ska senast 1 mars 2019. Inget slutdatum 
har satts för flytten och vid bokslutstillfället fanns inte 
möjlighet att göra en rimligt säker beräkning av vilka 
merkostnader detta kommer att medföra för Sida. 

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 ränta bokförs på 
inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verk
samhet.

Ersättningar till styrelsens ledamöter samt uppgift 
om deras sidouppdrag
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredovisning 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och förmåner 
som betalats ut under rapporteringsperioden till sty
relseledamöter och ledande befattningshavare som 
utsetts av regeringen.

styrelse

ledamot 

skatte - 
pliktig  
ersätt-
ning, tkr styrelseuppdrag

Gustafsson,  
Yvonne,  
Ordförande 

96 Riksgäldskontoret
E-hälsomyndigheten 
Expertgruppen för studier  
i offentlig ekonomi
Nationalmuseum
Totalförsvarets forskningsinstitut
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen

Båge, Lennart, 
Vikarierande  
generaldirektör  
t.o.m 2017-05-28

573 Sveriges lantbruksuniversitet

Jämtin, Carin, 
Generaldirektör 
fr.o.m 2017-05-29

848

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth Consulting AB

Johansson, Kajsa 48

styrelse

Horn af Rantzien, 
Mia

48 Svenska Institutet 
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle
Nobel Media

Hök, Lena 48

Skogö, Ingemar 48 Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Vinnova
Sensys Gatso AB 
Ingemar Skogö AB

Wijkman,  
Anders

48 Formas Programkommitté för 
det Nationella Klimatforsk-
ningsprogrammet
Återvinningsindustriernas 
 Service AB

Örn, Peter 48 Blekinge tekniska högskola
Sveriges kommunikationer AB
Peter Örn AB
Fairways AB

summa ersättning 1 853

ledande befattningshavare utsedda av regeringen

 

skatte - 
pliktig  
ersätt-
ning, tkr styrelseuppdrag

Ottosson, Marie, 
överdirektör  
fr.o.m. 2017-07-03  
(samt vikarierande 
överdirektör  
t.o.m 2017-07-02)

1 129

summa ersättning 1 129
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notförteckning

Not 1.  samband mellan intäkter av anslag enligt 
anslagsredovisning och resultaträkning

170101-
171231

160101-
161231

Anslagsutfall enligt anslagsredo-
visningen1

35 289 868 31 070 194

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

-1 200 093 -1 166 847

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bistånd 

-34 010 658 -29 369 585

Uttag semesterdagar från 20083 -1 094 -1 684

Kapitaltillskott4 -78 022 -532 077

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 85 939 tkr som finan-
sierats från biståndsanslaget.

3 Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovisas 
direkt mot Avräkning med statsverket.

4  Från och med 2016 redovisas utbetalningar som utgörs av kapitaltillskott mot 
statskapital. Totalt har 78 022 tkr avräknats anslaget och har ökat Andra 
långfristiga värdepappersinnehav och statskapitalet 2017 avseende utbeta-
lade kapitaltillskott under året. 

Not 2.  intäkter av avgifter och andra ersättningar

170101-
171231

160101-
161231

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 2 483 6 165

Intäkter avgiftsfinansierad verksamhet 9 269 4 471

Övriga intäkter i verksamheten 1139 17

summa intäkter 12 891 10 653

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat 
med 2 238 tusen kronor. Avgiftsintäkter för adminis
tration av garantiverksamheten har ökat med 4 798 
tusen kronor, se kommentarer avsnitt 7.7. Samtidigt 
har Intäkter enligt 4§ Avgiftsförordningen minskat 
med 3 682 tusen kronor. Detta beror främst på 
 minskade hyresintäkter då förändringar i hyresavtalet 
gällande Sidas lokaler på Valhallavägen 199 i Stock
holm medför att Sida inte längre vidarefakturerar för 
någon del av fastigheten. 

Not 3. intäkter av bidrag

170101-
171231

160101-
161231

Bidrag från statliga myndigheter 601 175

Övriga bidrag 1 408 1 293

Bidrag från EU 9 547 2 459

summa intäkter av bidrag 11 557 3 927

Intäkter av bidrag har ökat med 7 630 tusen kronor, 
vilket i huvudsak kan härledas till ökning av bidrag 
som Sida erhåller för administration från EU i sam
band med vidareförmedling av EUmedel. 

Not 4. Finansiella intäkter

170101-
171231

160101-
161231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 233 252

Övriga finansiella intäkter 529 169

summa finansiella intäkter 762 421

Ränteintäkter Riksgäldskontoret utgörs av negativ 
räntekostnad avseende Sidas upplåning av anlägg
ningstillgångar. Övriga finansiella intäkter avser 
rabatter på valutaväxlingar. 

Not 5:1. kostnader för personal

170101-
171231

160101-
161231

Summa kostnader för personal -699 982 -681 223

Varav lönekostnader -405 243 -394 943

Del av lönekostnader som avser arv-
oden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare), 

-540 -360

Personalkostnader har ökat med 18 759 tusen kronor, 
2,75 procent. Ökningen beror på avtalsenlig genom
snittlig löneökning med 2,04 procent. Därutöver 
ingår även ökning av personalkostnader på utlands
myndigheterna med totalt 9,8 miljoner kronor.
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Not 5:2. sjukfrånvaro, %

170101-
171231

160101-
161231

Totalt 2,65 3,04

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

57,81 59,82

Män 1,83 2,55

Kvinnor 3,01 3,26

Anställda –29 år 1,40 1,19

Anställda 30–49 år 2,57 2,53

Anställda 50 år– 2,86 3,92

I enlighet med 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag ska uppgifter läm
nas om myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i 
tabellen anges i procent av de anställdas samman
lagda ordinarie arbetstid för respektive grupp.

Not 6. kostnader för lokaler

170101-
171231

160101-
161231

Kostnader för lokaler -50 664 -53 724

Upplösning av avsättning för lokaler 2 248

summa kostnader för lokaler -50 664 -51 476

Hyreskontraktet avseende kontorslokalerna på Val
hallavägen i Stockholm gäller till och med juli 2022. 
Kontraktet för Ohuset upphörde 31 juli 2016, vilket 
innebär att Sida haft lägre lokalkostnader under 
2017, men samtidigt inga intäkter för andrahandsut
hyrning. Den avsättning för outnyttjade lokaler som 
redovisades i bokslutet 2016 har därmed upplösts.

Not 7. Övriga driftkostnader

170101-
171231

160101-
161231

Reparationer och underhåll m.m. -345 -321

Skatter -1 -1

Resor -15 931 -18 108

Varor -6 329 -10 905

Tjänster -437 718 -406 097

Reaförluster från avyttring av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-10 -257

summa övriga driftkostnader -460 334 -435 688

Övriga driftkostnader har ökat med 24 646 tusen kro
nor jämfört med föregående år, vilket motsvarar en 
kostnadsökning med 6 procent. 

Kostnaden för varor har minskat med 4 576 tusen 
kronor. Minskningen är delvis kopplad till att kostna
der för måltids/cateringtjänster till kursverksamhe
ten i Härnösand tidigare har redovisats som Livsmed
elsvaror. Från 2017 redovisas istället dessa kostnader 
som tjänst. 

Tjänster har ökat med 31 621 tusen kronor vilket i 
huvudsak kan hänföras ökade kostnader för utlands
myndigheter under 2017. Detta beror delvis på en 
ökad bemanning i fält, men är även kopplat till ökade 
kostnader för säkerhet. Dessutom ingår korrigering 
avseende periodisering av hyror vid utlandsmyndig
heter, se även not 20. Övrig ökning härrör till största 
delen av att ovan nämnda livsmedelsvaror nu redovi
sas som tjänster. Även måltids/cateringtjänster som 
tidigare redovisades som personalkostnader i sam
band med kurser och konferenser för den egna perso
nalen redovisas numera som tjänst.

Not 8. Finansiella kostnader

170101-
171231

160101-
161231

Räntekostnader  Riksgäldskontoret -696 -587

Övriga finansiella kostnader -191 -280

summa finansiella kostnader -887 -867

Räntekostnader Riksgäldskontoret avser negativa rän
tor avseende Sidas räntekonto.

Not 9. Uppbördsverksamhet
I uppbördsavsnittet redovisar Sida återbetalningar av 
bidragsmedel och räntor som redovisas mot inkomst
titel. Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av 
Sida har minskat med 117 075 tusen kronor. Minsk
ningen beror främst på att det förekom två större åter
betalningar av bistånd föregående år, från UNDP, 
 United Nations Development Programme, som till
sammans uppgick till 92 398 tusen kronor. 
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Not 10.  Övrigt erhållna medel för finansiering  
av bidrag

170101-
171231

160101-
161231

Garantiavgifter fristående garantier 
inkomster nya åtaganden1

16 574 3 045

Garantiavgifter fristående garantier 
inkomster tidigare åtaganden

11 459 11 207

Förändring av risker fristående ga-
rantier och periodiseringar

-5 227 10 357

Garantiavgifter U-krediter, inkomster 
tidigare åtaganden

7 382 9 360

Förändring av risker garantier för 
U-krediter och periodiseringar

17 015 -3 613

Externa medel 12 795 5 041

summa Övrigt erhållna medel 59 998 35 396

1 Avser subvention 2017 och 2016.

Som övrigt erhållna medel för finansiering av bidrag 
redovisar Sida garantiavgifter och externa medel. 
Jämförelsetalen är omräknade beroende på nya redo
visningsprinciper för Sidas garantiverksamhet. 
Garantiavgifter avser inbetalningar av garantiavgifter 
från garantitagare och inbetalningar av subventioner 
från Sidas biståndsanslag samt periodiseringar av 
intäkter i enlighet med nya principer. Subventionen 
periodiseras efter garantins löptid medan inbetal
ningar från garantitagare i huvudsak tas ut löpande 
efter garantins utnyttjande och periodiseras därför 
inte. Förändringar i beräkningarna av risker för för
väntad förlust redovisas också mot posten. Posten har 
ökat med 24 602 tusen kronor. Ökningen kan i 
huvudsak härledas till förändring av beräknade risker 
avseende Sidas garantier för Ukrediter. Externa 
medel ökar då vidareförmedling av EUmedel sker till 
andra statliga myndigheter.

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

170101-
171231

160101-
161231

Ränteintäkter Sidas garantireserv 18 668 21 535

Valutakursvinster -5 319 46 889

Övriga finansiella intäkter 13 556 11 029

summa finansiella intäkter 
transfereringar

26 905 79 453

Finansiella intäkter har minskat med 52 548 tusen 
kronor. Minskningen kan huvudsak härledas sjun
kande valutakurs för USdollar 2017 som leder till att 
värdet på Sidas utlåning sjunker. Jämförelsetalen 

2016 är omräknade beroende på ny redovisnings
princip för garantier. 

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

170101-
171231

160101-
161231

Valutakursförluster -118 538 6 270

Räntor -7 097 -6 426

Övriga finansiella kostnader -1 -316

summa finansiella kostnader 
transfereringar

-125 637 -472

Posten har ökat med 125 165 tusen kronor. Årets 
ökning beror i huvudsak på de orealiserade kursför
luster som uppstår då värdet av Sidas skadefordringar 
och fordringar för garantiavgifter minskar eftersom 
valutakursen för USdollar är lägre jämfört med före
gående år. Räntor avser negativa räntor på tillgodo
havande hos Riksgäldskontoret. 

Jämförelsetalen 2016 är omräknade beroende på ny 
redovisningsprincip för garantier. Enligt nya redovis
ningsprinciper redovisas av förenklingsskäl valutakurs
förändringar som påverkar avsättningar för garantier 
under posten Övrigt erhållna medel för finansiering 
av bidrag. 11 886 tusen kronor har omräknats och det 
ger ett positivt belopp om 6 270 tusen kronor.

