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Om Sidas verksamhetsplan 
Sida har en verksövergripande rullande 3-årig verksamhetsplan (VP) som uppdateras årligen. 

VP fastställer Sidas verksamhetsmål för de kommande åren. Målen och förflyttningarna anger hur vi 

vill förflytta, stärka och utveckla oss som myndighet för att förbli relevanta, omsätta regeringens 

styrning och nå Sidas vision på ett effektivt sätt; VP ger därför ingen heltäckande bild över allt viktigt 

arbete vi gör. VP omfattar även budget samt verksövergripande prioriteringar för det kommande året 

såsom exempelvis hur Sida omhändertar risker och hur särskilda uppdrag prioriteras och sekvenseras. 

Den verksövergripande verksamhetsplanen omsätts genom verksamhetsplaner på avdelningsnivå 

och strategiplaner på enhets- eller utlandsmyndighetsnivå som även integrerar strategiernas 

målsättningar. 

Vi lär kontinuerligt och bygger kunskap om hur det går i verksamheten genom uppföljning och 

rapportering i strategirapportering och vår- och höstuppföljning. Detta bidrar till löpande anpassning 

av planer på olika nivåer i verksamheten samt justering av mål och förflyttningar i VP.  

Sidas styrelse beslutar årligen om Sidas VP i linje med myndighetsförordningen. 
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Förkortningar 
 

AFRIKA Avdelningen för Afrika 
ALG Avdelningsledningsgrupp 
Ap Anslagspost 
BNP Bruttonationalprodukt 
BP Budgetproposition 
CET Chefsekonomteamet 
COP15 FN:s klimatkonferens 2009 
COP26 FN:s klimatkonferens 2021 
EUROLATIN Avdelningen för Europa och Latinamerika 
FN Förenta Nationerna 
GD Generaldirektör 
HRKOM Avdelningen för HR och kommunikation 
HUMASIEN Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd 
IMF Internationella valutafonden 
INTEM Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd 
IPCC FN:s klimatpanel 
IVA Intensivvård 
IOM International Organisation for Migration 
IUCN International Union for Conservation of Nature 
MDPA Multidimensionell fattigdomsanalys 
MR Mänskliga rättigheter 
MR Management respons 

MULTI Enheten för multilateral samordning 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
OHCHR Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
PARTNER Avdelningen för partnerskap och innovation 
SEAH Sexuellt utnyttjande, övergrepp eller sexuella trakasserier 
SIPRI Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
TEMA Enheten för tematiskt stöd 
UCDP Uppsala Conflict Data Program 
UD Utrikesdepartementet 
UR Utvecklingsrådet 
UM Utlandsmyndighet 
UNEP FN:s miljöprogram 
UNHCR FN:s flyktingkommissariat 
UNICEF FN:s barnfond 
UTV Enheten för utvärdering 
VP Verksamhetsplan 
WB Världsbanken 
WHO Världshälsoorganisationen 
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Generaldirektören har ordet 
I våra samarbetsländer är pandemin inte över. Medan den globala extrema 

fattigdomen har ökat fortsätter det demokratiska utrymmet att krympa i pandemins 

spår. Samtidigt koncentrerar sig fattigdomen i allt högre utsträckning till områden som drabbas av 

våldsamma konflikter och klimatkrisen tvingar fler människor än någonsin på flykt. Fattigdom tar sig 

olika uttryck i olika sammanhang, men i alla grupper så är kvinnor och flickor de som drabbas mest.  

I ljuset av de förändringar som sker i vår omvärld blir biståndet och vårt gemensamma arbete ännu 

viktigare. Sida är idag en av världens främsta institutioner inom utvecklingssamarbetet. För oss är det 

en självklarhet att vilja vara bäst också imorgon.  

Framtidens bistånd kräver att vi utforskar och 

utvecklar nya sätt att arbeta på. I 

verksamhetsplan 2022 – 2024 har vi gjort 

justeringar för att bli mer fokuserade och tydliga 

i vad vi vill åstadkomma, för att vi tillsammans 

ska kunna svara upp mot morgondagens behov. 

Verksamhetsmålen och förflyttningarna uttrycker en hög ambition. Vi ska använda våra resurser mer 

effektivt samtidigt som vi ska måna om att vår egen arbetsinsats också är långsiktigt hållbar. 

Vi vill bli ännu bättre på att bidra till resultat för människor som lever i fattigdom och nå de allra 

fattigaste. Därför har vi under senare år etablerat arbetet med den multidimensionella 

fattigdomsanalysen (MDPA). Under kommande år ska vi fortsätta att använda MDPA och stärka den 

dimensionen av analysen som handlar om miljö-och klimat. Klimatkrisen slår allra hårdast mot 

fattiga människor. I vårt arbete ska vi därför aktivt verka för att låginkomstländer och fattiga 

människor, deras olika behov och förutsättningar, inte lämnas utanför i arbetet med 

klimatanpassning. 

För att nå de globala målen måste biståndet i ökad grad också vara katalytiskt. Genom att mobilisera 

kapital och engagemang skapar vi ringar på vattnet som ger effekter för fattiga människor som går 

bortom de insatser vi själva finansierar. Samtidigt måste vi använda våra resurser för att tänka och 

testa nytt för att kunna agera transformativt och hållbart. Vi måste i ökad grad stärka institutioner 

och demokratisk samhällsbyggnad. 

Som partner ska vi vara lyhörda och anpassningsbara. Vi ska nyttja vår kompetens och vara modiga 

och tongivande i dialog på nationell, regional och global nivå. Baserat på våra analyser, evidens och 

lärande om resultat behöver vi i ökad utsträckning och oftare än tidigare ompröva vår inriktning och 

samarbeten. Vi bygger vidare på de mest framgångsrika och effektiva insatser inom ramen för 

strategierna samtidigt som vi ställer om och arbetar med nya typer av aktörer och på andra, sätt. 

Verksamhetsplanen är till för alla medarbetare på Sida. Förflyttningarna kräver allas engagemang. 

Den är till för att inspirera och vägleda dig och skapa en gemensam rörelse framåt för en modern, 

miljömässigt hållbar och digital myndighet som skapar hållbara resultat för människor som lever i 

fattigdom och förtryck. 

 

Carin Jämtin, Generaldirektör (GD)  

I ljuset av de förändringar som sker i 

vår omvärld blir biståndet och vårt 

gemensamma arbete ännu viktigare. 
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A. Omvärldsanalys 
Även om vaccintillgång har hjälpt mot den mest akuta fasen av covid-19-pandemin 

så fortsätter pandemin att ha förödande konsekvenser för låg- och 

medelinkomstländer. Parallellt hotas utvecklingen i världen av andra kriser, inte 

minst inom klimatområdet, pågående konflikter, minskat demokratiskt utrymme och humanitära 

katastrofer. 

Fattigare länder halkar efter utan vaccin och ekonomiskt stöd 

Som en konsekvens av pandemin minskade världens samlade Bruttonationalprodukt (BNP) 2020. De 

ekonomiska stimulanspaketen och annat stöd som följde var historiskt stora i den rikare delen av 

världen men ytterst begränsade i den fattigare delen, en obalans som har fortsatt 2021. Företag och 

hushåll har tvingats att tömma sina besparingar och 

sårbarheten i statliga institutioner och förvaltning har 

kommit till ytan under pandemin.  

Skillnader i ekonomiskt stöd och tillgång till vaccin får stora 

konsekvenser för olika länders möjligheter till 

återhämtning. I september 2021 var nära 60 procent av 

befolkningen i höginkomstländer fullt vaccinerade, jämfört 

med 36 procent i tillväxtekonomier, och mindre än fem procent i låginkomstländer.1 Som en del av 

återhämtningen sker en strukturomvandling, inte minst inom digitalisering och grön utveckling, och 

med begränsade besparingar och tillgång till lån för nödvändiga investeringar, riskerar fattigare 

länder att halka efter ännu mer.  

Under 2020 uppskattas det att den globala extrema fattigdomen ökade med ungefär 100 miljoner 

människor, och även om den extrema fattigdomen nu återigen minskar så är det från betydligt högre 

nivåer. Uppskattningsvis kommer det att ta tre till fyra år innan världen är tillbaka på samma globala 

fattigdomsnivåer, och åtta till nio år i låginkomstländer.2 Samtidigt har den positiva trenden med 

minskad ojämlikhet mellan länder bytts till en trend med ökad ojämlikhet på grund av att den 

fattigare delen i världen halkar efter i återhämtningen.3 

Jobb, ekonomisk transformation och digitalisering 

Covid-19 krisen har intensifierat diskussioner om behovet av till exempel sociala trygghetssystem, 

diversifiering av ekonomin och institutionsbyggnad för att inte bara förbättra landets 

utvecklingsmöjligheter, utan också bättre motstå kriser. Nittio procent av de fattiga lever i länder där 

antalet i arbetsför ålder ökar i förhållande till de som är beroende av de som arbetar. Det har 

potential att leda till en rad positiva effekter så länge det skapas jobb. Många länder saknar dock 

möjligheter och strukturer som skulle underlätta för låginkomstarbetare att få mer produktiva, 

inkomstskapande jobb. Dessa länder har istället fastnat i en sårbar ekonomisk struktur ofta beroende 

av naturresurser. De är också begränsade i att dra nytta av de möjligheter som finns kopplat till t.ex. 

nya teknologier och digitalisering. Istället för en möjlighet riskerar digitaliseringen att bli en riskfaktor 

som gör lågproduktiva automatiseringsbara jobb obsoleta. Pandemin har även tydliggjort vikten av 

 
1 IMF (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. October 2021. Sida 1 
2 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality 
3 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/ 
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internettillgång för social och ekonomisk inkludering. Över fyra miljarder människor saknar tillgång 

till internet och riskerar att hamna i ett växande utanförskap.  

