
Ungefär hälften av det svenska biståndet kanal-
iseras genom multilaterala organisationer.
Främst FN:s olika utvecklingsorgan, Världsbanks- 
gruppen, de regionala utvecklingsbankerna och
EU-kommissionen.

Multilateralt stöd som betalats av regeringskansliet 
under 2010 i miljoner kr*

FN 4 458,8
EU-kommissionen 1 867,8
Europeiska utvecklingsfonden 973,3
Utvecklingsbanker 2 631,5
Andra multilaterala organisationer 1 495,3
Totalt:  11 426,6

Stöd genom multilaterala organisationer som  betalats 
via Sida 2010  i miljoner kr*

Från Sida utbetalades 7 227,5 miljoner kr till multi-
laterala organisationer för samfinansiering av projekt 
och program. De största utbetalningarna gick till UNDP 
991,3 mkr), Världsbanksgruppen (1 175,6 mkr), 
Unicef (503,1 mkr).

FN  2 906,5
EU-kommissionen och Europarådet  46,8
Utvecklingsbankerna  1 721,6
Andra multilaterala organisationer  619,3
Internationella enskilda organisationer  1 873,8
Public-private partnerships  59,5
Totalt:  7 227,5

* inkl multibilateral

Multilateralt utvecklingssamarbete

FN-systemet

En väsentlig del av Sveriges internationella utveck-
lingssamarbete kanaliseras via FN:s (Förenta 
Nationernas) fonder och program som syftar till att 
minska fattigdom och främja mänsklig utveckling. FN 
genomför och finansierar också utvecklingsprojekt i 
enskilda  länder, regionalt och globalt. 

EU:s utvecklingssamarbete

Som EU-medlem bidrar Sverige till den Europeiska 
Unionens utvecklingssamarbete, vilket sköts av 
EU-kommissionen. EU:s medlemsstater och kommis-
sionen utgör tillsammans världens största givare – 
de står för 55 procent  av allt utvecklingsstöd i världen. 
De grundläggande målen för EU:s utvecklingssamar-
bete är att minska fattigdom, förebygga konflikter och 
underlätta för utvecklingsländer att integreras i världs-
ekonomin.

Utvecklingsbanker

Omkring en tredjedel av Sveriges anslag för multilater-
alt utvecklingssamarbete går till Världsbanken, de 
regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och 
Latinamerika, samt andra utvecklingsbanker och 
fonder. De här bankerna fokuserar alltmer på breda 
utvecklingsfrågor, med fattigdomsbekämpning som ett 
övergripande mål. Bankerna ägs av givar- och mot-
tagarländernas regeringar. 

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag 
och regering för att minska fattigdomen i 
världen. Det kräver samarbete och uthållighet. 
Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige 
länder i Afrika, Asien, Europa och 
Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 
utveckling. Sida förmedlar resurser och 
utvecklar kunskap och kompetens. Det gör 
världen rikare.

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

Sveriges utvecklings-
samarbete i siffror

Sveriges utvecklingssamarbete i siffror

www.sida.se
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Vill du veta mer om svenskt utvecklingssamarbete?
Information från det svenska utrikesdepartementet 
finns på www.ud.se
Information från Sida finns på www.sida.se
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Svensk utvecklingspolitik består av två delar; den  
gemensamt antagna ”politik för global utveckling”, 
PGU, och utvecklingssamarbete, eller bistånd. PGU 
har som målsättning att alla politikområden i Sverige 

Det övergripande målet för svenskt utveck-
lingssamarbete är att bidra till att fattiga  
människor kan förbättra sina levnadsvillkor

ska samarbeta mot ett gemensamt mål: rättvis och 
hållbar global utveckling. PGU ska genomsyras av två 
perspektiv: fattiga människors perspektiv på  
utveckling och ett rättighetsperspektiv. 
 Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, består dels 
av bilateralt stöd, dels av multilateralt stöd. Bilateralt 
stöd innebär att Sverige samarbetar direkt med ett 
annat land. Multilateralt stöd betyder att man arbetar 
genom internationella organisationer, som FN, de 
internationella utvecklingsbankerna och EU. Sida är 

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet  2010,  
här uppdelat på huvudsektorer, uppgår till totalt  
15 413 miljoner kr.

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet* 2010, här 
uppdelat per region, uppgår till totalt 15 413 miljoner kr.

Bilateralt 
Den totala biståndsramen 2010 var 31,434 miljarder kro-
nor. Av den summan uppgick det bilaterala utvecklingssa-
marbete som hanteras av Sida till omkring 50 procent.

Hit gick mest bilateralt bistånd 2010:

Den svenska utvecklingspolitiken 

Utvecklingssamarbetet i siffror

Stöd till ickestatliga organisationer kanaliseras också via 
Sida. Stödet till svenska enskilda organisationer uppgick 
2010 till 1 617 miljoner kr. 
* Inkluderar icke ODA-länder. ODA=Official Development Assistance

Tanzania 682,0
Afghanistan 642,1
Moçambique 608,7
Kongo, demokratiska  
republiken 479,2
Sudan 419,4
Västbanken - Gaza 394,9
Kenya 343,2
Uganda 311,2
Pakistan  306
Etiopien 283,2

Haiti  283
Bangladesh 251,1
Burkina Faso 260,5
Zimbabwe 218,7
Bolivia 200,0
Somalia 199,7 
Bosnien-Hercegovina 195,3
Guatemala 194,4 
Mali 189,9
Ukraina 186,3

Demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet 
4 227 Mkr
28%

Konflikt, fred 
och säkerhet 
575 Mkr 
4%

Humanitärt bistånd
2 658 Mkr 
17%

Hållbar samhällsbyggnad
1 266 Mkr 
8%

Miljö 
643 Mkr 
4%

Budgetstöd för 
fattigdoms-
bekämpning 
863 Mkr 
6%

Övrigt 666 Mkr
4%

Hälsa 1 384 Mkr 
9%

Utbildning
885 Mkr 
6%

Forskning
966 Mkr 
6%

Marknads-
utveckling 
619 Mkr 
4%

Jordbruk 
och skogsbruk
662 Mkr 
4%
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Afrika söder 
om Sahara 
6 094 Mkr
40%

Latinamerika
1 235 Mkr
8%

Europa och 
Centralasien
1 383 Mkr
9%

Global
3 551 Mkr
23%

Asien, Mellanöstern och Nordafrika 
3 149 Mkr
20%

förvaltningsmyndighet för bilateralt utvecklings-
samarbete. Utvecklingssamarbetet ska stödja fattig-
domsreducerande åtgärder som samarbetsländerna 
genomför.
 Utöver detta finns en särskild reformpolitik för Öst- 
och Centraleuropa. Målet för det här politikområdet är 
starkare demokrati, rättvis och hållbar utveckling och 
närmande till EU och dess värdegrunder.
 Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige 
regeringars, organisationers, företags och individers 

ansträngningar för att bekämpa fattigdom.  
 Den svenska riksdagen och regeringen bestämmer 
hur mycket pengar som ska användas för svenskt 
utvecklingssamarbete, vilka länder man ska samarbeta 
med och vilken inriktning samarbetet ska ha. 
 Sidas roll är att genomföra utvecklingssamarbetet 
enligt de strategier som regeringen beslutat om, men 
Sida har också en rådgivande funktion gentemot 
regeringen.
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