Not 13. lämnade bidrag

total
170101-
171231

160101-
161231

Lämnade bidrag internationellt -28 699 101 -24 450 417

Lämnade bidrag inom Sverige -4 684 682 -4 344 571

Resursöverföring varor, tjänster 
och personal

-716 073 -587 144

Garantiverksamheten * 82 148 31 227

 * varav utbetalda skade-
ersättningar

-3 625 -345

Övriga periodiseringar -7 045 -192 142

summa lämnade bidrag, total -34 024 754 -29 543 047

Varav ud

Lämnade bidrag internationellt -12 511 820 -10 670 616

Lämnade bidrag inom Sverige -72 949 -66 107

summa lämnade bidrag, ud -12 584 769 -10 736 723

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetal
ningar avseende Sidas och Regeringskansliets (UD) 
biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 
34 024 754 tusen kronor varav 12 584 769 tusen kro
nor avser lämnade bidrag för Regeringskansliets räk
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ning. Lämnade bidrag har totalt ökat med 4 481 707 
tusen kronor jämfört med föregående år. Det är fram
förallt lämnade bidrag internationellt som har ökat 
med 4 248 684 tusen kronor, medan lämnade bidrag 
inom Sverige har ökat med 340 111 tusen kronor. 

Regeringskansliets (UD) lämnade bidrag har ökat 
med 1 848 046 tusen kronor jämfört med föregående 
år. 

Sidas lämnade bidrag har därmed ökat med 
2 633 661 tusen kronor. Ökningen av Sidas bidrag 
avser bidrag till svenska genomförare om 333 269 
tusen kronor och bidrag till internationella genomför
are om 2 407 480 tusen kronor. Resursöverföring av 
varor, tjänster och personal ökar med 128 929 tusen 
kronor.

Kostnader hänförliga till garantiverksamheten har 
minskat med 50 921 tusen kronor. Övriga periodise
ringseffekter har minskat med 185 097 tusen kronor.

Jämförelsetalen 2016 är omräknade med anledning 
av ny princip för garantiredovisning. Summa läm
nade bidrag 2016 har ökat med 101 439 tusen kronor 
till följd av omräkningen. 

Not 14. Årets kapitalförändring

170101-
171231

160101-
161231

Verksamhetsavsnittet

Administration garantiverksamhet1 -2 330 -5 763

summa verksamhetsavsnittet -2 330 -5 763

transfereringsavsnittet

U-krediter – gåvoelement2 -110 589 -106 095

Sidas garantier för U-krediter3 27 502 81 784

Fristående garantier4 19 671 18 015

Övrigt5 10 586 -52 790

summa transfereringsavsnittet -52 830 -59 086

Årets kapitalförändring -55 161 -64 849

1 Enligt Förordning (2011:211) om utlåning och garantier ska en administrativ 
avgift tas ut av garantitagaren för att täcka myndighetens administrations-
kostnader för dess lån och garantier. Årets resultat uppgår till -2 330 tusen 
kronor. Ingen nedskrivning villkorslån har skett under året. Se not 18 Utlåning.

2 Kapitalförändringen för U-krediter gåvomedel utgörs av utbetalningar från 
tillgodohavanden hos Riksgäldskontoret som tidigare satts av för gåvoele-
ment kopplat till Sidas U-krediter. Utbetalningar sker till SEK, AB Svensk 
Exportkredit. Ökningen för Sidas garantier för U-krediter beror främst på 
ökning av beräknade kursvinster i garantitillgångarna på grund av ökad 
valutakurs för US-dollar samt ökade återvinningar.

3 Minskningen för garantier för U-krediter kan i huvudsak härledas till den 
värdeminskning i garantitillgångarna som uppstår på grund av lägre valu-
takurs för US-dollar 2017 jämfört med föregående år. 

4 Jämförelsetalen för Fristående garantier är omräknade med på grund av ny 
redovisningsprincip för Redovisning av garantier.

5 Jämförelsetalen är omräknade på grund av ny princip för redovisning av 
fristående garantier. Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet be-
står också av förändringar avseende befarade förluster, beräknade kursdif-
ferenser och diskontering avseende Sidas utlåning.  

Not 15. immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 171231 161231

Ingående balans anskaffningsvärde 119 453 109 176

Årets nyanskaffning 12 567 10 277

utgående balans anskaffningsvärde 132 020 119 453

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-81 605 -66 598

Årets avskrivning -13 090 -15 007

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

-94 695 -81 605

Bokfört värde 37 325 37 848

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

171231 161231

Ingående balans anskaffningsvärde 11 274 8 348

Årets nyanskaffning 0 3 249

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde -323

utgående balans anskaffningsvärde 11 274 11 274

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-5 292 -4 494

Årets avskrivning -855 -798

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

-6 147 -5 292

Bokfört värde 5 127 5 982

utgående balans immateriella 
anläggningstillgångar

42 453 43 830

Balanserade utgifter för utveckling har minskat med 
523 tusen kronor vilket beror på att avskrivningarna 
varit större än nyanskaffningen under 2017. Årets 
nyanskaffning är Trac 7.0, en utveckling av insats
hanteringssystemet. Driftsättning av systemet ska ske  
i mars 2018.

Avskrivningstiden för Planerings, Ekonomi och 
Ehandelssystemet är beslutat till 8 år vilket är den 
maximala längden för ramavtalen för Ekonomi och 
Ehandelsssystemen. Avskrivningstiden tar hänsyn till 
att det kräver stora personella och ekonomiska resur
ser att utveckla nya system. Mellan systemen har ett 
flertal integrationer utvecklats som gör att de tre sys
temen och dess ekonomiska livslängd hänger ihop.



233Sidas årsredovisning 2017

Not 16. materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 171231 161231

Ingående balans anskaffningsvärde 19 378 20 510

Årets nyanskaffning 264 2 040

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

-197 -2 937

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde -235

Överföringar –

utgående balans anskaffningsvärde 19 445 19 378

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-15 244 -15 992

Årets avskrivning -1 130 -1 934

Återförda ack avskrivningar (försäljning/
utrangering)

187 2 682

Korrigering tidigare års avskrivningar -

Överföringar –

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-16 187 -15 244

Bokfört värde 3 258 4 134

maskiner, inventarier, installationer m.m. 171231 161231

Ingående balans anskaffningsvärde 40 567 39 426

Årets nyanskaffning 233 1 284

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangeringar)

-308 -143

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde

Överföringar –

utgående balans anskaffningsvärde 40 492 40 567

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

-38 134 -37 655

Årets avskrivning -690 -619

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangeringar)

308 140

Korrigering tidigare års avskrivningar –

Överföringar –

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

-38 517 -38 134

Bokfört värde 1 974 2 432

Förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

171231 161231

Förskott avseende materiella anl.
tillgångar

125

utgående balans materiella 
anläggningstillgångar

5 232 6 691

Bokfört värde avseende materiella anläggningstill
gångar har minskat med 1 459 tusen kronor. Avskriv
ningarna har varit större än anskaffningen under 
året. 

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar

Not 17:1.  andra långfristiga värdepappersinnehav, 
ägarandel per bank

 171231 161231

Bank

Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbanken, IBRD

846 461 846 461

Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB 630 390 568 492

Internationella finansbolaget, IFC 180 768 180 768

Interamerikanska utvecklings-
banken, IDB

147 266 147 266

Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB 135 528 135 528

Interamerikanska investerings-
bolaget, IIC

67 530 51 406

multilaterala investeringsgaranti-
organet, miGa

21 954 21 954

summa andra långfristiga värde-
pappersinnehav

2 029 897 1 951 875

Sida redovisar utbetalade kapitaltillskott till utveck
lingsbanker som Andra långfristiga värdepappersin
nehav (2 029 897 tusen kronor). Årets ökning utgörs 
av utbetalningar om 78 022 tusen kronor. 

Not 17:2. Långfristiga fordringar hos andra 
myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i räntebärande placeringar 
hos Riksgäldskontoret avseende garantireserven. De 
har minskat med 200 000 tusen kronor vilket beror 
på förändringar av placeringar samt placeringar som 
förfallit. Motsvarande ökning finns i posten Övriga 
tillgodohavanden i Riksgäldskontoret.
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Not 17:3.  andra långfristiga fordringar

 171231 161231

Skadefordringar garantier 154 000 183 000

Ännu inte fakturerade garantiavgifter1 31 399 33 912

Fordringar garantiavgifter garantier 
för U-krediter

19 245 23 538

Övriga långfristiga fordringar2, 3 31 305 33 912

summa andra långfristiga 
 fordringar

235 949 274 363

1 Här ingår fordringar mot Miga, en organisation inom Världsbanken, dit Sida 
har gjort en utbetalning år 2013 om 35 000 tusen kronor (växlades till 
5 228 576 US-dollar) som kan användas för eventuellt infriande av en garanti 
(CAFEF). Garantin täcker det andra förlustlagret i CAFEF insatsen vilken 
uppgår till 30 miljoner US-dollar. Fordran redovisas till nuvärdet och aktuell 
kurs i US-dollar 2017. Sida har i denna garanti gjort avsteg från förordning 
(2009:320) och inte gjort någon inbetalning för förväntad förlust till Sidas 
garantireserv. Då Sida i huvudsak tar ut garantiavgifter löpande efter utnytt-
jande och inte efter en fastställd premieplan så redovisar inte Sida fordringar   
för garantiavgifter. I de fall det finns en fastställd premieplan redovisas denna 
fordran under denna post. Övriga garantiavgifter som förväntas regleras inom 
ett år uppgår till 37 tusen kronor. Jämförelsetalen är omräknade. 

2 Här redovisas fordringar mot Miga, en organisation inom Världsbanken, dit 
Sida har gjort ytterligare en utbetalning år 2013 om 35 000 tusen kronor 
(växlades till 5 228 576 US-dollar) som kan återbetalas till Sida. Detta belopp 
härrör till det första förlustlaget i CAFEF insatsen och kan inte bli högre än 
det inbetalda kapitalet, det första förlustlagret uppgår till 60 miljoner US-
dollar och delas med andra aktörer. Fordran redovisas till nuvärdet och aktu-
ell kurs i US-dollar 2017. Jämförelsetalen är omräknade.

3. Premier enligt premieplanen med förfall inom 12 månader för garantier för 
U-krediter har dragits  ifrån denna post och redovisas som övrig kortfristig 
fordran. I denna post redovisas fordran avseende en faktura som avser pre-
mier med förfall 2017-12-31 om 3 450 tusen kronor.  Dessa borde också redo-
visats som kortfristig fordran men då detta upptäcktes sent i arbetet med 
årsredovisningen och inte bedömdes som väsentligt belopp för balansposten 
ändras inte redovisningen.

Andra långfristiga fordringar har minskat med 
38 414 tusen kronor kr vilket främst beror att värdet 
på skadefordringarna sjunkit beroende på en lägre 
bokslutskurs för USdollar jämfört med föregående år.

Not 18:1. utlåning, årets förändring

utlåning biståndskrediter 171231 161231

Ingående balans 16 210 28 185

Årets amortering -8 645 -10 620

Diskontering 2 126 -2 355

Årets förändring befarade förluster 793 1 000

utgående balans 10 484 16 210

utlåning villkorslån 171231 161231

Ingående balans 134 178 194 396

Årets amorteringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Diskontering 36 266 -83 675

Årets förändring orealiserde 
kursdifferenser

-30 272 26 064

Årets förändring befarade förluster 3 027 -2 607

utgående balans 143 200 134 178

total utgående balans 153 684 150 388

Not 18:2. utlåning per kategori 

Biståndskrediter 171231 161231

Biståndskrediter 16 141 24 786

Befarad förlust -690 -1 483

Diskontering -4 968 -7 093

utgående balans 10 484 16 210

Villkorslån 171231 161231

Villkorslån 301 106 331 377

Villkorslån via AB Svensk Exportkredit 3 070 3 070

Befarad förlust -44 862 -47 890

Diskontering -116 114 -152 379

utgående balans 143 200 134 178

total utgående balans 153 684 150 388

Exportkreditnämnden värderar Sidas villkorslån och 
biståndskrediter enligt riktlinjer för värdering av Sidas 
finansieringsinstrument (beslut 2008000041). Utlå
ning har totalt ökat med 3 296 tusen kronor. Ingen 
nyutlåning har skett. I 2016 års siffror föreligger ett 
räknefel i diskonteringen. Diskonteringen skulle varit 
30 387 tusen kronor lägre och därmed skulle utgå
ende balans föregående år vara 30 387 tusen kronor 
högre.  