En majoritet av människor som lever i extrem fattigdom bor på landsbygden i medelinkomstländer. 

Många av de extremt fattiga eller de sårbara, som just tagit sig ur den extrema fattigdomen, bor 

också i snabbt växande urbana miljöer. De urbana miljöerna, där nu över hälften av jordens 

befolkning bor, kräver systemlösningar som spänner över en bredd av frågor såsom till exempel 

sysselsättning, stadsplanering, klimatanpassning och inkludering av kvinnor, barn, unga och 

funktionsnedsatta.  

Global tillbakagång inom demokrati och mänskliga rättigheter 

Andelen människor som lever i samhällen där de kan påverka sitt lands politiska utveckling minskar. 

En majoritet av världens befolkning bor nu i auktoritära stater.4 Till följd av pandemin har många 

länder dessutom infört åtgärder som inskränker demokratin och de mänskliga rättigheterna.5  Idag 

är det fler stater som går bakåt än som gör framsteg avseende mänskliga fri- och rättigheter, där 

särskilt opinionsfriheterna inskränkts. 6  Det rör sig om repression mot civilsamhället, fria och 

oberoende medier, människorättsförsvarare, politisk opposition samt den digitala världen där 

internetfriheten fortsätter att minska. 7  Korruption är ett 

centralt hinder för demokratisk utveckling och bidrar till 

tillbakagången. 

Inskränkningarna slår hårt mot organisationer som företräder 

grupper som redan utsätts för diskriminering, till exempel 

religiösa och etniska minoriteter, ursprungsbefolkningar samt 

småbrukare och jordlösa som är särskilt utsatta i relation till markfrågor och andra naturresurser. 

Ökad repression leder till ökade spänningar och kan bidra till ökad risk för väpnad konflikt. Dessutom 

innebär trenden en ökad spridning av desinformation, framför allt av regeringar, i syfte att bland 

annat orsaka skada genom falsk information, diskreditera politisk opposition och skapa politiskt 

polarisering. 8  Institutioner som ska försvara mänskliga rättigheter, särskilt rättssektorns 

institutioner, utsätts för påtryckningar, manipuleras och deras oberoende hotas.  

Jämställdhetsarbetet möts av motstånd 

De senaste åren har präglats av ett växande motstånd mot det globala arbetet för jämställdhet och 

kvinnor och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna (MR). Kvinnliga MR-, land- och 

klimataktivister samt hbtqi-personer är mycket utsatta i stora delar av världen och rätten till fri och 

säker abort är mer ifrågasatt idag än för fem eller tio år sedan. Dessa starka strömningar, där 

destruktiva patriarkala strukturer ofta går hand i hand med nationalism, fundamentalism, 

klimatförnekelse och främlingsfientlighet, gör att de landvinningar som gjorts inom 

jämställdhetsområdet nu hotas och till och med går bakåt. Pandemin har gynnat detta motstånd 

eftersom nedstängningar har inneburit en möjlighet att tysta aktivister och sopa 

jämställdhetsåtaganden under mattan.  

 
4 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, s. 16 
5 Världsbanken, Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune s 161 
6 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. 
7 Freedom House, Freedom on the net 2019, The crisis of social media, 2019, s. 4 
8 V-DEM Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, s. 11, 22 
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Under pandemin har våld mot kvinnor och flickor ökat kraftigt i hela världen. 9  Även om män, 

framförallt äldre, drabbats hårdast av själva viruset10, så är kvinnors ekonomiska sårbarhet större. 

Kvinnor har inte lika stor tillgång till sociala skyddsnät och är framförallt småjordbrukare, 

överrepresenterade i den informella sektorn, samt tar större ansvar för obetalt hemarbete.11 Det är 

sedan tidigare väl känt att kriser ofta förstärker ojämställdhet och patriarkala normer, samtidigt som 

krisen också erbjuder möjligheter till förändring. Den globala responsen på ökningarna av 

könsrelaterat våld är ett tecken på en positiv normförändring liksom ambitionerna att göra omtag 

för att ”build back better”. 

Miljö- och klimatfrågorna allt mer alarmerande 

Den ekonomiska utvecklingen, som varit drivande bakom minskningen av fattigdomen, har delvis 

skett på bekostnad av att effekterna av klimatförändringen blivit allt allvarligare, förlusten av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster ökar och 

föroreningar inklusive kemikaliebelastning fortsätter att 

skörda liv.12 Världen är på väg mot en temperaturökning 

bortom Parisavtalets mål. FN:s klimatpanel IPCC 

konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-

gradersmålet inom 10 till 20 år och att 

klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. 13 

Klimatförändringarna tillför en ny dimension till konflikter och kriser, främst genom dess inverkan på 

mark, vatten och andra naturresurser som stora delar av befolkningen är beroende av för att försörja 

sig. Risker som extremväder inklusive översvämningar, häftiga regn och torka har blivit en vardag för 

människor som lever i fattigdom och påverkar deras levnads och försörjningsmöjligheter. Detta leder 

stort behov av ökat fokus för att stärka resiliens, det vill säga att hantera risker, chocker och 

stressfaktorer, och kunna vidareutvecklas trots återkommande påfrestningar.14 Sambandet mellan 

miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet är 

tydligt särskilt för människor som lever i fattigdom. Miljö- och klimatproblem påverkar människors 

livsvillkor och rättigheter som tillgång till rent vatten, mat, sanitet och hälsa.15 Klimatförändringarna 

och utarmningen av den biologiska mångfalden har även stor negativ påverkan på hälsa.1617 Kvinnor, 

flickor och urfolk drabbas i oproportionerlig hög grad av klimatförändringar och katastrofer, men är 

också viktiga förändringsaktörer som besitter avgörande kunskap för att nå en hållbar utveckling.18 

Svag samhällsstyrning förvärrar utmaningarna, undergräver mänsklig säkerhet och leder till 

marginalisering av grupper.19  Miljöförstöring, inklusive klimatförändringar och minskad biologisk 

 
9 https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-
during-covid-19  
10 Globalt är 68 % av IVA patienter och 58 % av dödsfallen män. Tracker Update December 2020 (globalhealth5050.org) 
11 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-
impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 
12 Special Report Global warming of 1.5 C, s 5-23, IPCC, FN:s klimatpanel 
13 Sixth Assessment Report (ipcc.ch) 
14 Folke, C., Polasky, S., Rockström, J. et al. 2021. Our future in the Anthropocene biosphere. Ambio 50, 834–869 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8 
15 OHCHR | About Human Rights and Environment 
16 Climate change and health (who.int) 
17 26 International experts to kickstart the One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) (who.int) 
18 Gender and climate change | IUCN 
19 https://www.sipri.org/media/2021/new-sipri-policy-paper-climate-related-security-risks-and-peacebuilding-mali 
Climate change and security | SIPRI 

Klimatförändringarna tillför en ny 

dimension till konflikter och kriser. 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://globalhealth5050.org/wp-content/uploads/December-2020-The-COVID-19-Sex-Disaggregated-Data-Tracker-Update.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/AboutHRandEnvironment.aspx
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/news/item/11-06-2021-26-international-experts-to-kickstart-the-joint-fao-oie-unep-who-one-health-high-level-expert-panel-(ohhlep)
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/gender-and-climate-change
https://www.sipri.org/media/2021/new-sipri-policy-paper-climate-related-security-risks-and-peacebuilding-mali
https://www.sipri.org/research/peace-and-development/climate-change-and-risk/climate-change-and-security
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mångfald, är en stor och långsiktig risk mot mänskligheten och den politiska polariseringen och 

ekonomiska konflikter gör det svårt att nå global enighet kring vilka åtgärder som ska prioriteras.20 

En grön återhämtning från pandemin skulle kunna främja den genomgripande samhällsomställning 

som krävs för ett hållbarare och mer rättvist resursutnyttjande som inte överskrider de planetära 

gränserna.21 En utmaning för de allra flesta låg- och lägre medelinkomstländer är dock att deras 

utrymme för att vidta ekonomiska stimulansåtgärder är så oerhört begränsat, i extrem kontrast till 

den rika världens väldiga stimulanspaket. För att möta de enorma miljö- och klimatutmaningarna 

krävs stora åtaganden internationellt, exempelvis före och under klimatmötet COP2622 och genom 

ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald antas vid nästa partsmöte till konventionen om 

biologisk mångfald (COP15) 202223 . 

Svaga hälso- och utbildningssystem 

Fortfarande har halva världens befolkning inte tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.24 

Hushållens utgifter för dessa tjänster ökar dock, 25 

vilket drabbar de fattigaste värst. 26  Utöver direkta 

hälsokonsekvenser har covid-19 lett till indirekta 

effekter på hälsosystem, bland annat genom att 

åtgärder mot covid-19 tränger undan grundläggande 

hälso- och sjukvårdsinsatser.27 Vaccinationsprogram 

för barn har skjutits upp i flera länder och antalet kvinnor som söker mödravård har minskat. Tillgång 

till preventivmedel och säker abortvård har äventyrats vilket sannolikt kommer att leda till en kraftig 

tillbakagång i framstegen som gjorts vad gäller minskad mödradödlighet. 28  Det minskande 

demokratiska utrymmet och det hårdnande internationella politiska klimatet för jämställdhet och 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), tillsammans med minskande finansiering och 

undanträngningseffekter på grund av covid-19, utgör allvarliga hinder för arbetet med att stärka 

SRHR för alla, men framför allt för kvinnor, unga personer och hbtqi-personer.29 Pandemin har även 

en oproportionerlig påverkan på äldre och som i de flesta kriser drabbas de fattigaste hårdast. 

