
Granska biståndet  
– för de fattigas skull

AVDELNINGEN FÖR HR OCH KOMMUNIKATION MAJ 2022

Svenskt bistånd har som mål att skapa för-
utsättningar för bättre levnadsvillkor för 
människor som lever i fattigdom och förtryck. 
Biståndet består av nära 2 000 program och 
projekt i 36 samarbetsländer, och utöver det en 
del insatser också i andra länder. Biståndet är 
främst inriktat mot tre områden: miljö/klimat, 
mänskliga rättigheter/demokrati och jämställd-
het. Men bistånd bedrivs också på flera andra 
områden och sektorer. Biståndet genomförs 
framför allt i samarbete med olika samarbets-
organisationer och FN-organ men också av 
myndigheter.

Alla myndigheters verksamhet behöver granskas av 
kunniga journalister och andra aktörer för att förbätt-
ras och utvecklas. Biståndsmyndigheten Sida arbetar 
kontinuerligt för största möjliga öppenhet och med att 
underlätta granskning.

Sidas insatser granskas och utvärderas också regel-
bundet av Riksrevisionen och Expertgruppen för 
Biståndsanalys, EBA, och av svenska och internatio-
nella organisationer. Det bidrar till att säkerställa att 
biståndet används på rätt sätt.

JOURNALISTSTIPENDIER FÖR ATT  
GRANSKA BISTÅNDET
Sida utlyser varje år olika stipendium till journalister 
för studier, rapportering och granskning av biståndet. 
Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka låg- och 
medelinkomstländer och öka sin kunskap om utveck-
lingsfrågor och biståndsverksamhet på plats och att 
underlätta större studier och även grävande, gran-
skande journalistik. Varje stipendium uppgår till högst 
45 000 kronor och söks genom Hiertanämnden. 

JOURNALISTRESOR TILL 
SAMARBETSLÄNDER
Sida har vid flera tillfällen anordnat journalistresor till 
samarbetsländer. Detta är också ett tillfälle till att på 
plats lära mer om biståndet och att granska insatser 
och resultat. 

TRANSPARENSGARANTI FÖR DET  
SVENSKA BISTÅNDET
Sedan 2010 har Sverige haft en transparensgaranti 
i det svenska biståndet. Den gäller alla myndighe-
ter och departement som förmedlar internationellt 
bistånd inom utgiftsområde 7 i statsbudgeten. 
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https://www.publicistklubben.se/kontakta-oss/stipendier/info-om-stipendierna/


Syftet med transparensgarantin är att ha en trans-
parent och lättillgänglig redovisning av hur Sverige 
arbetar med bistånd och är ett utvecklat sätt att till-
lämpa offentlighetsprincipen. 

Öppna data i internationell standard
Transparensgarantin innebär att allmänna handlingar 
och offentlig information, som inte är sekretessbe-
lagd, finns tillgänglig på Openaid.se. 

Sida tillgängliggör löpande öppna data om biståndet 
genom att publicera information om insatser som 
klassificeras som bistånd enligt OECD:s bistånds-
organ DAC:s definition. Detta görs i ett gemensamt 
internationellt format som utvecklats av International 
Aid Transparency Initiative (IATI), vilket även gör 
statistiken internationellt jämförbar. Den data som 
finns på Openaid finns även tillgänglig på IATI-registry 
och IATI Datastore, via verktyg på respektive hemsida 
eller via ett API (Application Program Interface) som 
fungerar som en länk mellan en applikation och den 
data som applikationen ska läsa in. 

Följa hela biståndskedjan 
Garantin innebär att:
• Information om biståndet publiceras aktivt – på 

Openaid.se kan man hitta information om när, till 

vilken verksamhet och för vilket ändamål svenskt 
statligt bistånd har betalats ut.

• Man kan följa biståndskedjan, från övergripande 
strategidokument om biståndets inriktning och 
fördelning, till enskilda insatsbeslut och avtal, 
utbetalningar, genomförande och vad biståndet gett 
för resultat. 

• Information om biståndet blir tillgängligt snabbt och 
är jämförbar med andra internationella givare i ett 
öppet format.

2020 gjordes en omtolkning av transparensgaran-
tin som innebär att för enskilda insatser publiceras 
endast handlingarna som gäller beslut och avtal för 
aktiva insatser. 