Då ingen ändrad redovisningsprincip föreligger har 
jämförelsetalen i tabellerna inte omräknats. Om felet 
inte gjorts 2016 hade utgående balans föregående år 
varit 180 775 tusen kronor och posten hade således 
minskat med 27 091 tusen kronor. Minskningen kan i 
huvudsak härledas till lägre bokslutskurser för USdol
lar 2017 jämfört med föregående år. Även tidsfaktorn 
i diskonteringsmodellen leder till en minskning av pos
ten. Några ökade risker föreligger inte i utlåningen.

Diskonteringen sker i enlighet med 5 kap. 14 § för
ordningen (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag. 

Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig 
till år 20182020. För villkorslånen finns inga beslu
tade amorteringsplaner. Då osäkerhet föreligger om 
och när dessa medel ska återbetalas används ett anta
gande om 5 års amortering vid diskonteringen. Utbe
talning av lån har gjorts med Sidas anslag och reser
veringen för befarade förluster är således hänförbara 
till statliga subventioner.
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Not 19. summa kortfristiga fordringar

 171231 161231

Kundfordringar 242 165

Fordringar hos andra myndigheter 24 446 32 565

Övriga kortfristiga fordringar1 6 315 7 766

summa kortfristiga fordringar 31 003 40 496

1. I denna post borde en fordran avseende en faktura som avser premier med 
förfall 2017-12-31 om 3 450 tusen kronor ingå. Då detta upptäcktes sent i 
arbetet med årsredovisningen och inte bedömdes som väsentligt belopp för 
balansposten ändras inte redovisningen.

Summa kortfristiga fordringar har minskat med 9 493 
tusen kronor, varav 3 610 tusen kronor avser minsk
ning av mervärdeskattefordran gentemot Skattever
ket, 3 833 tusen kronor avser minskning av fordringar 
avseende Sidas Ukrediter hos EKN. Minskning ford
ringar avseende Sidas garantier för Ukrediter beror 
på mindre oreglerade återvinningar jämfört med 
föregående år.

Not 20. Periodavgränsningsposter

171231 161231

Förutbetald hyra 11 850 11 524

Övriga förutbetalda kostnader 13 956 22 735

Upplupna ränteintäkter 3 177 9 612

Övriga upplupna intäkter 7 824 9 022

utgående balans 36 807 52 893

Posten har minskat med 16 086 tusen kronor. Minsk
ningen kan i huvudsak hänföras till förändringar och 
korrigering av tidigare rutiner för periodisering av 
hyror vid utlandsmyndigheterna.

Not 21. avräkning med statsverket 

uppbörd 171231 161231

ingående balans -9 612 -10 551

Redovisat mot inkomsttitel -13 605 -132 656

Uppbördsmedel som betalats till 
icke räntebärande flöde

20 040 133 595

skulder avseende uppbörd -3 177 -9 612

anslag i icke räntebärande flöde

ingående balans 59 807 99 206

Redovisat mot anslag 34 174 619 29 999 080

Medel hänförbara till transfere-
ringar m.m. som betalats från icke 
räntebärande flöde

-34 207 964 -30 038 480

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

26 462 59 807

anslag i räntebärande flöde 171231 161231

ingående balans -29 343 -8 290

Redovisat mot anslag 1 115 248 1 071 114

Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-1 103 463 -1 092 167

skuld avseende anslag i räntebä-
rande flöde

-17 558 -29 343

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte redovisats mot 
 anslag

171231 161231

ingående balans 7 450 9 134

Redovisat mot anslag under året 
enligt undantagsregeln

-1 094 -1 684

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte har redovisats mot 
anslag

6 356 7 450

Övriga skulder i statens central-
konto

171231 161231

ingående balans 2 539 4 818

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

932 027 1 254 667

Utbetalningar i icke räntebärande 
flöde

-35 113 736 -31 161 831

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

34 187 924 29 904 885

saldo 8 754 2 539

Övrig fordran i statens central-
konto

8 754 2 539

skulder hänförliga till garanti-
verksamheten

171231 161231

ingående balans -97 336

Övriga skulder fristående garantier 4 301 -97 336

skulder hänförliga till garantiverk-
samheten 

-93 035 -97 336

avräkning med statsverket, utgå-
ende balans

-72 198 -66 495
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Avräkning med statsverket har minskat med 5 703 
tusen kronor. Minskningen beror främst på att netto
skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 
minskat med 33 345 tusen kronor. Samtidigt har 
anslagssparandet minskat med 11 785 tusen kronor. 

Posten Skulder hänförliga till garantiverksamheten 
har att göra med ändrade redovisningsregler för fri
stående garantier. Posten består av subventioner som 
periodiseras över garantins löptid. Jämförelsetal för 
2016 är omräknade, dock saknas ingående balans för 
2016 då 2015 års resultaträkning inte är omräknad.

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 27 000 tusen kronor 
på Räntekontot hos Riksgäldskontoret. Räntekonto
krediten har ej utnyttjats. 

Behållningen på räntekontot hos Riksgäldskontoret 
har ökat med 17 394 tusen kronor jämfört med före
gående år. 

Per den 31 december 2017 finns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från räntekontot till det 
icke räntebärande flödet om 8 768 tusen kronor. 
Omföring sker månaden efter och om hänsyn tas till 
denna justering hade räntekontosaldot per den 31 
december 2017 uppgått till 168 749 tusen kronor.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden  
i  Riksgäldskontoret

171231 161231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds- 
kontoret, U-krediter

519 902 630 492

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

279 410 256 340

Övriga tillgodohavanden Riksgälds- 
kontoret, Sidas garantier för  
U-krediter

797 558 577 342

summa Övriga tillgodohavanden 
i Riksgäldskontoret

1 596 870 1 464 174

Posten har ökat med totalt 132 696 tusen kronor jäm
fört med föregående år. Ökningen av tillgodohavan
den Sidas garantier för Ukrediter beror på att kort
fristig del av långfristiga placeringar garantireserven 
har ökat med 100 000 tusen kronor och att det under 
året har förfallit långfristiga placeringar om 100 000 
tusen kronor som ökar övriga tillgodohavanden. 
Dessutom tillförs räntor från Sidas långfristiga place
ringar i garantireserven om 19 882 tusen kronor till 
övriga tillgodohavanden.  

Tillgodohavanden i Riksgäldskontoret för Ukredi
ter minskar i takt med att utbetalningar sker för Sidas 
Ukrediter som tidigare avsatts hos Riksgäldskontoret.  

Ökningen av tillgodohavanden i Riksgäldskontoret, 
Fristående garantier ökar beroende på att inbetal
ningar för garantiavgifter överstiger utbetalningar för 
skador. 

Not 24. kassa och bank

171231 161231

Likvida medel garantireserven 149 843 125 811

Medel på valutakonton 112 915 63 278

summa kassa och bank 262 758 189 089

Posten har ökat med 73 669 tusen kronor jämfört 
med föregående år. Medel på valutakonton har ökat 
med 49 637 tusen kronor och ökningen är i huvudsak 
hänförligt till medel som Sida erhållit från EU för 
vidareförmedling, se även not till Övriga kortfristiga 
skulder. Även tillgodohavanden på bankkonton avse
ende garantireserven för Ukrediter har ökat med 
24 032 tusen kronor, vilket beror på inbetalda medel 
från garantitagare. 
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Not 25. Förändring av myndighetskapitalet

statskapital 
utan avkast-

ningskrav

Balanserad 
kapitalföränd-

ring avgifts-
belagd garanti-

verksamhet

Övrig balanse-
rad kapital-
förändring

kapitalföränd-
ring enligt  

resultat-
räkningen summa

utgående balans 20161231 2 989 740 1 812 845 -152 410 35 912 4 686 087

Ändrad redovisningsprincip garantier 103 486 -100 760 2 726

Ändrad redovisningsprincip åter-
betalningsskyldig bidrag

33 912 33 912

ingående balans 20170101 2 989 740 1 950 244 -152 410 -64 849 4 722 725

Föregående års kapitalförändring -106 095 94 037 -52 790 64 849 0

Årets amorteringar lån -8 645 -8 645

Leverans inkomsttitel 0

Årets kapitaltillskott 78 022 78 022

Årets invärdering Cotonu garanti -8 244 -8 244

Årets kapitalförändring -55 161 -55 161

summa årets förändring -36 717 94 037 -61 035 9 688 5 973

utgående balans 20171231 2 953 023 2 044 280 -213 444 -55 160 4 728 698

Not 25:1. statskapital

u-krediter 171231 161231

Övriga tillgodohavanden RGK  
U-krediter

519 903 630 492

Årets kapitalförändring 110 589 106 095

summa statskapital u-krediter 630 492 736 587

Villkorslån

Fordran villkorslån Övrigt 301 106 331 378

Fordran villkorslån AB Svensk 
Exportkredit

3 070 3 070

Årets kapitalförändring

Orealiserade kursdifferenser 
 villkorslån

-27 949 -58 221

summa statskapital villkorslån 276 227 276 227

Biståndskrediter

Fordran biståndskrediter 16 141 24 786

Övriga tillgodohavanden RGK 
 biståndskrediter

Årets kapitalförändring

summa statskapital bistånds-
krediter

16 141 24 786

kapitaltillskott 161231

Andra långfristiga värderspap-
persinnehav

2 029 897 1 951 875

summa statskapital kapitaltill-
skott

2 029 897 1 951 875

Not 25:1. statskapital

konst

Enligt anläggningsregister 266 266

summa statskapital konst 266 266

total utgående balans 2 953 023 2 989 740

Sidas Statskapital utgörs av medel hänförbara till 
Ukrediter, villkorslån, biståndskrediter, Kapitaltill
skott och konst. Sida har inget avkastningskrav på 
Statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida utbetal
ningar för beviljade Ukrediter har anslaget avräknats 
och redovisats mot Statskapital. Inga nya avsättningar 
kommer att ske till följd av förordning (2009:320) om 
finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete. Årets utbetalningar redovisas 
som kostnader i resultaträkningen och medför en 
kapitalförändring som nästkommande år avslutas mot 
Statskapital.

Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag 
och redovisats mot Statskapital. Eventuell amortering 
av villkorslån tillförs inkomsttitel på statens budget 
och reducerar Statskapital.

Biståndskrediter redovisas på samma sätt, men 
med den skillnaden att redovisningen av fordran och 
amorteringar mot Statskapital och inkomsttitel sker 
efter justering med hänsyn till lånens avskrivnings
grad.
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Kapitaltillskottet utgörs av utbetalade medel som 
utgör ägarandelar i utvecklingsbanker och finansie
ringen tas upp som statskapital. 

Statskapital har minskat med 36 717 tusen kronor. 
Minskningen beror på att föregående års kostnader 
avseende de tidigare avsatta medlen för Ukrediter 
om 106 095 tusen kronor som under året avslutats 
mot statskapitalet samt årets amorteringar av 
biståndskrediter om 8 645 tusen kronor. Samtidigt 
har statskapitalet ökat med årets utbetalningar av 
kapitaltillskott med totalt 78 022 tusen kronor varav 
till Afrikanska utvecklingsbanken, Afdb (61 898 tusen 
kronor), och till Interamerikanska investeringsbolaget, 
IIC (16 124 tusen kronor). Årets förändring, Stats
kapital redovisas nedan i tabell 25:2.

Not 25:2. statskapital, årets förändring

Årets förändring 171231 161231

ingående balans 2 989 740 2 128 626

Årets amorteringar, villkorslån1 0

Avslutad kapitalförändring 
 villkorslån, föregående år

-1 853

Årets amorteringar bistånds-
krediter1

-8 645 -10 620

Avslutad kapitalförändring 
 biståndskrediter, föregående år

0

Avslutad kapitalförändring  
U-krediter, föregående år

-106 095 -54 949

Årets kapitaltillskott 78 022 928 536

total utgående balans 2 953 023 2 989 740
1 Se not 18 Utlåning.