Vatten, sanitet och hygien har i arbetet mot covid-19 i allt större utsträckning tagits upp som en 

hälsofråga, både vad gäller smittskydd och kvalitetsvård. Nedstängningar av samhällen och 

inkomstbortfall riskerar att begränsa tillgång till rent vatten som, främst i informella områden, 

 
20 Global Risks Report 2020, s. 9-15 och 29-37, World Economic Forum  
21 Planetary boundaries - Stockholm Resilience Centre 
22 UNEP’s Annual Emissions Gap Report 2018, s 95-97  
23 COP-15 - Documents (cbd.int) 
24 WHO, Universal health coverage (UHC), 24 januari 2019, https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) [hämtad 18 december 2020] 
25 Läges- och trendanalys om förbättrad, jämlik och jämställd hälsa, trygghet och välbefinnande genom hela livet, NIRAS, 

2020, sid 7 (Dox 001554/21).   
26 WHO och Världsbanken, Global Monitoring Report on Financial Protection in Health 2019, sid 7 och 20. 

27 Världsbanken, World Bank Blogs: We are facing an unprecedented global challenge to protect every country from 
COVID-19, November 2020. 
WHO, Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: interim report, 27 August 
2020. 
28 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid 3. 
29 Ibid. 

Fortfarande har halva världens 

befolkning inte tillgång till 

grundläggande hälso- och sjukvård. 

https://stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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huvudsakligen finansieras av hushållen själva. Pandemidriven återflytt till landsbygden30 riskerar att 

leda till ett ökat tryck på den ofta undermåliga lokala infrastrukturen.  

Spelplanen för utbildning i världen har förändrats dramatiskt. Under våren 2020 stod 1,5 miljarder 

barn utan skolgång på grund av skolstängningar i nästan alla världens länder. Konsekvenserna av 

skolstängningarna kommer få långsiktiga negativa effekter för både individer och samhällen. Barns 

utsatthet ökar, särskilt för de flickor, och än mer de fattigaste och mest utsatta, som i ökad 

utsträckning utsätts för våld i hemmet, barnäktenskap eller alltför tidiga graviditeter. 31  När väl 

skolorna öppnar igen finns det också en stor oro att många barn inte kommer tillbaka till skolan.  

Världen är mindre fredlig 

Världen är mindre fredlig än för tio år sedan32, antalet konflikter har ökat, främst i Afrika33, och 

antalet människor som fördrivits på flykt nådde under 2019 den högsta noteringen sedan UNHCR 

började räkna 34 . År 2021 har präglats av flera 

konfliktrelaterade kriser: militärens återtagande av hela 

makten i Myanmar genom militärkuppen den i februari, 

talibanernas återtagande av makten i Afghanistan i augusti 

och militärkuppen i Sudan i oktober har enorma humanitära 

konsekvenser liksom konsekvenser på 

fattigdomsbekämpning, demokratiska fri- och rättigheter och jämställdhet. Den väpnade konflikten 

i Tigray, som började 2020, eskalerade och spreds 2021, också med enorma konsekvenser för 

civilbefolkningen. Fattigdom är i allt högre utsträckning koncentrerad till situationer som präglas av 

våldsamma konflikter och tre av fyra människor i extrem fattigdom lever i sköra, ofta 

konfliktdrabbade länder35. En stor del av dem bor i områden som också upplever klimatrelaterade 

risker, vilket understryker nödvändigheten av att adressera klimat- och konfliktrisker integrerat36, 

liksom att beakta jämställdhet i detta arbete37. Nya forskningsrön och mycket av policydiskussionen 

under 2000-talet har lyft fram vikten av inkluderande processer, förankrade i lokalsamhällena och 

med meningsfullt deltagande av kvinnor och unga, för att nå hållbara fredsresultat.  

Internationella fora präglas generellt av oenighet, särskilt mellan de tre stormakterna Kina, Ryssland 

och USA. Detta innebär en övergripande utmaning när det gäller att adressera dagens våldsamma 

konflikter, särskilt i FN:s säkerhetsråd.  

 
30 IOM, Issue Brief, Migration-Related Socioeconomic Impacts of COVID-19 on Developing Countries, 2020, sid 2. 
31 Centre for Global Development, Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline Organizations, 
2020, sid 4. 
32 Global Peace Index 2020, Institute for Economics and Peace, 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI_2020_web.pdf) 
33 UCDP - Uppsala Conflict Data Program (uu.se) 
34 UNHCR - Global Trends 
35 States of Fragility (2020), s. 4 ( 
36 UNDP-DPPA-UNEP-CSM-Toolbox-Briefing-Note (3).pdf sid 5 
37 Scope for improvement: Linking the Women, Peace and Security Agenda to climate change, June 2020, SIPRI 

Tre av fyra människor i extrem 

fattigdom lever i sköra, ofta 

konfliktdrabbade länder. 

https://ucdp.uu.se/exploratory
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
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De humanitära behoven fortsätter att öka 

I december 2020 uppskattade FN att antalet människor i behov av humanitärt stöd uppgick till 235 

miljoner människor, 100 miljoner fler än två år tidigare.38 Gapet mellan behov och resurser ökar. 

Sedan början på 2021 har flera humanitära kriser förvärrats såsom i Tigray i Etiopien, i Mocambique 

där stridigheterna ökat och i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande. Konflikter, 

klimatförändringar, och den ekonomiska 

recessionen i sviterna av COVID-19 är de främsta 

drivkrafterna bakom de ökande humanitära 

behoven.  

Globalt står nu 161 miljoner människor i 42 länder 

inför en matkris 39 . Jemen, Nigeria, Etiopien och 

Sydsudan tillhör de mest kritiska länderna. Klimatförändringarna leder även till fler och tätare 

extrema väderhändelser. En serie översvämningar drabbade världen 2020 och förvärrade de 

humanitära kriserna bland annat i Afghanistan, Sydostasien, Sahel-området, och Etiopien. De 

väpnade konflikterna ökar i antal och civila drabbas i än högre grad än tidigare. Brotten mot 

internationell humanitär rätt fortsätter och därmed ökar behoven av att ge människor skydd. UNHCR 

rapporterar om närmare 50 miljoner internflyktingar och nästan 30 miljoner flyktingar i världen. 

Många lever i en situation som snarast permanentats utan utsikter att kunna återvända hem i 

närtid.40 Givarsamfundets ansträngningar att förebygga konflikter och bidra till fredsbyggande är 

nödvändiga för att förhindra att de humanitära kriserna förvärras och för att underlätta för en 

övergång till mer långsiktigt utvecklingssamarbete. 

Mobilisering av kapital 

Det totala globala biståndet på 161 miljarder dollar 2020 utgör en relativt liten del av de totala 

finansiella flödena till utvecklingsländer och de behov som följer av Agenda 2030. Men biståndet 

förblir en viktig finansiär och katalysator, särskilt i de minst utvecklade och fattigaste länderna och i 

länder som drabbas av kriser och konflikter. OECD uppskattar att de privata flödena till 

utvecklingsländerna minskade med 700 miljarder US dollar under 2020. Även om en stor del av dessa 

finansiella flöden har återvänt 2021 så understryker det vikten av mer stabila flöden såsom bistånd. 

Mobilisering av privat kapital är nödvändigt för att uppnå de globala målen och för att skapa en 

långsiktigt hållbar, landägd utveckling och fattigdomsminskning. På grund av de ökade behoven efter 

covid-pandemin uppskattar man att finansieringsgapet har ökat från 2,5 till 3,5 biljoner dollar.41 

Offentliga resurser, såväl inom partnerländerna (såsom skatter, andra intäkter, lån, etc.) som inom 

biståndet räcker inte. Den privata sektorn är dessutom central för direkta inkomster och 

fattigdomsreducering genom jobb, och en förutsättning för skatteinkomster och därmed en 

fungerande offentlig sektor. Pandemin har kraftigt förändrat tillgången till både offentlig och privat 

utvecklingsfinansiering, och därmed behovet av ett än mer effektivt bistånd.  

 
38 Se OCHA, Global Humanitarian Overview 2021, s. 8 
39 GRFC, Global Report on Food Crises, September 2021 update, s. 3 
40 UNHCR Mid-year Trends 2020 (December 2020), s. 2 
41 OECD (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A new way to invest for people and 

planet. Sid 16. 

Globalt står nu 161 miljoner människor i 

42 länder inför en matkris. 
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Korruption blomstrar under kris och hindrar utveckling 

Korruptionen är omfattade i många av Sidas samarbetsländer. Korruption slår hårdast mot fattiga 

människor och motverkar fred och hållbar utveckling. Den pågående pandemin har ytterligare 

förvärrat korruptionen och dess negativa effekter. Enligt Transparency International har flertalet av 

Sidas samarbetsländer gjort små eller inga framsteg i kampen mot korruption under det senaste 

decenniet.42 En helhetsansats i anti-korruptionsarbetet genom en systematisk integrering av anti-

korruption i samtliga sektorer och tematiska områden är en viktig åtgärd för att motverka korruption 

som ett utvecklingshinder och för att bidra till effektivitet i utvecklingssamarbetet. 