I Openaids publikationsarkiv finns olika publikationer 
publicerade. Arkivet innehåller Sveriges strategier 
för det svenska biståndet, Sidas strategirappor-
ter, Sidas korruptionsrapporter, utvärderingar av 
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), historiska 
biståndsdokument samt utvärderingar utförda av den 
nedlagda myndigheten Sadev. 

Sida gör säkerhetsbedömningar inför all publicering 
av öppna data på Openaid. Det gör biståndsmyndig-
heten för att kunna ha en så hög transparens som 
möjligt i det svenska biståndet, med bibehållen säker-
het för samarbetsorganisationerna.

Erik Halkjaers grävtips för dig som ska 
granska biståndet
Erik Halkjaer är chefredaktör och 
ansvarig utgivare för Sveriges Natur, 
och ordförande för Reportrar utan 
gränser Sverige. Han har tidigare 
varit bland annat chefredaktör 
och ansvarig utgivare för 
OmVärlden och frilansjournalist 
med fokus på internationella 
 frågor och utvecklingspolitik  
och bevakning av biståndsfrågor  
i 25 år. Han ledde 2015 arbetet med 
att helt digitalisera tidningen OmVärl-
den, ett arbete som bland annat belönades 
(2016) med Publishingpriset med motiveringen ”journalistik när den 
är som bäst”. Ett par av hans biståndsgräv på senare år har handlat 
om det svenska biståndet till uppbyggnaden av El Salvadors poliskår 
under 1990-talet och Sidas hantering av sin kontorsflytt 2020–2022, 
liksom handledning vid granskningar av hur WWF Sverige brustit i 
transparens gentemot sina givare och hur en afrikansk tankesmedja  
brustit i dokumentationen av svenskt bistånd som man bland annat 
använt till att resa i business class.

Grävtipsen har vidareutvecklats från tidigare tips från Jan Mosander 
och Nils Resare. 

Bygg svenskt kontaktnät
För att få fram bra biståndsnyheter måste man aktivt jobba med att 
bygga relationer med biståndskunniga personer i Sverige, till exem-
pel på regeringskansliet, Sida, enskilda biståndsorganisationer och 
personer inom forskningsvärlden. Att bygga ett eget nätverk kan ta tid 
men vara värdefullt för den som vill gräva fram egna nyheter och få 
hjälp med att förstå och värdera nyheter. Egna erfarenheter av 
bistånd, praktiskt eller akademiskt, är värdefulla. 

Bygg internationella nätverk
Det går att granska biståndet från Sverige, utan att behöva besöka 
eller närvara på platserna för de biståndsinsatser som granskas. Det 
underlättas av goda kontakter både i Sverige och på plats i områdena 
för insatserna. Kontakterna på plats kan vara lokala journalister, 
biståndsarbetare eller uppgiftslämnare. Det är dock oerhört viktigt att 
kunna verifiera uppgifterna, vilket oftast är svårare om man inte själv 
är på plats. De lokala journalisterna kan ha nytta av dina uppgifter 
varför kunskapsutbytet förenklas. Att själv kontakta enskilda organi-
sationer som är verksamma i utvecklingsländer är en annan väg att 
gå. Det är så klart enklast och att föredra att själv vara på plats för att 
följa upp uppgifterna. 

Hitta offentliga handlingar
Det har blivit relativt lätt att hitta handlingar om biståndsinsatser, 
speciellt när det gäller Sidas verksamhet. Förutom vanliga arkiv-
sökningar i regeringskansliets databas eller i Sidas arkiv finns sedan 
några år hemsidan Openaid.se. Där hittar du en stor mängd doku-
ment om Sveriges biståndsinsatser. Sidan har varit långt ifrån 

https://openaid.se/
https://openaid.se/about-swedish-aid/publications


Förbättringar av Openaid.se
Under 2019–2020 gjordes ett stort arbete för att 
förbättra Openaid.se för att förbättra användarupple-
velsen, följa GDPR-lagstiftning bättre och för använda 
ny teknik. I dag är Openaid uppdaterat med förbättrad 
visualisering, nya funktioner och högre datakvalitet. 

Arbetet med att utveckla Openaid.se sker löpande 
för att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra 
granskning och analys av biståndet. 

Diskrepanser mellan olika publikationer  
av biståndsdata
Öppna data på Openaid uppdateras och publiceras 
kontinuerligt vilket innebär att datan är ett dynamiskt 
material. Därför kommer det ibland att finnas skillna-
der i data som visas på Openaid.se jämfört med andra 
statiska publiceringar. 