Not 25:3. Balanserad kapitalförändring

Fristående garantier 171231 161231

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

279 410 256 340

Andra långfristiga fordringar 31 399 33 912

Övriga skulder -93 035 -97 341

Övriga avsättningar -148 042 -142 850

Årets kapitalförändring -19 671 -18 016

summa fristående garantier 50 061 32 046

Garantier för u-krediter

Långfristiga placeringar 900 000 1 100 000

Andra långfristiga fordringar 173 245 206 538

Övriga fordringar 6 230 11 798

Övriga upplupna intäkter 6 824 9 022

Kassa, plusgiro och bank 149 843 125 811

Övriga tillgodohavanden hos 
 Riksgäldskontoret

797 558 577 342

Övriga avsättningar -53 000 -77 000

Övriga skulder -53 -366

Årets kapitalförändring -27 502 -81 784

summa garantier för u-krediter 1 953 144 1 871 360

administration garantiverksamhet

Andel räntekonto 4 832 7 162

Årets kapitalförändring 2 330 5 763

summa administration garanti-
verksamhet

7 162 12 925

Övrig kapitalförändring

Kursdifferenser villkorslån 27 949 58 221

Värdereglering villkorslån -160 975 -200 268

Värdereglering biståndskrediter -5 658 -8 577

Övrigt -30 262 -20 664

Årets kapitalförändring -10 586 52 790

summa övrigt -179 532 -118 498

total utgående balans 1 830 836 1 797 834

 
Posten Balanserad kapitalförändring består av acku
mulerat resultat avseende fristående garantier och 
garantier för Ukrediter. Dessutom innefattar posten 
ackumulerad kapitalförändring avseende kursdiffe
renser och värdereglering hänförbara till villkorslån 
och biståndskrediter, samt ackumulerad kapitalför
ändring hänförbar till värdering av insatser inom 
Sidas ordinarie verksamhet. Jämförelsetal 2016 har 
räknats om med anledning av ny redovisningsprincip 
för redovisning av garantier om 103 487 tusen kronor 
samt avseende en fordran för lämnade bidrag med 
eventuell återbetalningsskyldighet om 33 912 tkr. 
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Årets förändring, Balanserad kapitalförändring redo
visas nedan i tabell 25:4.

Balanserad kapitalförändring har ökat med 33 002 
tusen kronor. Ökningen är främst hänförbart resultat 
inom garantier för Ukrediter. Samtidigt har övrig 
balanserad kapitalförändring minskat vilket främst 
beror på ökat behov av värdereglering av villkorslån.

Årets förändring, Balanserad kapitalförändring 
redovisas nedan i tabell 25:4.

Not 25:4.  Balanserad kapitalförändring,  
årets förändring

171231 161231

ingående balans 1 797 834 1 640 115

omräkning ny princip 137 399

Avslutad kapitalförändring tidigare år -64 849 -36 286

Tillkommer invärdering Cotonou 
garanti

-8 244

Tillkommer; avsatt mot statskapital          
för villkorslån

0 1 853

Tillkommer; avsatt mot statskapital         
för U-krediter

106 095 54 949

Leverans inkomsttitel -196

utgående balans 1 830 836 1 797 834

Not 26.  avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

171231 161231

ingående avsättning 1 174 1 007

Nya beslut, pensioner 1 808 779

Korrigering/Årets pensionskostnad -95 183

Årets pensionsutbetalningar/Årets 
pensionskostnad

-625 -795

utgående avsättning 2 262 1 174

2017 har 10 nya beslut om delpension fattats.

Not 27. avsättningar för garantier

171231 161231

Risker som kan finansieras av garan-
tiavgifter

78 399 103 000

Kvardröjande risker1 127 710 111 850

Oreglerade skador 3 177 5 000

total avsättning 209 286 219 850

1. Kvardröjande risker är för högt redovisade med 1 094 tusen kronor då det 
efter bokslutet noterades att en garanti, IFC, inte var effektiv per 2017-12-31. 
 Beloppet bedöms inte vara så väsentligt att det föranleder en rättning av 
redovisningen.

Redovisningsprinciper för Sidas fristående garantier 
har från och med 2017 justerats med hänsyn till 
ESV:s nya riktlinjer Att redovisa garantier och utlå
ning, ESV 2017:74. Se även principer i kapitel 7.7. 
Jämförelsetal för 2016 har justerats enligt samma 
modell. 

Avsättningar för garantier har minskat med 10 564 
tusen kronor. Minskningen kan härledas till minskad 
beräknad risk för Sidas garantier för Ukrediter om 
24 000 tusen kronor. Samtidigt ökar avsättningar för 
Fristående garantier med 5 192 tusen kronor.  

Enligt uppdrag i Sidas regleringsbrev 2017 ansva
rar Sida för redovisning av statens garantiåtaganden 
avseende Europeiska investeringsbankens långivning 
inom ramen för Lomé IV bis och Cotonouavtalet. 
Garantin är invärderad från 2017 i Sidas redovisning. 
För detta garantiåtagande har beräknats en risk om 
8 244 tusen kronor som redovisas som kvardröjande 
risk. Ett eventuellt infriande av den svenska garantin 
kommer att belasta anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
och inbetalning till Sidas garantireserv har därför inte 
gjorts.

Not 28. Övriga avsättningar

171231 161231

ingående avsättning, personal 2 449 3 633

Årets upplösning/avsättning -467 -1 184

utgående avsättning 1 983 2 449

ingående avsättning, lokaler 0 2 249

Årets upplösning/avsättning 0 -2 249

utgående avsättning 0 0

total övrig avsättning 1 983 2 449

Posten har minskat med 466 tusen kronor. Minsk
ningen Avsättning för personal avser avsättning för 
kompetensväxlings och kompetensutvecklingsåtgär
der och har minskat då medel under året har använts 
för åtgärder som överstiger årets avsättning. Avsätt
ningen uppgår per 20171231 till 1 982 tusen kronor.
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Not 29. lån i Riksgäldskontoret

171231 161231

ingående balans 49 076 49 063

Årets upptagna lån 10 676 18 127

Årets amorteringar -15 762 -18 114

utgående balans 43 990 49 076

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram 
för 2017 på 70 000 tusen kronor. Lånet i Riksgälds
kontoret avser materiella och immateriella anlägg
ningstillgångar. Skillnaden mellan lån och anlägg
ningstillgångar (3 695 tusen kronor) beror på att lån 
inte tas upp för konst (266 tusen kronor), samt på att 
lån inte har tagits upp för inköp och utrangeringar 
gjorda i december, se även not 15 och 16.

Not 30. kortfristiga skulder till andra myndigheter

171231 161231

Leverantörsskulder 112 210 112 745

Arbetsgivaravgifter 11 160 10 366

Övriga kortfristiga skulder -

Mervärdesskatt 5 332 7 208

utgående balans 128 702 130 320

Not 31. Övriga kortfristiga skulder

171231 161231

Personalens källskatt 11 389 10 554

Medel som ska vidareförmedlas 117 593 84 495

Övriga skulder 2 835 14 320

utgående balans 131 816 109 368

Posten Övriga kortfristiga skulder har ökat med 
22 448 tusen kronor. Ökningen kan härledas till 
Medel som ska vidareförmedlas om 33 098 tkr, och 
beror på att ej vidareförmedlade medel i samband 
med insatser som finansieras av EU har ökat med 
35 422 tusen kronor. Samtidigt minskar övriga skul
der med 11 485 tusen kronor då inbetalningar har 
utretts och återförts Sidas anslag eller mot redovisats 
mot inkomsttitel.  

Not 32. Periodavgränsningsposter

171231 161231

Upplupen lön 554 3 553

Upplupen semesterlön 41 803 41 719

Övriga upplupna kostnader, 
utomstatliga

804 2 784

Övriga upplupna kostnader,  
inomstatliga

2 498 1 200

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 12 285 10 284

Förutbetalda intäkter 0

utgående balans 57 944 59 540

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se kapitel 7.3 Kommentarer till Anslagsredovis
ningen.

Not 34. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2016 netto utnyttjat till
gänglig anslagskredit på anslaget 7 1:1 Biståndsverk
samhet motsvarande 64 959 tusen kronor vilket är ett 
negativt överföringsbelopp för 2017.

Sida hade vid utgången av 2016 ett anslagsspa
rande på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 
29 343 tusen kronor vilket är ingående sparande för 
2017. Sida fick disponera hela överföringsbeloppet.

Sida hade vid utgången av 2016 ett sparande på 
anslaget 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen på 
185 tusen kronor vilket redovisats som en indragning 
2017.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp 
Enligt regleringsbrev för 2017 (UD2016/21716 
PLAN (delvis) UD2016/21715/IU (delvis) 
UD2016/21899/IU) har Sida tilldelats medel om 
32 375 387 tusen kronor för 7 1:1 Biståndsverksam
het, 1 095 848 tusen kronor för anslag 1:2 Sida (för
valtning). Inom utgiftsområde 5 Internationell sam
verkan har Sida tilldelats 64 000 tusen kronor för 
anslag 1:11.

Följande ändringar av regleringsbrevet är genom
förda för anslag 1:1 Biståndsverksamhet till följd av 
regeringens beslut:

I ändring av regleringsbrev (UD2017/03723/IU) 
beslutade regeringen att omfördela tilldelningen inom 
anslaget. 
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I ändring av regleringsbrev (UD2017/07696/IU 
UD2017/03737/IU UD2017/01025/IU) beslutade 
regeringen att omfördela tilldelningen inom anslaget. 

I ändring av regleringsbrev (UD2017/10640/
PLAN UD2017/13203/IU UD2017/14030/IU) 
beslutade regeringen om en ökning av anslaget med 
1 288 622 tusen kronor till 33 664 009 tusen kronor. 
Samma beslut innebar också en ökning av förvalt
ningsanslaget med 7 615 tusen kronor till 1 103 463 
tusen kronor. 

I ändring av regleringsbrev (UD2017/15647/IU 
UD2017/16240/IU UD2017/17971/IU) beslutade 
regeringen att justera tilldelningen med 2 000 tusen 
kronor till 33 662 009 tusen kronor samt att omför
dela tilldelningen inom anslaget.

I ändring av regleringsbrev UD2017/19186/IU 
UD2017/19219/IU beslutade regeringen om en 
ökning av anslaget med 488 317 tusen kronor till 34 
150 326 tusen kronor.

För anslag 1:11 inom utgiftsområde 5, beslutade 
regeringen att öka tilldelningen med 4 000 tusen kro
nor, i ändring av regleringsbrev UD2017/10654/IU, 
till 68 000 tusen kronor.

Not 36.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

171231 161231

Övriga ränteinkomster (2394) -82 18 607

Övriga inkomster av statens verk-
samhet (2811)

5 042 103 428

Återbetalning av övriga lån (4526) 8 645 10 620

summa inkomsttitel 13 605 132 655

Redovisning mot inkomsttitlar minskar totalt med 
119 050 tusen kronor. Enskilda stora återbetalningar 
som ej återförs anslag kan ge stora förändringar mel
lan åren på inkomsttitel 2811. Minskningen 2017 
beror främst på att det förekom två större återbetal
ningar av bistånd föregående år, från UNDP, United 
Nations Development Programme, som tillsammans 
uppgick till 92 398 tusen kronor. 

Minskningen på inkomsttitel 2394 beror främst på 
periodiseringseffekter då förväntade ränteintäkter 
enligt beräkningsschablonen ej inträffade. Därav 
utfall om negativ ränteintäkt.

Beloppet överensstämmer inte med utfallet i 
Inkomsttitelredovisningen (13 605 tusen kronor).  
Det förklaras av att återbetalning av villkorslån och 
biståndskrediter (8 645 tusen kronor) redovisas mot 
Statskapital. Beräknat belopp för avgifter som inte 
disponeras saknas i Sidas regleringsbrev. 

Not 37. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den 
befogenhet som Sida tilldelas i regleringsbrevet att 
ingå ekonomiska åtaganden som medför utgifter 
under följande budgetår och som ska täckas med 
anslag. Avseende de anslagsposter som Regerings
kansliet (UD) beslutar om äger Sida inte rätten att 
ingå åtaganden men ansvarar för att redovisa och 
införa dem i Sidas årsredovisning. Utestående åtagan
den utgörs av undertecknade avtal/kontrakt eller fat
tade beslut om bidrag som ska utbetalas kommande 
år. Sidas insatsavtal är i många fall utformade så att 
Sidas åtagande att lämna ekonomiskt stöd anges med 
högsta möjliga belopp i avtalet. Syftet med att ange 
belopp på detta sätt i avtalen är att Sidas ekonomiska 
åtagande inte ska gå längre än tilldelade anslag. 