  

 
42 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020, sid 4 

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf
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B. Verksamhetsmål 2022 – 2024 
I målkartan nedan sammanfattas Sida förändringsagenda. Här återges vår vision, delar ur 

verksamhetsidén, de sex verksamhetsmålen samt de grundläggande värderingarna i Sidafilosofin - 

tillit, mod och professionalism - som ska vägleda allt vårt arbete.43 

I följande kapitel finns mer detaljerad information om varje verksamhetsmål. För varje mål finns en 

inledande text som förklarar ”varför” vi fokuserar på målet, ”vad” målet handlar om samt vilka 

förflyttningar vi strävar efter att göra. Målen och förflyttningarna återspeglar Sidas prioriteringar 

under den kommande treårsperioden.  

 

  

 
43 Läs hela Sidas vision, verksamhetsidé samt om Sidafilosofin här: Sidafilosofin  

https://inside.sida.se/guider/policyer-riktlinjer/hr/SitePages/Sidafilosofi.aspx
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Mål 1 Vi mö jliggö r en hå llbår utveckling 

söm priöriterår de ållrå fåttigåste 
Varför Agenda 2030 och principen om att ingen ska lämnas utanför är centrala 

utgångspunkter för vårt arbete, och människor som lever i fattigdom och i förtryck eller som 

riskerar att bli fattiga är vår målgrupp. Livskraftiga ekosystem är basen för allt mänskligt liv, 

och en förutsättning för en hållbar fattigdomsminskning. Klimatkrisen slår hårdast mot 

fattiga människor vilket ställer radikala krav på klimatanpassningsåtgärder med tydligt 

fattigdomsfokus. För att göra hållbar skillnad för de människor som lever i eller riskerar att 

falla tillbaka i fattigdom måste vi därför stärka vårt arbete med miljö och klimat i alla 

sektorer.  

Vad Vi ska bli bättre på att bidra till resultat för människor som lever i fattigdom, särskilt 

de allra fattigaste, och därför behöver vi bli ännu bättre på att förstå deras olika 

förutsättningar och behov. Den multidimensionella fattigdomsanalysen inklusive stärkta 

miljö- och klimatanalyser är vårt verktyg för detta.  

På så sätt förbättrar vi vår förståelse för hur mänskliga och miljömässiga system hänger ihop och är 

beroende av varandra samt hur utmaningar inom miljö och klimat inklusive utarmningen av den 

biologiska mångfalden påverkar levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck, 

nu och i framtiden. Genom en ökad förståelse och stärkt kunskap kommer vi att bli bättre på att 

göra kloka vägval i strategigenomförandet och bättre på att sätta samman relevanta insatsportföljer. 

Vi kommer att identifiera och stödja partner och insatser som har potential att bidra till bredare och 

genomgripande samhällsomställning som på längre sikt gynnar de allra fattigaste - bortom business-

as-usual – och som i ökad grad stärka institutioner och demokratisk samhällsbyggnad. 

Vi anpassar biståndet utifrån den kunskap analyserna ger oss och integrerar fattiga människors 

perspektiv på utveckling, rättighetsperspektivet samt de tre tematiska perspektiven; konflikt, 

jämställdhet och miljö och klimat i allt vi gör. 

Vi tar särskild hänsyn till de samhällen och människor som är eller riskerar att bli drabbade av kriser 

och konflikter och stärker samspelet mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet, 

inklusive fredsinsatser för att möter dessa människors behov, risker och sårbarhet samt att stärka 

deras resiliens och hantera underliggande orsaker till kris och konflikt - på kort och lång sikt. 

Våra förflyttningar 

1.1 Vi riktar en större andel av våra insatser till de allra fattigaste och stärker även effekten 

för de allra fattigaste av de insatser som har påverkan på utvecklingen på längre sikt. 

1.2 Vi underbygger alla vägval och beslut genom hela strategicykeln med slutsatser från den 

multidimensionella fattigdomsanalysen. 

1.3 Vi säkerställer att miljö- och klimatbedömningar görs i samtliga biståndsinsatser och 

fördjupar analysen inom insatser där miljö- och klimathänsyn får mest effekt. 
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1.4 Vi skärper vår kunskap om klimatförändringarnas effekter och utarmningen av den 

biologiska mångfalden samt identifierar åtgärder för klimatanpassning och biomångfald där 

vårt utvecklingssamarbete kan göra störst skillnad för de allra fattigaste. 

1.5 Vi stärker samspelet mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet, 

inklusive fredsinsatser i analys, genomförande och dialog.  
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Mål 2 Vi driver svenskå priöriteringår öch 

universellå nörmer inklusive jå mstå lldhet, 

miljö  öch klimåt 
Varför Vi vill att fler aktörer ska arbeta tillsammans för att stärka universella normer, 

bidra till de globala målen, stärka de mänskliga rättigheterna och de humanitära 

principerna. För att främja en rättvis omställning som krävs för att bekämpa fattigdom och 

uppnå internationella åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030 måste vi höja 

ambitionen, stärker och förbättrar vår strategiska kommunikation och normativa dialog 

inom miljö och klimat samt jämställdhet. 

Vad Vi bidrar till ett samlat svenskt ledarskap och använder Sidas samlade kompetens i 

synnerhet för att stärka upp miljö/klimat och jämställdhet då dessa är avgörande för 

fattigdomsminskning, rättvis och jämlik omställning och för ett effektivt 

utvecklingssamarbete. Vi påverkar multilaterala aktörer liksom internationella, regionala 

och nationella samarbetspartner genom att bidra med våra erfarenheter, kunskap, 

instrument, metoder och analyser. Vi utvecklar strategiska partnerskap och allianser med 

nyckelaktörer på global, regional och nationell nivå. Tillsammans med våra partner bidrar vi 

till att driva normativt förändringsarbete inom svenska prioriterade områden. Vi är beredda 

att vid behov stå ensamma och driva motvindsfrågor och agera för svenska prioriteringar och 

universella normer såsom jämställdhet, miljö- och klimat, konflikt, internationell humanitär rätt, 

de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde samt driva frågor rörande 

minskande demokratiskt utrymme och anti-korruption.  

Det finns ett starkt stöd för dessa prioriteringar i Sverige vilket ger Sida en trovärdig röst i globala 

fora. Det globala påverkansarbetet kräver också spetskompetens och en väl utvecklad och 

strukturerad omvärldsanalys samt förmåga till internt lärande. 

 

Vå rå fö rflyttningår 

2.1 Vi arbetar med strategisk kommunikation och dialog som en integrerad del av 

strategigenomförandet på global, regional och nationell nivå för att stärka vårt genomslag och 

åstadkomma förändring i normativa frågor. 

2.2 Vi stärker medvetenheten om varför miljömässig hållbarhet och jämställdhet är avgörande 

för fattigdomsminskning, mänskliga rättigheter och för effektivt utvecklingssamarbete genom 

vår strategiska kommunikation och vår normativa dialog med samarbetspartner och andra 

aktörer.  
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Mål 3 Vi möjliggör innovation och 

mobiliserar engagemang och kapital 
Varför De miljö- och klimatrelaterade, ekonomiska och sociala utmaningar som världen 

står inför kräver genomgripande förändringar av samhällen, system, beteenden och 

tankemodeller som möjliggör utvecklingssprång i våra samarbetsländer. Samtidigt har 

coronaviruset och dess effekter på samhället orsakat en djup social och ekonomisk kris som 

kastat utvecklingen tillbaka många år. För att bekämpa fattigdom och kunna nå målen i 

Agenda 2030 måste vi därför ytterligare accelerera mobiliseringen av såväl privata som 

offentliga resurser, engagera fler aktörer och möjliggöra nya innovativa lösningar och 

samarbeten, såsom anges i Utvecklingsfinansieringsagendan Addis Ababa Action Agendan. 

Vad Vi breddar vår roll genom att katalysera och engagera fler, samt har mod att tänka 

och testa nytt. Vi mobiliserar additionella resurser och kapital för att få större utväxling på 

vårt utvecklingssamarbete. 

Vi främjar innovation och ett adaptivt, transformativt bistånd genom att agera flexibelt och 

tillåter och uppmuntrar, både oss själva och andra, att anpassa och utveckla nya arbetssätt, 

lösningar och samarbeten. Vi engagerar innovativa aktörer i våra samarbetsländer och 

stödjer dem i att omsätta deras lösningar i linje med nationella prioriteringar för att uppnå 

hållbar utveckling som utgår från fattigas behov. Genom att prioritera dialogen med våra 

partners säkerställer vi att vårt stöd utgår även från våra partners behov 

Vi möjliggör fler och nya typer av samarbeten som inkluderar en bredare krets av förändringsaktörer 

– gärna i bredare partnerskap där olika intressenter gemensamt kan stimulera och utmana varandra.  

 

Våra förflyttningar 

3.1 Vi främjar ett adaptivt och innovativt bistånd genom att utveckla flexibla samarbetsformer 

med partners, gärna i bredare partnerskap, för att möta dagens och framtida utmaningar i våra 

samarbetsländer. 

3.2 Vi uppmuntrar, efterfrågar och stödjer innovation hos våra partners och engagerar fler 

innovativa aktörer inom ramen för våra strategier för att bidra till den samhällsomställning som 

krävs för att uppnå Sidas mål. 