KONTROLL AV BISTÅNDET
Sida följer kontinuerligt upp och utvärderar de pro-
jekt och program som biståndsmyndigheten stödjer. 
Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt:
• Planering och granskning innan projektet startar
• Rapportering och löpande uppföljning
• Revision som verktyg under uppföljning

• Samarbete med partners och löpande dialog
• Närvaro i fält

MOTVERKA KORRUPTION
Kampen mot korruption är en av biståndsmyndighe-
tens mest prioriterade frågor. Korruption drabbar de 
fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen 
på flera sätt. Korruption är ett allvarligt hinder för 
utveckling.

Sida har i uppdrag att motverka oegentligheter och 
korruption i de biståndsinsatser som myndigheten 
hanterar samt att stödja samarbetsländernas anti-
korruptionsarbete. Sida hanterar alla trovärdiga 
misstankar där underlag för utredning finns. Alla kan 
anmäla misstankar om korruption eller oegentlig-
heter direkt till Sida via e-postadressen 
investigation@sida.se.

En särskild utredningsgrupp på Sida ser till att kor-
ruptionsmisstankar hanteras enhetligt, rättssäkert 
och skyndsamt. En gång om året publicerar bistånds-
myndigheten en rapport över det senaste årets 
inkomna misstankar om korruption och hur de har 
hanterats. De årliga sammanställningarna och mer 
information om hur man anmäler misstankar finns på 
www.sida.se/korruption 

 heltäckande, men innehållet uppdateras kontinuerligt. Det händer att 
dokument och underlag för vissa insatser ännu saknas, men utifrån 
de uppgifter som finns tillgängliga på Openaid går det att få ut hand-
lingarna via Sida, antingen Sidas eget arkiv eller från utlandsmyndig-
heterna, alltså ambassaderna med Sidautsända, där vissa insatser är 
delegerade och alltså beslutas om där och därför finns dokument 
arkiverade där. Desto svårare är det att få ut uppgifter från regerings-
kansliet. Detta gäller särskilt multilaterala insatser, det vill säga 
svenskt stöd till FN, Världsbanken, utvecklingsbanker och fonder. Se 
nedan under Sekretessproblem. 

Kolla utvärderingar
De flesta statligt finansierade biståndsinsatser utvärderas med jämna 
mellanrum av oberoende utvärderare. Enkelt uttryck undersöker 
utvärderarna om insatserna har nått upp till de målsättningar som 
ställdes när pengarna beviljades. Utvärderingarna är en utmärkt 
källa till uppslag för granskningar av bistånd. Gör som rutin att alltid 
kolla om det har gjorts någon utvärdering av en insats som du är 
intresserad av. Det går också att via myndigheternas kalendarium att 
se i förväg vilka utvärderingar som är på gång. Några myndigheter 
som beställer och/eller utför oberoende utvärderingar är: Riksrevi-
sionen, biståndsmyndigheten Sida, Expertgruppen för biståndsanalys 
(EBA) och Statskontoret.

Granskning av korruptionsärenden 
När misstankar om korruption och andra oegentligheter upptäcks i 
biståndet kan de utredas av olika utredningsfunktioner, som till exem-
pel åklagare, inhyrda revisionskonsulter eller organisationen/myn-

dighetens egen personal. Det kan ibland vara svårt att få insyn i hela 
händelseförloppet. Då är det egna kontaktnätet extra värdefullt. 
Biståndsmyndigheten Sida, liksom de flesta större biståndsorganisa-
tioner, publicerar varje år en årssammanställning av avslutade och 
pågående korruptionsärenden, men går sällan in på detalj i enskilda 
ärenden i dessa rapporter. Via Openaid går det ofta att få fram en hel 
del, bara man har någon information att utgå från i sitt sökande.

Sekretessproblem
I Sverige är vi stolta över vår offentlighetsprincip. Men när det gäller 
bistånd, och den övriga utrikespolitiken, finns en hel del begräns-
ningar, framför allt kring det bistånd som hanteras direkt av Utrikes-
departementet. Dokument hemligstämplas ofta med hänvisning till 
att innehållet kan påverka relationen till annan stat eller att det kan 
röja företagens affärshemligheter. Dessutom är Utrikesdepartemen-
tet mycket långsamt med att lämna ut handlingar vilket har lett till 
hård kritik. Ibland kan det löna sig att överklaga för att få ut doku-
ment. Det viktiga är att inte ge upp och att hela tiden hänvisa till 
transparensgarantin. Får man inte ut de handlingar man behöver får 
man helt enkelt arbeta med andra journalistiska metoder, som till 
exempel anonyma eller dolda källor.