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Väsentliga avvikelser mellan åtagande och tilldelat 
bemyndigande kommenteras för Sidas verksamhet i 
kapitel 7.3 Kommenterar till Anslagsredovisningen.

Enligt regleringsbrev för 2017 (UD2016/21716/
PLAN (delvis) UD2016/21715/IU (delvis) 
UD2016/21899/IU) har Sida tilldelats en bemyndi
ganderam för anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet och 
5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen på totalt 
74 029 000 tusen kronor.

Inga ändringar av regleringsbrevet har gjorts under 
2017 som har påverkat totalnivån för bemyndigande
ramar. 
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Not 39. Verksamhetens kostnader

171231 161231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-1 227 632 -1 187 611

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-1 211 237 -1 172 261

skillnad -16 395 -15 350

Skillnaden består av följande poster i resultaträk
ningen som inte ska påverka finansieringsanalysen:

171231 161231

Realisationsförlust vid försäljning av 
anläggningstillgångar

-10 -257

Avsättningar för framtida pensionså-
taganden

-1 088 -168

Avsättningar för kompetensåtgärder 467 1 184

Avsättningar för lokaler 2 248

Avskrivningar av anläggnings-    till-
gångar

-15 764 -18 358

summa -16 395 -15 350

Not 40. Investeringar
Årets nyanskaffningar 2016 inkluderar förskott avse
ende materiella anläggningstillgångar.

Not 41. Låneverksamhet – nyutlåning och 
nedskrivning
Posten innefattar utöver årets nyutlåning och ned
skrivning även förändring av värdering till balans
dagens kurs och befarade förluster.

Not 42. Omräkning jämförelsetal
Sida tillämpar från och med 2017 nya redovisnings
principer för garantier och utlåning. Se avsnitt 7.7 
Sidas lån och garantiverksamhet. Finansieringsanaly
sens jämförelsetal för 2016 har dock inte räknats om 
med avseende på dessa nya redovisningsprinciper, 
utan motsvarar den finansieringsanalys som Sida 
redovisade i föregående års bokslut. En omräkning av 
jämförelsetalen hade krävt omräkning av 2015 års 
balansräkning, och arbetsinsatsen och kostnaderna 
för att ta fram dessa uppgifter bedöms inte stå i pro
portion med nyttan av informationen. Stöd för detta 
finns i ESV:s föreskrifter till 2 kap 4 § Förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Eftersom de nya redovisningsprinciperna påverkar 
avräkning med statsverket  har likvida medel vid årets 
början har justerats med 97 336 tusen kronor vilket 
beror på de ej omräknade jämförelsetalen.
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Tabell 7.7.1: anslagsfinansierad utlåning, tkr

1. Finansiell redovisning

lånefordringar  iB
nyutlåning och 
 värdeförändringar* amortering av lån

avskrivning av 
lån lånefordringar uB

Reserveringar för 
låneförluster (iB) Årets förändring

Reservering för 
 låneförluster uB

lånefodringar efter 
reserveringar uB

lånefordringar med villkorad återbetalngsskyldighet

Villkorslån 134 178 5 995 0 0 140 173 -47 890 3 027 -44 863 143 200

Biståndskrediter 16 210 2 126 -8 645 9 691 -1 483 793 -690 10 484

summa 150 388 8 121 -8 645 0 149 864 -49 373 3 820 -45 553 153 684

2. Redovisning mot inkomsttitlar

anslag utfall
Inkomsttitel 4526 Avser amortering biståndskrediter 8 645

summa 8 645

*Avser diskonteringar och omvärderingar av lån i utländska valuta. Ingen nyutlåning har skett. Se not 18 för kommentarer. 

7.7 SIDAS LÅN- OCH GARANTIVERKSAMHET
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Tabell 7.7.1: anslagsfinansierad utlåning, tkr

1. Finansiell redovisning

lånefordringar  iB
nyutlåning och 
 värdeförändringar* amortering av lån

avskrivning av 
lån lånefordringar uB

Reserveringar för 
låneförluster (iB) Årets förändring

Reservering för 
 låneförluster uB

lånefodringar efter 
reserveringar uB

lånefordringar med villkorad återbetalngsskyldighet

Villkorslån 134 178 5 995 0 0 140 173 -47 890 3 027 -44 863 143 200

Biståndskrediter 16 210 2 126 -8 645 9 691 -1 483 793 -690 10 484

summa 150 388 8 121 -8 645 0 149 864 -49 373 3 820 -45 553 153 684

2. Redovisning mot inkomsttitlar

anslag utfall
Inkomsttitel 4526 Avser amortering biståndskrediter 8 645

summa 8 645

*Avser diskonteringar och omvärderingar av lån i utländska valuta. Ingen nyutlåning har skett. Se not 18 för kommentarer. 
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Tabell 7.7.2: sammanställning av garantiverksamhet, tkr

1. Garantiram

utgiftsområde
Beslutad 
 garantiram

Garantiåtagande 
mot ramen

Varav under 
året utfärdade 
 garantier

Bundna garanti-
utfästelser

Garantiram 7  12 000 000    5 661 200 386 200  757 400    

2. Finansiella redovisningen

tillgångar i garantiverksamhet ingående värde tillkommande
avgående / 
infriande Värdeförändring utgående värde

Medel på kontot i Riksgäldskontoret 833 682 243 286 1 076 968

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 1 225 811 -175 968 1 049 843

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 57 450 -6 807 50 643

Regressfordringar 183 000 -23 678 -5 322 154 000

Övriga garantitillgångar 20 819 -7 765 13 054

summa garantitillgångar 2 320 762 2 344 508

Övriga skulder 371 -318 53

Skuld till staten (periodiserade subventioner av garantiavgifter) 97 336 -4 301 93 035

Avsättningar för garantier 219 850 -18 808 201 042

saldo (tillgångar, skulder och avsättningar för garantier) 2 003 947 2 050 484

Finansiella flöden i garantiverksamheten utfall 2 003 947 2 050 484
Inbetalade garantiavgifter under året 35 414

varav finansierade från anslag 16 444

Skadeutbetalningar 3 625

Inbetalda återvinningar 23 678

3. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

anslag utfall
Anslag 7 1:1 ap 9 Afrika 8 704

Anslag 7 1:1 ap 23  Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet (a) 

7 740

summa 16 444

4. Övriga garantier

Sida ansvarar även för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis  
och Cotonou-avtalet  enligt regleringsbrev för 2017. Åtagandet om 353 418 tusen kronor redovisas inte mot Sidas garantiram.  Ett eventuellt  
infriande av den svenska garantin kommer att belasta  anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Någon inbetalning till garantireserven har inte gjorts.  
För detta  garantiåtagande har beräknats en risk om 8 244 tusen kronor  som redovisas som avsättning för garantier, kvardröjande risk.   
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Tabell 7.7.2: sammanställning av garantiverksamhet, tkr

1. Garantiram

utgiftsområde
Beslutad 
 garantiram

Garantiåtagande 
mot ramen

Varav under 
året utfärdade 
 garantier

Bundna garanti-
utfästelser

Garantiram 7  12 000 000    5 661 200 386 200  757 400    

2. Finansiella redovisningen

tillgångar i garantiverksamhet ingående värde tillkommande
avgående / 
infriande Värdeförändring utgående värde

Medel på kontot i Riksgäldskontoret 833 682 243 286 1 076 968

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 1 225 811 -175 968 1 049 843

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 57 450 -6 807 50 643

Regressfordringar 183 000 -23 678 -5 322 154 000

Övriga garantitillgångar 20 819 -7 765 13 054

summa garantitillgångar 2 320 762 2 344 508

Övriga skulder 371 -318 53

Skuld till staten (periodiserade subventioner av garantiavgifter) 97 336 -4 301 93 035

Avsättningar för garantier 219 850 -18 808 201 042

saldo (tillgångar, skulder och avsättningar för garantier) 2 003 947 2 050 484

Finansiella flöden i garantiverksamheten utfall 2 003 947 2 050 484
Inbetalade garantiavgifter under året 35 414

varav finansierade från anslag 16 444

Skadeutbetalningar 3 625

Inbetalda återvinningar 23 678

3. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

anslag utfall
Anslag 7 1:1 ap 9 Afrika 8 704

Anslag 7 1:1 ap 23  Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet (a) 

7 740

summa 16 444

4. Övriga garantier

Sida ansvarar även för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis  
och Cotonou-avtalet  enligt regleringsbrev för 2017. Åtagandet om 353 418 tusen kronor redovisas inte mot Sidas garantiram.  Ett eventuellt  
infriande av den svenska garantin kommer att belasta  anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Någon inbetalning till garantireserven har inte gjorts.  
För detta  garantiåtagande har beräknats en risk om 8 244 tusen kronor  som redovisas som avsättning för garantier, kvardröjande risk.   
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Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 
12 000 miljoner kronor. Sidas totala garantiåtagande 
uppgår till 5 661 miljoner kronor per den 31 decem
ber 2017, vilket framgår av tabeller 7.7.2 och 7.7.3. 
Sida har en garantireserv, som täcker uppkomna ska
dor för garantiåtagandena. I Sidas åtaganden enligt 
garantiavtalen ingår för fristående garantier normalt 
en växelkursbuffert vid omräkning från SEK till US
dollar vid en eventuell utbetalning under en garanti. 
Inkluderas växelkursbuffert uppgår Sidas totala avta
lade garantivolym för fristående garantier (ej garan
tier för Ukrediter) till 6 756 miljoner kronor, se 
avsnitt 6.11. De avgifter som Sida tar ut för att täcka 
förväntade förluster i garantiverksamheten sätts in i 
garantireserven på räntebärande konton hos Riks
gäldskontoret. Utöver det finns tillgångar i form av 
fordringar för garantiavgifter på garantitagare samt 
fordringar som uppstått när Sida behövt gå in och 
betala garanterade lån, så kallade skadefordringar. 
Denna garantireserv uppgår, inklusive fordringar, till 
2 345 miljoner kronor per den 31 december 2017. 
Bokföringsmässig avsättning för garantiåtagandena 
uppgår till 201 miljoner kronor. Fordringar och skul
der i utländsk valuta inom garantireserven för Sidas 
garantier för Ukrediter och fristående garantier samt 
utestående garantiåtaganden är värderade till balans
dagens kurs i enlighet med Riksbankens boksluts
kurser.

Ramutnyttjande

Tabell 7.7.3: Ramutnyttjande per kategori

mijoner kronor 171231 161231

Av regeringen lämnat bemyndi-
gande till Sida

12 000 10 000

Garantier för u-krediter 893 1 081

– bundna garantiutfästelser 0 0

– utfärdade garantier 893 1 081

Fristående garantier 4 768 3 927

– bundna garantiutfästelser 757 45

– utfärdade garantier 4 011 3 882

totalt 5 661 5 008

Garantiåtagandet för 2017 fördelar sig på fristående 
garantier 4 768 miljoner kronor och Ukrediter 
893 miljoner kronor. Samtliga belopp avseende 
garantiåtaganden i valuta har omräknats till svenska 
kronor med hjälp av Riksbankens bokslutskurs. I 
garantiåtagandet som redovisas mot Sidas garantiram 
ingår bundna utfästelser respektive utfärdade garan

tier. Bundna utfästelser i denna tabell avser garantier 
som Sida har beslutat ska genomföras men som ännu 
inte är effektiva åtaganden. För utfärdade garantier 
har bindande garantiavtal undertecknats och garan
tin har blivit effektiv. En garanti blir effektiv när alla 
villkor i avtalet är uppfyllda.