3.3 I linje med Addis Ababa Action Agenda prövar vi alltid möjligheten att mobilisera uthålliga 

additionella resurser och kapital, när vi bereder insatser respektive operationaliserar strategier. 
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Mål 4 Vi stå rker vå r fö rmå gå ått verkå i 

könfliktmiljö er 
Varför Sida har i uppdrag att stödja utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i ett 

ökande antal stater och områden som präglas av väpnad konflikt, där klimatförändringarna, 

utarmningen av naturresurser och biologisk mångfald ofta är en av flera bidragande 

orsaker. Strategigenomförande och uppföljning i dessa miljöer medför särskilda utmaningar 

relaterade till tillträde, risk för väpnat våld eller hot om våld och andra säkerhetsrisker samt 

svag infrastruktur. 

Vad Vi stärker vår förmåga att verka i konfliktmiljöer genom närvaro, relevant kompetens 

och anpassade arbetssätt. Vår organisation ska säkerställa bemanning, med önskvärd 

kompetens och kontinuitet samt god säkerhet för vår personal. Vi utvecklar arbetssätt och 

uppföljningsinstrument sommedger tillfredsställande uppföljning och intern styrning och 

kontroll också i dessa miljöer. 

 

 

Vå rå fö rflyttningår 

4.1 Vi har närvaro av rätt kompetens på rätt plats, med kontinuitet. 

4.2 Vi har ett aktivt säkerhetsarbete där våra medarbetare känner sig trygga att arbeta i 

konfliktmiljöer. 

4.3 Vi har gjort väl avvägda anpassningar av regelverk och instrument för intern styrning och 

kontroll för denna typ av miljöer. I vår uppföljning har vi god kunskap om möjliga 

uppföljningsinstrument anpassade till dessa miljöer och är kompetenta att bedöma när och hur 

de bäst utnyttjas. 
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Mål 5 Vi å r en lå rånde örgånisåtiön 
Varför Dagens och framtida utmaningar kräver ett multidisciplinärt, innovativt och 

transformativt angreppssätt där vi ständigt anpassar oss för att förbli en relevant aktör i 

det alltmer volatila och oförutsägbara landskapet. Kunskap om vad som genererar hållbar 

utveckling är en av våra största tillgångar.  

Vad Vi ska stärka vår förmåga att efterfråga och omsätta evidens, lärdomar och kunskap 

i välgrundade val och beslut för att bättre bidra till utveckling för de allra fattigaste. 

Vi grundar våra beslut och vårt agerande i eget lärande, erfarenheter, analys och evidens. 

Vi bidrar till att bygga upp evidens, stödja andra som bygger upp evidens samt nyttja 

effektiva system för att hämta in och tillgängliggöra evidens på och mellan alla nivåer.  

Genom att lära av det vi och andra gör bygger vi också grunden för att kunna vara ledande 

och drivande i utvecklingsfrågor. Vi delar våra egna erfarenheter och kan tillgodogöra oss 

andras analyser och expertis. Det finns former och utrymme för medarbetare att ta till sig ny 

kunskap samt använda och kommunicera den så att biståndet blir innovativt, effektivt och når 

resultat. 

För att ständigt utvecklas med hela vårt uppdrag planerar vi strategiskt för att vidareutveckla vår 

samlade kompetens, stänga kompetensgap, förbättra våra förmågor och attrahera rätt 

kompetenser för framtiden. 

 

Våra förflyttningar 

5.1 Vi efterfrågar utbyte av erfarenheter och kunskap på och mellan alla nivåer i verksamheten 

och använder utvecklade system för lärande och data-driven analys. 

5.2 Vi anpassar och omprövar vår verksamhet löpande; våra beslut är baserade på kunskap, 

evidens samt det vi lär om resultat i uppföljningen.  

5.3 Vår kompetensutveckling och rekrytering utgår ifrån ett helhetsperspektiv och bemöter vårt 

behov av kompetens på kort och lång sikt. 
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Mål 6 Vi å r en mödern, digitål öch 

miljö må ssigt hå llbår myndighet 
Varför För att kunna genomföra vårt uppdrag hållbart, med hög kvalitet och effektivitet 

så krävs att vi utvecklas som myndighet. Genom att prioritera vår digitala omställning, 

utveckla vårt mångfaldsarbete samt säkerställa att vi är en miljömässigt hållbar organisation 

skapar vi förutsättningar för en modern framåtblickande och lärande kunskapsorganisation.  

Vad Vi är en modern myndighet som arbetar effektivt och resultatorienterat för att ständigt 

utveckla verksamheten och leverera vårt uppdrag med hög kvalitet. 

Ett led i hur vi effektiviserar och jobbar med ständiga förbättringar är att satsa på 

digitalisering. Digitalisering innebär även en möjlighet att öka nyttan av utvecklings- och 

biståndseffekter som kan bidra till att minska fattigdom och förtryck.  

Vi har ett särskilt ansvar att bidra till Sveriges miljömål44 och att vara en god förebild genom 

att hushålla med resurser och verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan. Genom att 

bidra till en positiv omställning blir vi också en attraktiv och relevant arbetsgivare. 

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald samt inkludering för att främja mod, 

nytänkande, innovation och ett positivt samarbetsklimat. Vi motverkar all form av diskriminering 

såväl internt som inom utvecklingssamarbetet. 

 

Våra förflyttningar 

6.1 Vi är en effektivare myndighet, förbättrar och förenklar partnersamarbetet och ökar 

digitalisering i utvecklingssamarbetet samt verkar för en rättighetsbaserad digitalisering som 

förbättrar livet för fattiga och sårbara människor genom att realisera Sidas digitala strategi. 

6.2 Vi har ett tillitsbaserat ledarskap som främjar och efterfrågar effektivt och agilt teamarbete 

genom att möjliggöra självledarskap på alla nivåer. 

6.3 Vi främjar mångfald, jämställdhet och inkludering genom våra gemensamma arbets- och 

förhållningssätt. 

6.4 Vi är en miljömässigt hållbar myndighet och arbetar tillsammans för att minimera vår direkta 

miljö- och klimatpåverkan och bidra till en grön omställning i enlighet med Sveriges miljömål. 

  

 
44 Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://sverigesmiljomal.se/
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C. Strategigenomförandet 
Strategigenomförandet och Sidas huvuduppdrag ska stå i centrum. Vi arbetar med att 

genomföra de tematiska och geografiska strategier som regeringen har beslutat om. 

För varje strategi finns en strategiplan som tydliggör vägval och prioriteringar i 

strategigenomförandet kommande år, hur portföljen av insatser och aktiviteter ska utvecklas samt 

hur strategigenomförandet ska följas upp. Strategiplanen upprättas för minst tre år i taget. Den ses 

över årligen och uppdateras som del av den ordinarie verksamhetsplaneringsprocessen.45 

Resultaten i biståndet, i form av de effekter på lokal, regional och global nivå, som Sidas aktiviteter i 

slutändan bidrar till längst ut i effektkedjan är den slutgiltiga markören för om vår förändringsresa 

och de sex verksamhetsmålen leder oss rätt. 

 

Lärande från strategigenomförandet återkopplas till verksamheten som del av avdelningarnas 

löpande uppföljning och rapportering. Fördjupad översyn och strategirapportering, 

strategiunderlagsarbetet och operationalisering är viktiga centrala strategiska planerings- och 

uppföljningstillfällen i strategicykeln.  

Analys och lärande om bistånds- och utvecklingsresultat samt de prioriteringar och vägval längs 

vägen som bidragit till dessa ska ges särskilt utrymme inom myndigheten. Dessa lärdomar ska sedan 

inspirera till att formulera/vässa befintliga verksamhetsmål.   

Nedan följer en sammanställning av planerings- och uppföljningstillfällen inom strategicykeln 2022.  

  

 
45 Detaljerade anvisningar och mallar för strategiplaneringen finns att hämta på Sidas intranät Inside: Strategy Toolbox 

https://inside.sida.se/guider/cooperation-methods/SitePages/Operationalisation.aspx
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Planerade arbeten inom strategicykeln under år 2022 

 
 Fördjupade 

översyner46 

Strategiunderlag till regeringen Operationaliseringar av 

nya strategier47 

AFRIKA  • Zambia 

• Sydsudan 

• Sudan 

• Somalia 

•  Burkina Faso 

• Regional Afrika 

• Regional Afrika SRHR 

• Zimbabwe 

• Etiopien 

• Mocambique 

EUROLATIN   • Regional Östeuropa 

HUMASIEN • Regional 

Syrienkrisen 

• Myanmar • Regional Asien och 

Oceanien, Irak 

INTEM  • Globala strategierna för; 

Jämställdhet 

• Miljö och klimat 

• Socialt hållbar utveckling 

• Ekonomiskt hållbar utveckling 

• Demokrati och MR 

• Hållbar Fred 

• Partinära organisationer 

 

HRKOM  • Information och 

kommunikations-verksamhet 

 

PARTNER  • Kapacitetsutveckling, 

partnerskap och metoder 

(KAPAME) 

• Forskningsstrategin 

• Stöd genom svenska 

organisationer i det 

civila samhället (CSO) 

TOTAL 1 15 11 

  

  

 
46 Arbetet sker under hösten 2022 och dokumenteras i fördjupad strategirapport mars 2023. 
47 Operationaliseringen kommer att genomföras under 2022 förutsatt att regeringen fattat beslut om ny strategi.  
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D. Strategiska 

utvecklingsprogram 
För att rigga oss för en okänd framtid och säkra fortsatt relevans och effektivitet i biståndet behöver 

vi aktivt anpassa, utforska och utveckla nya sätt att arbeta som möjliggör nya roller, nyttiggörandet 

av ny teknologi och samarbete med nya partner.  