Varning för särintressen
Det finns många aktörer som på olika sätt vill påverka biståndspoliti-
ken. De kan till exempel vara kritiska mot FN, mot bistånd i allmänhet 
eller så driver de kampanj för att öka biståndet till något speciellt 
område där de själva är verksamma. Ta därför alltid reda på vem som 
är avsändare om du får ett tips och var alltid noga med källkritiken.

mailto:investigation%40sida.se?subject=
http://www.sida.se/korruption
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Digitala källor för biståndsgranskning

OECD/DAC
http://www.occd.org/dac/stats/idsonline.htm 
• OECD:s biståndsorgan DAC sätter upp reglerna för hur bistånd 

får användas och vad som får klassas som bistånd
• Visar hur mycket olika länder ger
• Visar hur mycket länderna tar emot
• Visar stödet inom olika sektorer (skola, vård etc)
• Visar exakt vilka projekt Sverige (och andra länder) finansierar

International Aid Transparency Initiative
https://iatistandard.org/en/
• Ett globalt initiativ för att förbättra transparensen inom utveck-

lingssamarbete och humanitärt arbete

D-portal
http://d-portal.org/ctrack.html#view=search 
• Ett internationellt transparensverktyg för internationella givare
• Visar hur mycket olika länder ger
• Visar hur mycket länder tar emot
• Visar vilka aktiviteter Sverige (och andra länder) finansierar

CSO-databasen
http://cso.sida.se 
• Var arbetar de enskilda civilsamhällesorganisationerna?
• Vad gör de? Resultat?
• Hur mycket pengar får de?

Openaid.se
http://openaid.se 
• Ger överblick av svenskt bistånd
• Publicerar insatsdokument (beslut och avtal)
• Publicerar publikationer (strategirapporter, korruptions-

rapporter, utvärderingar etc)

Biståndsmyndigheten Sida
https://www.sida.se/Svenska/publikationer/publikationssok/ 
• Utvärderingarna ger information om ett projekt har lyckats eller 

inte (utifrån målen) 
• Ger viss information om inblandade aktörer
• Öppnar för fördjupad information (till exempel mejlväxlingar 

mellan utvärderare och den som utvärderas)

FN:s utvärderingsgrupp UNEG
http://uneval.org 
• Har antagit normer för utvärderingar som ska gälla för hela 

FN-systemet

UNDP:s utvärderingskontor
https://erc.undp.org 
• FN:s utvecklingsprogram UNDP och dess utvärderingar

Riksrevisionen
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas.html 
• Gör årlig granskning av Sidas verksamhet
• Gör enskilda effektivitetsgranskningar av biståndet.

EBA, Expertmyndigheten för biståndsanalys
http://eba.se/
• Genomför översikter och utvärderingar av svenskt bistånd

Concord
http://www.concord.se och https://concordeurope.org
• Är en gemensam plattform för Europas civilsamhällesorganisa-

tioner som bland annat håller koll på EU-biståndet

www.sida.se

Det svenska biståndet via riksdag och regering

Ramorganisationer som Röda Korset,  
Rädda Barnen och Diakonia

Multilaterala organisationer och fonder som 
FN-organ och Världsbanken

Forskningsinstitutioner som Consultative Group 
on International Agricultural Research (CGIAR) 
och International Vaccine Institute (IVI)

Företag/konsulter

Partianknutna organisationerna

Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

The Nordic Environment Finance Corporation 
(Nefco)

Regeringar/departement i av Sverige utvalda  
samarbetsländer

Multilaterala organisationer som olika  
FN-organ

Utvecklingsbanker som Världsbanken och  
Afrikanska utvecklingsbanken

EU och European Development Fund

Folke Bernadotteakademin (FBA)

Expertmyndigheten för biståndsanalys (EBA)

Nordiska Afrikainstitutet

Swedfund

Svenska Institutet, exempelvis i Alexandria
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http://www.occd.org/dac/stats/idsonline.htm
https://iatistandard.org/en/
http://d-portal.org/ctrack.html#view=search
http://cso.sida.se
http://openaid.se
https://www.sida.se/Svenska/publikationer/publikationssok/
http://uneval.org
https://erc.undp.org
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas.html
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