Av den totala portföljen definieras tre fristående 
garantier som bundna garantiutfästelser då de ännu 
inte helt effektuerats (totalt 757 miljoner kronor), 
Nefco Utbildning som ska bidra till energieffektivise
ring inom utbildningsinstitutioner i Ukraina, en 
garanti till IFC för att främja infrastrukturinveste
ringar och Media Development Investment Fund 
(MDIF) som ger stöd till mindre oberoende medie
företag och nyhetsförmedlare i demokratiskt utsatta 
länder. Garantierna till Nefco och IFC har beslutats 
under 2017 och MDIF, som består av två fonder, har 
effektuerats till hälften. Övriga fristående garantier 
definieras som utfärdade garantier. Förutom ovanstå
ende nytillkomna  garantier har under 2017 två nya 
fristående garantier beslutats och redovisas som utfär
dade garantier. Den ena är en portföljgaranti med 
syfte att skapa tillväxt och arbetstillfällen inom jord
brukssektorn i Tanzania. Den andra är en portföljga
ranti till Kosovo Credit Guarantee Fund för ökad 
utlåning till små och medelstora företag. En befintlig 
garanti till Nefco för energieffektivisering inom kom
munal sektor har, till följd av goda resultat, förlängts 
och fördubblats i omfattning. 

Sedan införandet av förordning (2009:320) om 
finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete lämnas inga nya Ukrediter 

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalför
ändringen i resultaträkningen. Lån och garantiverk
samheten redovisas i transfereringsavsnittet eftersom 
det finns väsentliga subventionsinslag i verksamheten. 
Se kommentarer i not 14 Årets kapitalförändring 
samt avsnittet principer nedan.
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Administration av garantiverksamheten

Tabell 7.7.4:  avgiftsbelagd verksamhet,  
administration av garantier

170101-       
171231 

ackumu-
lerat 
t.o.m. 
2017

160101-       
161231

ackumu-
lerat 
t.o.m. 
2016

Intäkter 9 269 4 471

Kostnader -11 599 -10 234

Resultat -2 330 4 832 -5 763 7 162

Sidas tidredovisning utgör grunden för redovisade 
administrationskostnader. Grundprincipen är att den 
administrativa avgiften ska täcka kostnaderna för 
extern riskvärdering, beredning av insatsen samt 
garantiteknisk uppföljning. Den administrativa avgif
ten disponeras av myndigheten. I regleringsbrevet 
2017 anges ingen budget för verksamheten men reg
leringsbrevet för 2018 har en budget tillagts. Avgifts
intäkten 2017 uppgår till 9 269 tusen kronor och 
kostnader för verksamheten till 11 599 tusen kronor. 
Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiftsintäk
terna över tid täcka verksamhetens kostnader. Resul
tatet för den avgiftsbelagda verksamheten uppgår till 
2 330 tusen kronor 2017. Underskottet balanseras 
liksom tidigare år mot 2013 års överförda medel för 
administrationskostnader från garantireserven till 
Sida enligt beslut Fi2013/2351. Balanserat överskott 
per 20171231 är 4 832 tusen kronor. 

Periodisering av den administrativa avgiften sker 
inte, eftersom det inte bedöms ge en mer rättvisande 
bild av verksamheten. 

Enligt generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverk
samhet i Sidas regleringsbrev får Sida, i de fall garan
titagaren bedöms sakna förutsättningar att betala full 
avgift för garantin, använda medel från anslaget för 
att subventionera garantiavgiften i enlighet med för
ordningen (2009:320) om finansiering av utvecklings
lån och garantier för utvecklingssamarbete, i syfte att 
uppnå full kostnadstäckning. Under 2017 har 2 100 
tusen kronor från anslag 1:1 biståndsanslag använts 
för att subventionera verksamheten.

Principer
Sida redovisar garantiverksamhet i enlighet med för
ordningen (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag (FÅB) och förordning (2009:320) om 
 finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete. Eftersom det finns väsentliga 
subventionsinslag i Sidas lån och garantiverksamhet 
redovisas de i transfereringsavsnittet.  

Enligt Sidas regleringsbrev för 2017 ges Sida i upp
drag att förvalta garantireserven för fristående garan
tier.  Detta gäller trots vad som föreskrivs i 18 och 
19 §§ i förordningen (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar
bete. Härutöver ska Sida beträffande fristående 
garantier ge uppdrag åt Riksgäldskontoret att för 
Sidas räkning inför varje bokslut göra bedömningar 
av utestående fordringar, åtaganden och risk för 
 skadefall. Exportkreditnämnden gör motsvarande 
bedömningar för Sidas garantier för Ukrediter.

Ett garantiavtal innebär att staten tar över en 
finansiell risk. En garantiavgift ska tas ut som ska 
motsvarar statens förväntade förlust, om inte reger
ingen har beslutat något annat. Förväntad förlust är 
den förlust som beräknas kunna uppstå på grund av 
att garantitagaren med en viss sannolikhet inte kom
mer att fullgöra sitt åtagande. Garantiavgifterna för 
förväntade förluster sätts in på konton hos Riksgälds
kontoret, i bank eller räntebärande placeringar hos 
Riksgäldskontoret. Vid beräkning av den förväntade 
förlusten ska förväntade återvinningar och eventuella 
säkerheter beaktas.

Sida har 2013 gjort avsteg från förordning 
(2009:320) för en garanti, CAFEF, på 200 miljoner 
kronor till en fond som förvaltas av Miga. Sida har i 
denna garanti inte gjort någon avsättning för förvän
tad förlust till Sidas garantireserv. Sida har däremot 
gett ett kontantbidrag som förvaltas av Miga, varav 
motsvarande 35 miljoner kronor vid utbetalningstill
fället 2013 som kan användas för eventuellt infriande 
av garantin.

Vid ingång av ett garantiavtal tas ställning till om 
avtalet ska påverka den finansiella redovisningen. 
Skyldigheten att redovisa garantier i de finansiella 
dokumenten uppkommer när det finns ett garantiåta
gande. 

Sida exponeras för risk när ett garantiavtal blivit 
effektivt. Då redovisas avsättning för garantier i den 
finansiella redovisningen. Även för den outnyttjade 
delen av ett effektivt garantiavtal redovisas en avsätt
ning för garantier i de finansiella dokumenten. 
Garantiavgifter inbetalas oftast till Sida i takt med att 
garantin utnyttjas under garantins löptid. Det inne
bär att fordringar för garantiavgifter inte kan bokas 
upp på grund av osäkerhet i hur stora framtida 
garantiavgifter blir. Någon avsättning för garantier 
som motsvaras av de framtida garantiavgifter som tas 
ut i takt med utnyttjandet av en garanti redovisas 
således inte i den finansiella redovisningen. Om Sidas 
avtal begränsar möjligheterna att ta ut avgifter för 
förväntade garantiförluster redovisas en avsättning för 
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de kostnader som inte kommer kunna finansieras 
med avgifter (kvardröjande risk). 

Garantiavtal som inte blivit effektiva påverkar inte 
den finansiella redovisningen. 

Garantiavgifter
Sida får subventionera del av garantiavgiften med 
finansiering från Sidas biståndsanslag, vilket redovisas 
som ett lämnat bidrag till mottagaren och en intäkt 
från garantitagaren. Subventionen sker oftast vid 
avtalets ingång och baseras  på förväntad förlust på 
förväntat utnyttjande. Subventionen tas initialt upp 
som en skuld till staten och intäktsförs linjärt under 
garantins löptid. Under 2017 har Sida subventionerat 
garantiavgifter med 16 miljoner kronor.

Garantiavgifter från garantitagaren kan tas ut både 
inledningsvis och löpande över tid. Sida redovisar 
normalt inte någon långfristig fordran avseende fri
stående garantier (utom i de undantagsfall som det 
finns en fastställd premieplan). Garantiavgifter enligt 
garantiavtal inbetalas normalt till Sida i takt med att 
garantin utnyttjas under garantins löptid och redovi
sas kassamässigt när inbetalning sker. Sida periodise
rar inte garantiavgiften. I de fall garantiavgiften base
ras på utnyttjande kan inte beloppet fastställas på 
förhand.

För garantier för Ukrediter bokades fordringar för 
garantiavgifter upp när garantin utfärdades.  

Avsättningar
Eftersom Sidas avtal begränsar möjligheterna att ta 
ut avgifter för ökad risk som inte är hänförlig till 
utnyttjandet redovisas en avsättning för de kostnader 
som inte förväntas kunna finansieras med avgifter 
(dvs en avsättning för kvardröjande risk). I de fall som 
garantiavgiften tas ut via en fastställd plan redovisas 
även en avsättning för risk som kan finansieras med 
garantiavgifter. Avsättning sker även för oreglerade 
skador.

Redovisning vid ingång av nytt avtal
Sidas avtal innebär oftast att det vid avtalets ingång 
inte finns något faktiskt utnyttjande. Då Sida inte 
redovisar någon fordran för de framtida beräknade 
garantiavgifter som tas ut i takt med utnyttjande av 
garantin, på grund av osäkerhet i framtida garantiav
gifter, så sker ingen redovisning vid avtalets ingående, 
se principer. I de fall det finns en fastställd plan för 
inbetalningar av garantiavgifter som bygger på för
väntad förlust så redovisas ett sådant garantiavtal vid 
avtalets ingående. Om det vid ingåendet av ett avtal 
med löpande uttag av garantiavgifter bedöms att 
avtalet begränsar möjlighe terna att ta ut avgifter för 
förväntade garantiförluster ska dock en avsättning för 
de kostnader som inte för väntas kunna finansieras 
med avgifter redovisas. Det redovisas som kvardrö
jande risker. Eventuell subvention betalas efter avta
lets ingående och påverkar inte den finansiella redo
visningen vid tidpunkten för avtalets ingående.

Nuvärdesberäkning
Avsättningar och fordringar som har en kredittid 
överstigande ett år ska värderas till nuvärdet av fram
tida kassaflöden. Subventioner sätts in på ränte
bärande konto hos Riksgäldskontoret och diskonteras 
därmed inte.

Valutakurspåverkan
Förändringar i valutakurser ska normalt redovisas 
som finansiella poster. Av förenklingsskäl ingår valuta
kursförändringar som påverkar avsättningar för 
garantier under posten Övrigt erhållna medel för 
finansiering av bidrag. 

Värdering av skadefordringar
Sida har skadefordringar kopplade till sina garantier. 
Vid skadereglering övertar Sida fordran från garanti
tagaren. Fordringarna ökar i förekommande fall med 
avtalade kapitaliserade räntor, förfallna obetalda rän
tor samt upplupna ej förfallna räntor under nya åter
betalningsavtal.

Fordringarna minskar då räntor och amorteringar 
betalas eller då avskrivningar sker. Avskrivningarna 
beslutas då återvinningsmöjligheterna anses uttömda 
eller då gäldenären beviljas skuldlättnad. Värdet på 
fordringarna speglar de förväntade återvinningsmöj
ligheterna. Skadefordringarna redovisas som övriga 
långfristiga fordringar i Sidas balansräkning.
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Shamaruk kommer från Buthidaung i den burmesiska delstaten Rakhine, den del av Myanmar där 
minoritetsfolket rohingya bor. Hon har gått i flera dagar tillsammans med man och barn för att ta sig 
till flyktinglägret i Cox’s Bazar på andra sidan gränsen i Bangladesh.
Foto: Sida
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8. STYRELSENS FASTSTÄLLANDE

8.1 Intern styrning och kontroll

Bakgrund
Arbetet med intern styrning och kontroll är högt prio
riterat på Sida. Under flera år har myndigheten syste
matiskt arbetat för att stärka den interna styrningen 
och kontrollen. Vårt uppdrag är att arbeta med fattig
domsbekämpning i krävande miljöer som ofta präglas 
av konflikt, politisk oro och instabilitet, svaga institu
tioner och hög risk för korruption. God intern styr
ning och kontroll är därmed en förutsättning för att vi 
ska nå resultat i vårt arbete. Därför försöker vi hålla 
arbetet med intern styrning och kontroll levande inom 
myndigheten genom bland annat kontinuerlig kvali
tetssäkring i strategigenomförande, dialog med samar
betspartners, kompetensutveckling och vidareutveck
ling av processer och systemstöd. Det har gett en hög 
medvetenhet om betydelsen av arbetet och metoder 
som är integrerade i alla delar av verksamheten.

Med intern styrning och kontroll avses den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av 3 § Myndighetsförord
ningen (2007:515) samt Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll. I processen ingår 
momenten kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, 
information och kommunikation, uppföljning samt 
dokumentation. Nedan beskrivs kortfattat innebörden 
av respektive moment, hur Sida arbetar inom respek
tive område samt viktiga aktiviteter som utförts under 
2017.