På operativa enheter och stödenheter, sker därför kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkerställa 

relevans och uppnå strategi- och verksamhetsmål. För att addera kraft till specifika förflyttningar 

och hjälpa oss att växla upp omställningen till 

framtidens bistånd, har Sida en strategisk 

utvecklingsportfölj med verksövergripande program 

som både driver och beställer förändringsprojekt, 

samt utforskar och utvecklar morgondagens 

arbetssätt tillsammans med linjeorganisationen.  

Som utskott till Sidas ledningsgrupp ansvarar 

Utvecklingsrådet (UR) för den samlade portföljen utvecklingsprogram. UR styr och följer upp resultat 

på effektnivå och justerar programportföljen för at säkerställa relevans och mervärde för 

organisationen. Programmen arbetar på tvären genom, och tillsammans med, linjeorganisationen. 

Vid beslut om verksamhetsplan 2022-2024 består portföljen av de fyra verksövergripande 

programmen Digitalisering, Sidalabbet, Utvecklade arbetssätt och Flytten som fokuserar på olika 

områden av Sidas omställning:  

• den digitala transformationen, 

• relationen till våra partner och målgrupper, 

• behovet av att snabbt utforska, utveckla och testa nya lösningar,  

• vår egen förmåga som myndighet att anpassa arbetssätt och styrning till nya behov, 
och 

• ambitionen att vara en modern myndighet som både attraherar och behåller de 
talanger vi behöver för framtidens krav.  

 

 Beskrivning Effektmål 2023 

Digitalisering 

 

Sidas digitaliseringsprogram 

ska initiera, driva och 

samordna digitala 

utvecklingsaktiviteter för att 

realisera Sidas digitaliserings-

strategi.  

• För myndigheten: Digitaliseringen har 

bidragit till att medarbetarna kan arbeta 

effektivare och med bättre kvalitet. 

• För partner: Digitaliseringen har förbättrat 

och förenklat för våra partners i 

samarbetet med Sida och mellan varandra. 

• I biståndet: Integreringen av digitalisering i 

Sidas verksamhet har bidragit till ökade 

bistånds- och utvecklingseffekter samt till 

en inkluderande och rättighetsbaserad 

digitalisering av våra samarbetsländer  

Sida har en strategisk 

utvecklingsportfölj som driver 

förändringsprojekt och utforskar och 

utvecklar morgondagens arbetssätt. 
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Sidalabbet 

 

Sidalabbet ger utrymme och 

stöd till experimentell 

utveckling av idéer, metoder 

och arbetsformer som kan 

skynda på genomförandet av 

agenda 2030 och modernisera 

vår myndighet. Labbet 

utvecklar, testar och lär i högt 

tempo tillsammans med våra 

målgrupper och användare.  

• Labbandet har skapat innovativa metoder 

och arbetsformer som skyndat på 

genomförandet av agenda 2030 och 

stöttat Sidas egen förändringsresa mot en 

mer modern myndighet. 

Flytten 

 

Sida tillträder sina nya lokaler 

den 1 juni 2022 och kommer att 

börja arbeta från Rissne under 

sommaren.  

Förberedelserna för flytt och 

arbetet med att utforma de nya 

lokalerna för att passa våra 

arbetssätt kommer att fortgå 

under våren 2022.  

• Sidas lokaler främjar samarbete mellan 

medarbetare. 

• Sidas lokaler främjar samarbete med 

externa parter.  

• Sidas lokaler är anpassade efter 

medarbetarnas och verksamhetens behov, 

och erbjuder en god arbetsmiljö.  

• Den digitala arbetsmiljön främjar Sidas nya 

arbetssätt och möter verksamhetens 

behov. 

Utvecklade 

arbetssätt 

Programmet ska leda och 

facilitera lärandet kring en agil 

transformation. 

• Programmet revideras under Q1 2022. Det 

tentativa effektmålet är “agila arbetssätt 

bidrar till ökad kvalité och effektivitet, 

realiserar värde snabbare, minskar risk och 

ökar engagemang”. 
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E. Särskilda uppdrag 
I detta avsnitt följer en beskrivning av särskilda uppdrag och åtgärder samt, om 

möjligt, deras prioriteringar och sekvensering. Dessa har sin grund i regeringsbeslut 

som föranleder en särskilt insats under en definierad tidsperiod, ett beslut från 

generaldirektören som uttrycker en ambitionshöjning inom ett visst område eller kan härledas till 

olika typer av gransknings och utvärderingsuppdrag där vi i vår management respons (MR) 

konstaterat att åtgärder behöver vidtas. Avsnittet innehåller regeringsuppdrag, Sidas 

handlingsplaner, extern granskning och inspektionsverksamhet.  

Regeringsuppdrag  

De uppdrag som Sida får via regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut varierar i omfattning och 

innehåll från år till år och regeringsbeslut om uppdrag fattas löpande under året. Sida har beredskap 

att omhänderta dessa i verksamheten och uppdragen hanteras inom ramen för en 

gemensamberedningsprocess som omfattar dialog med Utrikesdepartementet (UD) vid 

framtagande av uppdrag, operationalisering av beslutat uppdrag och återrapportering på uppdrag.  

Under 2022 hanterar Sida två större uppdrag: uppdraget att utveckla arbetet med demokrati i 

utvecklingssamarbetet48 och uppdraget rörande biologisk mångfald och ekosystem49. 

Uppdrag Prioriteringar 2022 

Uppdrag att utveckla arbetet 

med demokrati i 

utvecklingssamarbetet 

Uppdraget löper under 

perioden 2020-2022. Vi arbetar 

fokuserat under hela denna 

period med att vidareutveckla 

och stärka Sidas verksamhet 

inom området demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

 

Uppdraget kopplar an till 

samtliga VP-mål. 

Under 2022 ska vi:  

• Tillämpa en demokratifrämjande ansats i utvecklingssamarbetets 

alla sektorer där utgångspunkten är ett inkluderande demokratiskt 

deltagande. Multidimensionell fattigdomsanalys med fokus på 

maktanalys och tillämpning av rättighets- och 

jämställdhetsperspektiven är verktyg för att bättre inkludera 

marginaliserade grupper.  

• Förankra arbetet för demokratisk utveckling på olika nivåer i 

samarbetsländerna och utgå ifrån ett starkt lokalt ägarskap där vi 

arbetar med en blandning av aktörer, inklusive mindre formella, och 

bidrar till samverkan mellan dessa. 

• Säkerställa flexibilitet vid förändrad demokratisk utveckling och 

anpassa arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter än bättre 

i förhållande till demokratiutvecklingen i samarbetsländerna. 

Förbättra kapacitet och metoder att stödja aktörer som arbetar för 

demokratiska reformer och fria och rättvisa val i auktoritära stater. 

• Förbättra policygenomslag baserat på vetenskapligt belagd 

forskning där Sida utvecklar en mer strategisk och systematisk 

kunskapsförmedling mellan forskningsinstitut och Sida.  

• Främja arbete med och stöd till akademisk frihet samt säkerställa 

att forskningssamarbetet verkar demokratifrämjande. 

 

 
48 UD2020/13611/FMR Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete att utveckla arbetet med 
demokrati i utvecklingssamarbetet, Ärendenummer: 20/001459 
49 UD2020/14831 Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete rörande biologisk mångfald och 
ekosystem år 2020-2023, Ärendenummer: 20/001462. 

http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.61000&recno=234513&module=Case&subtype=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.61000&recno=234516&module=Case&subtype=61000
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Uppdrag rörande biologisk 

mångfald och ekosystem 

Uppdraget löper under 

perioden 2020-2023. Vi arbetar 

fokuserat under hela denna 

period med att stärka och 

fördjupa arbetet med biologisk 

mångfald och ekosystem i hela 

Sidas verksamhet. 

 

Uppdraget kopplar an till 

samtliga VP-mål. 

Under 2022 ska vi särskilt prioritera: 

• Integrering av biologisk mångfald genom att a. säkerställa att 

utvecklingssamarbetet motverkar drivkrafterna bakom förlust av 

biologisk mångfald; b. arbeta med synergier med miljö och klimat, 

samt andra tematiska områden, och; c. stärka kopplingar med andra 

perspektiv. 

• Riktade insatser relaterat till biologisk mångfald, genom 

genomlysning av mål för strategier och att stärka stödet till Sidas 

partnerländer samt regionala och globala aktörer. 

• Normativ dialog med partners för att utveckla policy- och 

analysarbetet inom multilaterala systemet och Europeiska 

kommissionen avseende biologisk mångfald samt hållbar förvaltning 

och hållbart nyttjande av naturresurser. 

• Mobilisering av finansiering och samfinansiering, med andra 

aktörer, t.ex. genom ökad användning av garantiinstrumentet;  

• Noden i Afrika är av särskilt intresse på grund av det särskilda 

fokuset på Afrika i regeringsbeslutet om uppdraget.  

 

Handlingsplaner  

Handlingsplanerna för jämställdhet50 och anti-korruption51 är en del av Sidas VP 2022-2024 och ska 

därmed integreras i planering och uppföljning av verksamheten. 

Handlingsplanen för miljö och klimat har fasats ut i samband med VP 2022-24 och har integrerats i 

Sidas mål och förflyttningar. 

Prioritering av handlingsplaner 

Sida har ambitiösa mål för vårt arbete med antikorruption och jämställdhet och vidtar en rad 

åtgärder för att nå dessa mål.. Inför 2022 har vi gjort en prioritering och avgränsning i tid som bygger 

på analys av de framsteg vi gjort tidigare år.  

