
I Uganda ledde arbetet för barns rättigheter till 
att en nationell policy mot våld i skolan antogs. 
Den används nu i 560 skolor i 28 distrikt.

Svenskt utvecklingssamarbete bidrog  
till fredsavtalet 2016 mellan Colombias 
regering och FARC-gerillan.

Svenskt humanitärt bistånd gav skydd  
och stöd till människor som drabbades av 
katastrofer eller konflikter i 56 länder  
och regioner. 

I Zambia har 335 000 småjordbrukare 
fått tillgång till utsäde, konstgödsel och 
bekämpningsmedel och 61 000 jord-
brukare kan nu sälja sina varor med högre 
lönsamhet.

I Sydsudan bidrog Sida till att över 
25 000 förlossningar utfördes med 
utbildad personal.

Svenskt stöd har bidragit till att 26 000 
skolor i 87 länder utrustats med latriner, 
handfat och vattenkällor, till nytta för  
4 miljoner skolbarn. 

Några resultat av svenskt utvecklingssamarbete 2016Målet för Sveriges arbete 
med internationellt bistånd 
är förbättrade levnadsvillkor 
för människor som lever i 
fattigdom och förtryck.
Vi strävar efter att leda 
förändringen som utrotar 
fattigdom.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

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

Svenskt utvecklingssamarbete 
och dess resultat i siffror
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Vill du veta mer om svenskt utvecklingssamarbete?
Mer information från Sida hittar du på www.sida.se  
och www.openaid.se.
Information från Utrikesdepartementet finns på 
www.ud.se.
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Siffrorna avser 2016 eller senast uppdaterad statistik.
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Sveriges biståndsmyndighet Sida arbe-
tar på uppdrag av riksdag och regering 
för att minska fattigdomen i världen. 
Genom utvecklingssamarbetet stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa 
och Latinamerika. Varje land ansvarar 
för sin utveckling. Sida förmedlar resur-
ser och utvecklar kunskap och kompe-
tens som gör skillnad för människor 
som lever i fattigdom och förtryck.

Sedan 2006 avsätter Sverige 
ungefär 1 procent av brutto-
nationalinkomsten (BNI) till 
bistånd. Biståndet 2016 upp-
gick till 41,6 miljarder svenska 
kronor.

Det bilaterala biståndet via Sida  
uppdelat på huvudsektorer (MSEK):

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

Det humanitära biståndet går till att rädda liv och
lindra nöd i kriser och katastrofer. 2016 uppgick Sidas 
humanitära bistånd till 3,6 miljarder kronor. Kriser  
med störst humanitär finansiering via Sida (MSEK):

Stöd genom multilaterala organisationer 
beslutas till största delen av UD och uppgick 2016 
till 18 miljarder kronor. Detta gick till (MSEK):

Det här är svenskt utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet i siffror

Demokrati, 
mänskliga 
rättigheter och 
jämställdhet, 
5 655

Humanitärt 
bistånd, 
3 801

Hållbar 
samhällsbyggnad,
1 613

Hälsa, 1 778

Marknads-
utveckling, 890 

Konflikt, fred 
och säkerhet, 725 

Annat, 1 014
Forskning,  740

Miljö, 761 

Jordbruk och 
skogsbruk, 798  

Budgetstöd för 
fattigdoms-
bekämpning, 3 

Utbildning, 953

Sida lyder under Utrikesdepartementet
(UD) och beslutar om ungefär hälften av
biståndet till andra länder (18,7 miljarder). 
Det omfattar bilateralt utvecklingssam-
arbete, reformsamarbete i Östeuropa och 
humanitärt bistånd. Den andra hälften går 
till multilateralt bistånd, via bl.a. FN och 
Världsbanken, som framförallt fördelas via 
UD. Dessutom gick 2016 en del av bistånds-
budgeten till asylmottagning i Sverige.

EU, 883 FN,
9 093

Världsbanken,
3 885

Världshandels-
organisationen 
(WTO), 45

Regionala 
utvecklings-
banker,  
1 448

Andra multilaterala 
institutioner, 2 634
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Humanitärt biståndUtvecklingssamarbete = Totalt

Fördelningen av svenskt bistånd 2016 (MSEK):

1. Kamerun, Mali, Niger och Tchad.
2. Syrien, Libanon, Jordanien och regionalt.

Övrigt, 3 900

Kärnstöd till 
multilaterala
organisationer,
12 000

Kostnader för 
asylmottagning 
i Sverige, 7 000

Globalt och 
regionalt stöd 
via Sida, 7 300 Bilateralt stöd till 

länder via Sida, 11 400
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