Genomförande

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgörs av de värderingar, den etik och ledarstil 
som präglar styrelsens, verksledningens, ledningsgruppens och 
chefers arbete på myndigheten. Den omfattar organisationsstruk-
tur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt medarbe-
tarnas kompetens. En annan del av kontrollmiljön är de externa 
och interna regelverk som styr myndighetens arbete.

Det finns flera externa och interna styrande doku
ment som styr Sidas arbete. Regeringen fattar beslut 
om till exempel Förordningen (2010:1080) med 
instruktion för Sida, Förordning (2009:320) om finan

siering av utvecklingslån och garantier för utveck
lingssamarbete, regleringsbrev och de fleråriga strate
gier som styr hur biståndet ska genomföras.

Utifrån grunduppdraget har Sida tagit fram en 
verksamhetsidé, som tydliggör värderingar och sätter 
verksamheten i ett större perspektiv samt en målbild 
för den kommande treårsperioden. Både verksam
hetsidé och målbild har beslutats av Sidas styrelse.

Sidas process för verksamhetsplanering tar sin 
utgångspunkt i verksamhetsidé och målbild. Utifrån 
generaldirektörens prioriteringar formulerar avdel
ningar och enheter varje år konkreta planer och 
 aktiviteter, som följs upp av verksledningen tre gånger 
per år.

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras 
bland annat i den arbetsordning Sida har och som på 
övergripande nivå beskriver myndighetens organisa
tion, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndig
hetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myn
digheten, handläggning av ärenden och formerna i 
övrigt för verksamheten. Därutöver finns handlägg
ningsordningar för var och en av Sidas avdelningar 
med en mer utförlig beskrivning av organisation, 
ansvar, beslutsrätt och arbetsformer. Sida ser kontinu
erligt över och uppdaterar innehållet i myndighetens 
arbetsordning och handläggningsordningar för att 
anpassa dem till förändringar i verksamheten. Så har 
även skett under 2017. För att reglera samarbetet på 
utlandsmyndigheter mellan UD och Sida finns en 
Förvaltningsöverenskommelse och ett Samspels
papper. Under 2017 gjordes mindre uppdateringar av 
dessa dokument.

För väsentliga delar av verksamheten upprättar 
Sida regler, riktlinjer och processbeskrivningar. Sida 
ser kontinuerligt över styrande dokument, systemstöd 
och processer för att säkerställa att de är ändamåls
enliga och effektiva. Under 2017 har Sida beslutat 
om en ny regel för att hantera biståndsinsatser vilken 
kommer träda i kraft i början av 2018. Alla styrande 
dokument, såväl externa som interna, finns att tillgå 
på Sidas intranät Inside.

Under 2017 har Sida gjort en omorganisation av 
myndighetens stödverksamhet i syfte att stärka bland 
annat arbetet med intern styrning och kontroll och 
kompetensutveckling.
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Riskanalys
Riskanalysen omfattar att identifiera händelser som kan med-
föra att målen inte uppnås, bedöma och värdera dessa risker, 
besluta om hur riskerna ska hanteras och vid behov uppdatera 
dem.

Arbetet med att analysera och hantera risker är en 
integrerad del av Sidas verksamhet och sker på flera 
olika nivåer. Under 2017 har Sida genomfört riskana
lyser enligt följande:

 ■ övergripande för hela myndigheten som en del av 
verksamhetsplaneringen och uppföljningen,

 ■ i arbetet med processbeskrivningar,
 ■ i arbetet med att ta fram resultatförslag,
 ■ i insatshanteringen, och
 ■ som en del av arbetet med arbetsmiljöplaner.

Sida har en etablerad process och struktur för risk
analys som följer Ekonomistyrningsverkets riktlinjer. 
Riskhantering ingår som en naturlig del av Sidas 
övergripande verksamhetsplanering och följs upp 
flera gånger per år. Under 2017 har bland annat 
 risker diskuterats i verksledningens dialog med avdel
ningarna och i ledningsgruppen. Några fokusområ
den för riskarbetet under 2017 har varit arbete med 
informationssäkerhet och anpassning av myndighe
tens regelverk för nya samarbets och finansierings
former. Givet karaktären på Sidas uppdrag beaktar vi 
alltid risker för korruption och fysisk säkerhet i vår 
verksamhet.

Kontrollåtgärder
Risker ska hanteras genom kontrollåtgärder på myndighetsöver-
gripande nivå, inom avdelningar och enheter samt i Sidas olika 
processer. Kontrollåtgärderna ska säkerställa såväl effektivitet 
som tillförlitlighet i myndighetens verksamhet och processer.

Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
kontrollåtgärder på samtliga nivåer. I samband med 
att riskanalyser görs på de olika nivåerna identifieras 
kontrollåtgärder som följs upp kontinuerligt.

I arbetet med att ta fram processbeskrivningar defi
nieras och dokumenteras kontrollaktiviteter för att 
säkerställa att risker hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. Sida utvecklar löpande myndighetens processer 
och kontrollaktiviteter för att göra verksamheten 
effektivare och anpassa till nya behov i takt med att 
förändringar sker i myndighetens verksamhet. Under 
2017 har vi bland annat arbetat med att vidareut
veckla vår garantiverksamhet, arkivering och ekono
miadministration. Vi har också gjort ett större utveck
lingsarbete inom vår insatshantering där vi sett över 

processens utformning, systemstöd och regelverk, 
 vilket kommer införas i början av 2018.

Sida finansierar biståndsinsatser som utförs av sam
arbetspartners. Uppföljning av partners arbete sker 
bland annat genom dialog och analys av den rappor
tering de tillhandahåller, fältbesök och revision. Det 
är mycket viktigt att Sida kan både ställa krav på och 
följa upp intern styrning och kontroll hos samarbets
partners. I samarbetsavtalen ställs tydliga krav på att 
samarbetspartners ska arbeta med intern styrning och 
kontroll, till exempel ställs krav på att revisioner ska 
genomföras regelbundet. I de fall våra samarbetspart
ners vidareförmedlar medel till andra organisationer 
ställs samma krav på alla organisationer, i syfte att 
säkerställa integritet och god kontroll i samtliga led.

Information och kommunikation
Detta moment handlar om att information och kommunikation 
avseende intern styrning och kontroll måste flöda igenom hela 
verksamheten, såväl internt som externt. Relevant information 
ska identifieras, fångas, och förmedlas i en form och inom en 
tidsram att medarbetarna kan utföra sina uppgifter.

Sidas intranät Inside är ett viktigt verktyg för att för
medla information till medarbetarna. På Inside finns 
alla styrande dokument, processbeskrivningar och 
annan väsentlig information att tillgå. I tillägg till den 
skriftliga informationen har vi under 2017 haft en 
aktiv dialog mellan ledningen och organisationen 
avseende myndighetens kultur, genomförd omorgani
sation och större utvecklingsinitiativ. Vi har också 
stärkt våra nätverk för controllrar och programadmi
nistratörer som arbetar mer fokuserat med den 
interna styrningen och kontrollen.

Uppföljning
Uppföljning sker både genom systematiska löpande uppfölj-
ningar och genom enskilda uppföljningar enligt verksamhetens 
behov. Att regelbundet följa upp styr- och kontrollsystem är 
 nödvändigt för att säkerställa att riskhanteringen fungerar.

Sida har ett stort fokus på uppföljning och under 
 rapporteringsperioden har följande utförts i syfte att 
säkerställa att riskhanteringen är ändamålsenlig:

 ■ åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna i Sidas 
övergripande riskanalys, följer upp och rapporterar 
vid tre tillfällen under året till Sidas verksledning 
inom processen ”Genomföra verksamhetsuppfölj
ning” om hur arbetet med kontrollåtgärderna fort
löper. Dialog om risker i verksamheten sker 
löpande på flera nivåer och inom Sidas lednings
grupp och styrelse,
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 ■ gemensamma inspektioner med UD på utlands
myndigheterna har genomförts enligt plan,

 ■ särskilda kvalitetsuppföljningar har gjorts av pro
cessen ”Hantera biståndsinsatser”. Det finns även 
controllrar, lokala och centrala kommittéer, vilka 
följer upp kvalitet i beredningar och beslut inom 
insatshanteringen, och

 ■ inom processen ”Följa upp intern styrning och 
kontroll” har en enskild uppföljning av ”Sidas con
trollerfunktion” genomförts. Myndigheten har 
också genomfört den årliga så kallade ”ISKenkä
ten” där samtliga avdelningar får beskriva sitt 
arbete med intern styrning och kontroll. Enkäten 
följs upp med dialogsamtal mellan Sidas chefscon
troller och avdelningsledningarna.

Sida har även en internrevisionsfunktion, vilken rap
porterar direkt till styrelsen. Internrevisionen har 
under 2017 utfört granskningar enligt den revisions
plan styrelsen fastställt. Under året har Internrevisio
nen bland annat granskat uppföljning inom insats
hanteringen och insatshanteringsprocessen på utvalda 
utlandsmyndigheter och Sidas arbete med informa
tion och kommunikation. Internrevision har även 
granskat Sidas process för intern styrning och kontroll 
under året där de konstaterar att Sida uppfyller de 
krav som finns enligt Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll.

Riksrevisionen granskar också verksamheten 
löpande och har under 2017, utöver den finansiella 
revisionen, fokuserat på insatshantering, upphandling, 
lönehantering, lån och garantier samt utbetalnings
rutiner.

Sida har en strukturerad process för att följa upp 
rapporter och rekommendationer från Riksrevisionen 
och den egna Internrevisionen. Verksamheten tar 
fram åtgärder och rapporterar till styrelsen som 
ytterst beslutar om åtgärderna. Sidas chefscontroller 
koordinerar, kvalitetssäkrar och följer upp detta 
arbete för att säkerställa att den interna styrningen 
och kontrollen kontinuerligt förbättras.

Dokumentation
Sida betonar vikten av att dokumentera arbetet med intern styr-
ning och kontroll. Riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och 
bedömning dokumenteras enligt fastställd struktur och etablerade 
mallar, vilka finns tillgängliga på intranätet Inside.

För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 
2017 har Sida genomfört följande:

 ■ de finansiella dokumenten i årsredovisningen, samt 
redovisning av verksamhetens resultat, har upprät

tats enligt Myndighetsförordning (2007:515), För
ordning (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag, Förordning (2010:1080) med instruktion 
för Styrelsen för internationellt utvecklingssamar
bete, Förordning (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar
bete, Förordning (2011:211) om utlåning och 
garantier, regleringsbrev för budgetåret 2017 avse
ende Sida, samt övriga regeringsbeslut,

 ■ för Sidas hantering av medel från Regeringskans
liet (UD) har Sida vid upprättandet av bemyndi
ganderedovisningen kontrollerat och bedömt att 
erforderliga underlag och handlingar finns som 
styrker utestående åtaganden 2017. Regeringskans
liet (UD) har intygat att samtliga underlag har del
givits Sida. Sida har inte ansvar för hela kedjan, 
beslut om insats sker på Regeringskansliet (UD). 
Därmed kan Sida endast uppfylla krav enligt för
ordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
samt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, kap 2 §8, för den del som avser 
Sidas uppdrag. Sidas bedömning från tidigare år 
kvarstår vad gäller vikten av att ansvarskedjan hålls 
samman,

 ■ i samband med upprättande av delårsrapport och 
årsredovisning har analyser och kvalitetssäkring av 
utfall utförts, vilka sammanfattas i kommentarer 
och noter till de finansiella dokumenten i årsredo
visningen, samt av redovisningen av verksamhetens 
resultat, och

 ■ generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2017 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Generaldirektörens bedömning bygger på skriftliga 
intyganden från samtliga avdelningschefer, att 
redovisningen inom ansvarsområdet ger en rättvi
sande bild av verksamhetens resultat och kostnader.

Bedömning
Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovisat 
sin sammanfattande bedömning av intern styrning 
och kontroll vid Sida och med detta som underlag 
bedömt att den är betryggande. Bedömningen bygger 
på Chefscontrollerns årliga rapport 2017, som har 
utarbetats inom processen ”Följa upp intern styrning 
och kontroll”.
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8.2 Styrelsens fastställande
Vi intygar att Sidas årsredovisning 2017 ger en rättvi
sande bild av verksamhetens resultat samt av kostna
der, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrol
len vid myndigheten är betryggande.