Handlingsplan Prioriteringar 2022 

Anti-korruption 2022 är ett viktigt år för genomförandet av handlingsplanen. Genomförandet av 
delmål som påbörjades 2021 fortsätter och kompletteras med ytterligare ett delmål.  
År 2022 kommer fokus att ligga på följande delmål: 

 

• förståelse om korruptionens drivkrafter och de faktiska maktförhållandena i den 

lokala kontexten, 

• ökad integrering av korruption som ett utvecklingshinder i strategier, sektorer 

och insatser, 

• förstärkt arbete mot korruption i humanitära kriser och i konflikt- och 

postkonfliktmiljöer, 

• samordning av anti-korruptionsarbetet med andra aktörer, 

• ökad kapacitet inom Sida att förebygga, identifiera och hantera korruption, 

• ökad förståelse och förmåga att tillämpa den statliga värdegrunden för 

statstjänstemän och våra etiska riktlinjer. 

 
50 Rapport (sida.se) 
51 Rapport (sida.se) 

https://inside.sida.se/samarbeta/tema/Administration/2.%20GD-underlag/2020/20200928%20GD-dragning%20HP%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet/Sidas%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsplan%202021-2023.%20final.%2020201001.pdf
https://inside.sida.se/samarbeta/tema/Administration/2.%20GD-underlag/2020/20201008%20GD-dragning%20HP%20antikorruption/Handlingsplan%20anti-korruption%20-%202020-09-02.pdf
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Jämställdhet Genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet är sekvenserad och under 2022 

prioriterar Sida att prioritera följande delmål 

Sida ska under 2022 

• agera för att flexibelt och uthålligt bemöta motståndet mot genom normativ 

dialog, stärkt samverkan med likasinnade aktörer, och ökat stöd till 

förändringsaktörer, inklusive kvinnorättsorganisationer, 

• stärka kapaciteten hos humanitära partnerorganisationer att integrera 

jämställdhet i behovsanalyser och responsstrategier, samt i dess uppföljning; 

samt öka genomslag för jämställdhet i konflikt- och postkonfliktmiljöer, 

• öka fokus på jämställdhet i hållbar ekonomisk utveckling och öka kvinnors 

ekonomiska egenmakt, 

• öka fokus på jämställdhet i finansiering, inklusive innovativ finansiering, och stärk 

jämställdhetsdialog och uppföljning med finansiella institutioner och 

utvecklingsbanker, 

• öka kapacitet för jämställdhetsintegrering och SEAH genom 

kompetensutveckling, ökad användning av evidens och lärande av resultat. 

 

Miljöledningssystem 

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att på ett effektivt och systematiskt sätt se till att Sida 

minskar sin direkta och indirekta miljöpåverkan och bidrar till en positiv samhällsomställning. 

Långsiktigt bidrar detta till hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt 

samhälle, fattigdomsminskning och till att nå de globala målen. Sida, liksom alla svenska myndigheter 

är skyldig att upprätta och underhålla ett miljöledningssystem och i enlighet med regeringens 

instruktion ska Sidas verksamhet genomsyras av ett integrerat miljö- och klimatperspektiv.  

Miljömål utgör stommen i ett miljöledningssystem. De anger en övergripande riktning och ambition 

för miljöarbetet. På Sida uttrycker vi miljömålen som förflyttningar i vår verksamhetsplan. Dessa 

förflyttningar rör såväl vår direkta som indirekta miljöpåverkan och återfinns inom ramen för 

verksamhetsmål 1, 2 och 6. Till den direkta miljöpåverkan räknas bland annat våra tjänsteresor, 

kontorets energianvändning och källsortering. Det ”Gröna kontoret” arbetar aktivt med att minska 

Sidas direkta miljöpåverkan. Sidas indirekta miljöpåverkan sker i genomförandet av 

utvecklingssamarbetet – som finansiär och dialogpartner. Det är i utvecklingssamarbetet som vi har 

största miljöpåverkan och därmed också den största möjligheten att påverka vårt ekologiska 

fotavtryck.” 

Riksrevisionens och internrevisionens granskningsrapporter 

Riksrevisionen och internrevisionen genomför granskningar som resulterar i rapporter med förslag 

till utvecklings- och förbättringsåtgärder. Dessa följs upp och genomförs inom ramen för ett 

management respons (MR) som beslutas av Sidas ledning. I enlighet med Sidas 
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prioriteringsprinciper 52  fokuserar vi under 2022 särskilt på de följande utvecklings- och 

förbättringsåtgärder: 

• normhierarki (d.v.s. översyn av styrande dokument),  

• antikorruption och arbetet med sanktions- och exkluderingslistor,  

• informationssäkerhet och 

• återbetalningar. 

Rekommendationer från inspektionsverksamheten 

Inspektioner sker regelbundet av Sidas verksamhet och kan inkludera såväl enheter/avdelningar i 

Stockholm som de utlandsmyndigheter som bedriver utvecklingssamarbete. För 2022 är fokus på 

inspektion av utlandsmyndigheterna. Inspektionsrapporter med rekommendationer överlämnas till 

chef för UM och respektive chef på ansvarig och annan berörd avdelning på Sida för beslut och 

genomförande om eventuella utvecklings- och förbättringsåtgärder. Inspektören kommer endast 

att formellt följa upp rekommendationer med prioritet 1.   

 
52 Följande principer är vägledande för prioriteringen: 1) sådant som följer av lag/förordning, regleringsbrev/andra 

regeringsuppdrag (antikorruption, miljö och klimat, jämställdhet, demokrati, biologisk mångfald); 2) åtgärder som 

granskande funktioner bedömt som särskilt viktiga (områden med ”hög risk/röda” enligt revisioner och inspektörens 

åtgärder som markerats ”prioritet 1”). 
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F. Budget 
Sida föreslås i BP 2022 tilldelas ett förvaltningsanslag som uppgår till 1 652 miljoner 

kronor för 2022. Det tilldelade beloppet har justerats med hänsyn till lägre beräknade 

lokalkostnader för utlandsmyndigheterna samt kostnad för valutakurskompensation. Sidas 

förvaltningsbudget kommer därutöver att omfatta beräknat sparande från 2021.  

Under 2020 gjorde vi en översyn av basbemanningen enligt den fördelningsmodell som togs fram 

under 2018 inom ramen för arbetet med Sidas utvecklade styrmodell. Översynen resulterade i en 

grundtilldelning för 2021 som har legat till grund för budgetarbetet även 2022. Grundtilldelningen 

ska täcka såväl stödavdelningarnas som de operativa avdelningarnas basbemanning för det löpande 

operativa arbetet. För de operativa avdelningarna ingår även lön för utsända på UM.  

Utöver grundtilldelningen tillkommer budget för gemensamma kostnader. Dessa är kostnader som 

allokerats till en avdelning, men som är av verksövergripande karaktär. Som exempel kan nämnas 

IT-drift och -förvaltning, central kompetensutveckling, UM-förberedelser, omställningsmedel, 

lokalkostnader, semesterlöneskuld och subvention av garantier. 

Under 2022 fortsätter Sida att investera i de utvecklingsprogram som bedrivs inom ramen för vår 

strategiska portfölj. Totalt budgeterar vi cirka 36 miljoner kronor för programmen, varav cirka 14 

miljoner kronor avser kostnader för flytten. Programmen inkluderar även investeringar med en 

avskrivningstid på 3-5 år. Totalt beräknas programmens investeringar att uppgå till cirka 54 miljoner 

kronor för 2022, varav 38 miljoner kronor är kopplat till Sidas flytt.  

I budget för 2022 ingår även medel för vissa långsiktiga prioriteringar och tillfälliga 

resursförstärkningar (som inte täcks in av grundtilldelningen) för att stödja avdelningarna i 

genomförandet av kärnuppdraget, samt att realisera och accelerera Sidas förändringsagenda i 

enlighet med de sex verksamhetsmålen.  

Sidas bedömning är att det finns ett utrymme för tillfälliga förstärkningar under 2022. Kostnaderna 

för Sidas utlandsmyndigheter har under 2021 varit lägre än beräknat, bland annat som en följd av 

kriser som har medfört nedstängningar av ambassader i några av Sidas samarbetsländer. Detta 

innebär att Sida räknar med att få ett utgående sparande från 2021 som kan utnyttjas under nästa 

år. Kostnaderna för utlandsmyndigheterna beräknas att bli lägre även under 2022.  

Under 2022 fortsätter utvecklingen av den långsiktiga förstärkningen av garantiverksamheten. Vi 

prioriterar också närvaro i fält, samt tillfälliga förstärkningar inom bland annat myndighetsnavet, 

klarspråk, utvecklingsfinansiering och biologisk mångfald. 
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Tabell 1 nedan samt underliggande tabeller visar prognos för Sidas förvaltningsanslag för 

avdelningsramar och gemensamma kostnader. 