Sidas styrelse
Stockholm den 19 februari 2018

Yvonne Gustafsson Ingemar Skogö
Ordförande Vice ordförande

Anders Wijkman Carin Jämtin
Ledamot Ledamot

Kajsa Johansson Lena Hök
Ledamot Ledamot

Mia Horn af  Rantzien Peter Örn
Ledamot Ledamot

Torbjörn Becker
Ledamot
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FÖRTECKNING ÖVER AKRONYMER

ACF Action Contre la Faim

ADB Asiatiska Utvecklingsbanken

AECF Africa Enterprise Challenge Fund

AERC African Economic Research Consortium

AGN African Group of Negotiators

APWLD Asia Pacific Forum on Women, Law and Deve-
lopment

AQ Advance Questionnaire

ARC Africa Risk Capacity

ARSA Arakan Rohingya Salvation Army

ASCE-LC L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de 
lutte contre la corruption

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ATI Addis Tax Initiative

AU Afrikanska unionen

AUC African Union Commission, Afrikanska 
 unionens kommission

BBE Bilaterala Biträdande Experter

BNI Brutto national inkomsten

BNP Brutto national produkt

BNP Bangladesh National Party

CBPF Country-Based Pooled Funds

CCJ La Comisión Colombiana de Juristas

CDC Congress for Democratic Change

CGIAR Consortium of International Agricultural 
 Research Centers

CICIG International Commission Against Impunity in 
Guatemala

CIWA Cooperation on International Waters

CNRP Cambodia National Rescue Party

COP21 21st Conference of the Parties (or “COP”) to the 
United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change (UNFCCC)

CPP Cambodian People's Party

CREST Enhancing Corporate Responsibility in 
 Eliminating Slavery and Trafficking in Asia

CRS++ Creditor Reporting System, OECD

CSAC Civil Society Advisory Committee

CSE Centre for Sustainable Environment

CSO Civilsamhällesorganisation

DAC Development Assistance Committee, OECD:s 
biståndskommitté

DCPSF Darfur Community Peace and Stability Fund

DDR Disarmement, Demobilisation, Reintegration

Delmi Delegationen för Migrationsstudier

DFID Department for International Development, 
Storbritanniens biståndsorgan

DGMM (Ministry Of Interior) Directorate General Of 
Migration Management

DRC / DRK Democratic Republic of the Congo, Demokra-
tiska Republiken Kongo

E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environ-
ment Partnership

EBA Expertgruppen för biståndsanalys

EBRD European Bank for Reconstruction and Deve-
lopment

ECBI European Capacity Building Initiative

ECOWAS Economic Community of West African States

ECW Education Cannot Wait

EIB European Investment Bank

EIF Enhanced Integrated Framework

EISA The Electoral Institute for Sustainable 
 Democracy in Africa

EKN Exportkreditnämnden

ELN Ejército de Liberación Nacional

EnDev Energising Development

ENI European Neighbourhood Instrument

EP4R Education Programme For Results

ERRC European Roma Rights Centre

ESMAP Energy Sector Management Assistance 
 Programme

ESV Ekonomistyrningsverket

EU Europeiska Unionen

EUEI/PDF European Union Energy Initiative Partnership 
Dialogue Facility

FAO Food and Agriculture Organization, FN:s livs-
medels- och jordbruksorganisation

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FBA Folke Bernadotte Akademin

FGM female genital mutilation

FIAS Facility for Investment Climate Advisory 
 Services

FiTI Fisheries Transparency Initiatives

FN Förenta Nationerna

GCFF Global Concessional Financing Facility

GBV Gender Based violence

GFDRR Global Facility for Disaster Risk Reduction
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GHIF Global Health Investment Fund

GPAAC Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y 
Cooperación

GPE Global Partnership for Education

GPOBA Global Partnership on Output Based Aid

GPPAC Global Partnership for the Prevention of 
Armed Conflict

GRAID Guidance for Resilience in the Anthropocene: 
Investments for Development

GRI Global Reporting Initiative

GruC Grupo de Cooperantes

GRUS Grupo de socios para el desarrollo de Bolivia

HABITAT III FN:s toppmöte om hållbar urbanisering

HaV hav- och vatten myndigheten

HBTQ Homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer

HDF Health Development Fund

HELCOM Helsingforskommissionen

HFC väte-fluor-kolföreningar 

HLFP High Level Political Forum

HLSC High-Level Strategic Consultations

HLPF High Level Political Forum

HPF Health Pooled Fund

IATI International Aid Transparency Initiative

ICIMOD International Centre for Integrated Mountain 
Developments

ICIPE International Center for Insect Physiology and 
Ecology

ICNL International Centre for Not-for-Profit Law

ICRC International Committee of the Red Cross

ICT/IKT Informations- och kommunikationsteknik

IDB Interamerikanska utvecklingsbanken

IEBC Independent Electoral and Boundaries 
 Commission

IFC International Finance Corporation

IFFEd International Finance Facility for Education

IFI internationella finansieringsinstitutioner

IGAD Intergovernmental Authority on Development

IHAA International HIV AIDS Alliance

IHR Internationell humanitär rätt

IIED International Institute for Environment and 
Development

ILO International Labour Organization, Internatio-
nella arbetsorganisationen, FN

ILRI International Livestock Research Institute

IMF Internationella valutafonden

INCAF The International Network on Conflict and 
Fragility

INTEM Avdelningen för internationella organisationer 
och tematiskt stöd

IOM Internationella Organisationen för Migration

IOM FN:s flyktingorgan

IPA Instrument for preaccession

IPPF International Planned Parenthood Federation

ISCG Intersection Coordination Group

ISK Intern styrning och kontroll

ITP International Training Programs

IUCN International Union for Conservation of Nature

IWA Integrity Watch Afghanistan

JHRO Joint Human Rights Office

JiM jämställdhetsintegrering i myndigheten

JPD Junior Professionals in Delegation

JPO Junior Professional Officer

JU Justitiedepartementet

KOIKA Korean International Cooperation Agency

KPAS Kenya Probation and Aftercare Service

KPS Kenya Prison Service

LOGIC Local Government Initative

LSFRP Liberia Sweden Feeder Road Project

MCP Mexico City Policy

MDCR multidimensional country review

MDPA Multi dimensional poverty analysis

MENA Mellanöstern och Nordafrika

MEUR Miljoner Euro

MFS Minor Field Studies

MINIRENA Miljö- och naturresursministeriet

MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali

MoE miljöministeriet

MONUSCO FN:s fredsbevarande styrkor i Kongo-Kinshasa

MoU Memorandum of Understanding, Ett samför-
ståndsavtal

MR Mänskliga rättigheter

MRC Mekongs flodkommission

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

mnkr Miljoner svenska kronor

MSM män som har sex med män

MUL Minst Utvecklade Länderna

N4L Network for Learning, Nätverk för Lärande

NDFP National Democratic Front of the Philippines

NE nationella experter

NEFCO Nordic Environmental Finance Corporation

NGO Non-Governmental Organisation

NIR Näringslivets Internationella Råd

NRC Norska flyktingrådet

nRS Northern Rakhine state

NST National Strategy for Transformation

NUS nationella upphandlingsstrategin

OCHA (United Nations) Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs
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STWI Sweden Textile Water Initiative

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll

TAIEX Twinning och Technical Assistance Information 
Exchange, EU biståndsinstrument

TDR Special Programme for Research and Training 
in Tropical Diseases, WHO

TFA The Field Alliance

TN Transnistrien

tkr Tusental svenska kronor

UD Utrikesdepartementet

UHR Universitets- och högskolerådet

UK United Kingdom

UM Utlandsmyndighet

UN ESCAP FN:s sociala och ekonomiska kommission för 
Asien och Oceanien

UN Women United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women

UNCAC The United Nations Convention against Cor-
ruption

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UNDAP United Nations Development Assistance Plan

UNDP United Nations Development Programme, 
FN:s utvecklingsprogram

UNEA United Nations Environment Assembly

UNEP FN:s miljöprogram

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization, FN:s organisation för ut-
bildning, vetenskap och kultur

UNESCO IIEP UNESCO International Institute for Educational 
Planning

UNFCCC United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change, FN:s konvention om klimatför-
ändring

UNFPA United Nations Population Fund, FN:s befolk-
ningsfond

UNHABITAT United Nations Human Settlements 
 Programme

UNHCR United Nations High Commissioner for Refu-
gees, FN:s flyktingkommissarie/flyktingorgan

UNICEF United Nations Children's Fund, FN:s barnfond

UNICEF 
PEAR+3

[…] Participatory and empower community-
based approach for resilience

UNIDO The United Nations Industrial Development 
Organization

UNISDR United Nations International Strategy for 
 Disaster Reduction

UNMIL United Nations Mission in Liberia

UNMIL United Nations Mission In Liberia

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

UNSCR 1325 United Nations Security Council resolution 
1325

OCV Oral Cholera Vaccine

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling

OH OverHead

OHCHR Office of the United Nations High Commissio-
ner for Human Rights, Kontoret för FN:s hög-
kommissarie för mänskliga rättigheter

OPHI Oxford Poverty and Human Development Ini-
tiative

Oxfam Oxford Committee for Famine Relief

PACJA Pan-African Climate Justice

PANAP Pesticide Action Network Asia Pacific

PAO Partianknutna organisationer

PGU Politik för global utveckling

PHAMESA Partnerskap för migration och hälsa i östra 
och södra Afrika

PLGHA Protecting Life in Global Health Assistance

PPDP Public Private Development Partnerships

PSNP Public Safety Net Program, PSNP

RBF resultatbaserad finansiering

RBM Results Based Management

REC Regional Environment Centre

REC Regionala Ekonomiska Gemenskaper

REMA Rwanda Environment Management Authority

RFGI The Responsive Forest Governance Initiative

RGB Rwanda Governance Board

RRI Rights and Resurces Initiative

RRM Rapid Response Mechanism

RWI Raoul Wallenberg Institutet

SADC Southern African Development Community

SAICM Strategic Approach to International Chemicals 
Management

SARC Special Assistant to the Resident Coordinator

SCB Statistiska centralbyrån

SDF Syrian Democratic Forces

SDG Sustainable Development Goals, Globala ut-
vecklingsmål

SDP Specialist Development Programme

SEI Stockholm Environment Institute

SIS Svenska Standardiserings Institutet

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

SLSD Swedish Leadership for Sustainable Develop-
ment, Svenskt ledarskap för hållbar utveckling

SLU Sveriges lantbruksuniversitet

SPF Sida Partnership Forum

SRH Sexuell och reproduktiv hälsa

SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

SSBP Swedish-Somali Business Programme

SSR Security Sector Reform
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UNSCR 2333 United Nations Security Council resolution 
2333

UNV The United Nations Volunteers programme

UN-Water Coordinating the UN's work on water and 
 sanitation

USA United States of America

USAID United States Agency for International 
 Development, USA:s biståndsorgan

USD Amerikanska dollar

WASH water, sanitation and hygiene

WB Världsbanken

WBIF Western Balkans Investment Framework

WFP World Food Programme

WHO World Health Organization, FN:s Världshälso-
organisation

WHS World Humanitarian Summit

WIEGO Women in Informal Employment: Globalizing 
and Organizing

WOGP Water and Ocean Governance Program

WP-STAT Working Party on Statistics

WRI World Resources Institute

WWF World Wide Fund for Nature, Världsnatur-
fonden

Zanu-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic 
Front

ZESN Zimbabwe Electoral Support Network
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Efter avlämnande av Sidas årsredovisning 2017 per 
2018-02-22 har Sida konstaterat att nedan upptagna 
8 rader saknas för tabell 4.3.3 sid 19. Detta särskilda 
tilläggsblad ersätter eller justerar härmed inte avläm-
nad version utan lämnar endast upplysning om  
konstaterat fel som återfinns i avlämnad Sidas  
årsredovisning 2017.

Tabell 4.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

Land 2017 2016 2015
Afghanistan 4 <1 3

Albanien 3 3 2

Algeriet - <1 -

Angola 9 10 10

Armenien 2 2 2

Azerbajdzjan - - <1

Bangladesh 45 33 36

Benin 6 7 5
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