Tabell 1. Prognos för förvaltningsanslaget 2022-2024 (tkr)  

Kostnadsslag 
Prognos 

kostnader 2022 
Prognos 2023 Prognos 2024 

Avdelningsramar (grundtilldelning) 772 131 789 500 805 500 

Kostnadsdelning utlandsmyndigheter inkl. utlandsförmåner 612 000 630 400 649 300 

Gemensamma kostnader (inkl. lönerevision  ) 233 725 229 300 227 900 

Strategiska prioriteringar 2022 39 129 23 750 22 325 

Strategisk utveckling 36 300 25 000 25 000 

 - varav kontorsflytt 14 700 0 0 

Summa budgeterade kostnader 1 693 285 1 697 950 1 730 025 

Förvaltningsanslag enl. BP 2022 1 662 369 1 732 445 1 750 674 

Valutaförlustkompensation samt sparande 26 918 -3 998 30 497 

Summa tillgängliga medel 1 689 287 1 728 447 1 781 171 

Netto  -3 998 30 497 51 146 

  -0,24% 1,76% 2,92% 

 

Grundtilldelning (inkl. långsiktiga prioriteringar) Budget 2022 Indikativ 2023 Indikativ 2024 

GD-stab 11 510 11 600 11 700 

Internrevision 5 385 5 500 5 600 

Avdelningen för ledningsstöd 73 835 75 700 77 200 

Avdelningen för HR och kommunikation 47 987 49 200 50 300 

Avdelningen för verksamhetsstöd 60 575 61 800 63 100 

Avdelningen för Afrika 154 952 157 900 160 800 

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd 125 932 128 500 131 300 

Avdelningen för partnerskap och innovation 93 856 96 700 98 700 

Avdelningen för Europa och Latinamerika 73 270 75 300 76 900 

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd 124 826 127 300 129 900 

Summa avdelningsramar 772 131 789 500 805 500 

Kortsiktiga prioriteringar (ej grundtilldelning eller GK) 32 629 6 450 5 025 

Reserverat för fältförstärkningar under 2022 6 500 17 300 17 300 

Summa strategiska prioriteringar 39 129 23 750 22 325 

UM kostnadsdelning med UD 422 000 434 700 447 700 

Utlandsförmåner 190 000 195 700 201 600 

Gemensamma kostnader (inkl. lönerevision) 233 725 229 300 227 900 

Strategisk utveckling inkl. flytt 36 300 25 000 25 000 

Summa budgeterade kostnader 1 693 285 1 697 950 1 730 025 
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Gemensamma kostnader (tkr) Budget 2022 

GD-stab  1 105 

Avdelningen för ledningsstöd 122 200 

Avdelningen för HR och kommunikation (inkl. lönerevision) 42 000 

Avdelningen för verksamhetsstöd 57 820 

Avdelningen för partnerskap och innovation 9 070 

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd 1 530 

Totalt inkl. lönerevision 233 725 

 

Tabell 2 nedan visar Sidas sakanslag 2022 (tkr). (Denna tabell uppdateras efter beslut om Sidas 

regleringsbrev.) 

Tabell 2. Utgiftsområde 7, anslag 1:1   2022 enl. BP  

Ap.1  Humanitära insatser (ram)  4 535 000  

Ap.2  Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)  155 000  

Ap.5  Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)  1 955 000  

Ap.6  Asien (ram)  2 000 000  

Ap.7  Latinamerika (ram)  890 000  

Ap.9  Afrika (ram)  8 100 000  

Ap.13  Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer  1 000 000  

Ap.17  Mellanöstern och Nordafrika (ram)  1 510 000  

Ap.23  Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)  1 715 000  

Ap.26  Hållbar fred (ram)  430 000  

Ap.28  Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)  710 000  

Ap.32  Forskningssamarbete (ram)  960 000  

Ap.34  Hållbar utveckling (ram)   3 720 000  

  27 780 000 

   

Utgiftsområde 5, anslag 1:11    

Ap.3  Samarbete med Ryssland (ram) 70 000 
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G. Risk  
Sida genomför riskanalyser på olika nivåer i organisationen och riskanalyser är en 

integrerad del i myndighetens viktigaste processer. Det övergripande riskregistret 

tas fram och följs upp inom ramen för vår verksamhetsplanering och uppföljning.53 

Arbetet med att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker är en kontinuerlig process. I 

riskregistret ingår de risker som värderas högst och som Sida bedömer som de viktigaste att 

synliggöra och hantera på övergripande nivå. 

Varje avdelning tar ställning till riskregistret, deltar i åtgärdshantering och följer och hanterar 

löpande även avdelningsspecifika risker. Från underliggande nivåer lyfts även risker upp. Detta 

medför en växelverkan mellan de olika nivåerna som stärker vår riskanalys och riskhantering. 

Förslag till justeringar i riskregistret rapporteras till ledningen och styrelsen i samband med beslut 

om Verksamhetsplan och vid vår- och höstuppföljningen.  

 

Överblick riskvärdering 

 

 

 
53 I det övergripande riskregister som styrelsen beslutar om och följer ingår de risker som värderas högra än 6. 
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Riskregister 2022-2024 
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H. Uppföljning och utvärdering 
Sida utvecklar och stärker kontinuerligt sin uppföljning och analys av genomförande, 

relevans och resultat kopplat till kärnuppdraget i effektkedjans samtliga led. Det gäller 

allt ifrån budget och plan för de aktiviteter som initialt planeras för att facilitera bistånds- och 

utvecklingsverksamhet till de bistånds- och utvecklingsresultat som Sida bidrar till i 

strategigenomförandet  

Vår uppföljning syftar också till att ge oss ökad förståelse och kunskap om hur vårt förbättrings- och 

utvecklingsarbete kopplat till de sex verksamhetsmålen och förändringsagendan framskrider och till 

att bekräfta verksamhetsmålens och förflyttningarnas fortsatta relevans och utformning.  

Strategigenomförandet  

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar vår nulägesbedömning av 

strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms för att ge en bild av 

effektiviteten i och relevansen av vårt arbete. Bedömningen görs först på strategimålnivå för att 

sedan aggregeras upp på strateginivå.  

Trafikljusen, på såväl aggregerad nivå som på målnivå, används för vår interna analys, uppföljning 

och rapportering till ledningsgrupp, styrelse och även i extern rapportering såsom årsredovisning 

och strategirapport.  

För Sidas uppföljning används följande trafikljus: 

• Utvecklingstrend. Trafikljusbedömning för utvecklingstrend används för att få en snabb 

uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och tematiska områden där Sida är aktiv. 

Bedömningen signalerar i vilken riktning utvecklingstrenden går i förhållande till det specifika 

strategimålet eller strategin. Sidas insatser och aktiviteter skulle kunna vara med och påverka 

utvecklingstrender inom de områden där vi är aktiva, men trender handlar om större, 

komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där ett 

stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten 

• Portföljens relevans. Med portfölj menas den samling av insatser och andra aktiviteter som 

genomförs i förhållande till strategin eller specifika strategimål. Större förändringar i 

kontexten får konsekvenser för hur Sida kan och bör arbeta för att bidra till en utveckling i 

linje med strategimålet. Bedömningen syftar till att signalera till vilken grad portföljen är 

anpassad till och matchar utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål 

och Sidas ambitioner avseende förväntade förändringar och resultat.  

• Verksamhetens genomförande. Bedömningen fokuserar på om vi genomför planerade 

insatser och aktiviteter i portföljen enligt plan och budget. 

Verksamhetsmål 

Sida har utformat ett centralt uppföljningsramverk, med en baslinje i form av en nulägesbeskrivning 

för varje verksamhetsmål, för att vi årligen ska kunna analysera om förflyttning sker. För varje 

verksamhetsmål finns ett antal ömsesidigt kompletterande indikatorer och uppföljningsmetoder 

som tolkas, analyseras och sammanställs årligen och rapporteras till styrelsen.  
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Som ett komplement till det centrala uppföljningsramverket gör varje avdelning en löpande 

uppföljning av sin verksamhetsplan samt identifierade risker. Detta rapporterar avdelningarna i 

samband med vår- och höstuppföljningen i form av en övergripande bedömning på avdelningsnivå 

över hur arbetet med avdelningens bidrag till respektive verksamhetsmål och förflyttning går 

(trafikljus). Avdelningarna tar också fram reflektionsrapporter där det finns utrymme att bredare 

reflektera kring lärdomar och slutsatser. Avdelningschefer ansvariga för kontrollåtgärder i Sidas 

riskanalys redovisar även status och analyserar om kontrollåtgärder har påverkat riskvärde 

(sannolikhet och konsekvens) samt följer upp avdelningsspecifika risker. 

Särskilda uppdrag 

I samband med vår- och höstuppföljningen rapporterar även avdelning hur det går i arbetet med 

särskilda uppdrag i förhållande till åtgärder eller uppdrag som avdelningen har kopplat till t.ex. 

rekommendationer och åtgärder från inspektions- och granskningsverksamhet samt övriga 

tidsavgränsade regleringsbrevsuppdrag.  

När det gäller handlingsplaner ansvarar varje avdelning för att planera, styra, sekvensera och följa 

upp sin verksamhet i förhållande till respektive handlingsplan.  

Vår- och höstuppföljningen innehåller även dialogmoment. Dialogen är till för att kunna gå på djupet 

inom ett särskilt prioriterat område eller inom ett urval av strategiska frågor som har identifierats i 

förväg. Dialogerna sker i mer eller mindre strukturerad form genom t.ex. analyshubbar, ALG 

(ledningsgrupp för avdelningen), miljödialog, anti-korruptionsdialog, finansiell uppföljningsdialog, 

dialoger mellan avdelningar och verksledning samt ledningsgruppens internat.  

Budgetuppföljning 

Sida följer upp förvaltningsanslaget och sakanslaget löpande för att ha god kontroll på utfallet och 

för att vid behov kunna göra eventuella justeringar av budgeten i god tid. För att effektivisera 

genomförandet av kärnuppdraget, finns också en fortsatt ambition att utjämna utbetalningsprofilen 

när det gäller sakanslaget.  

En samlad uppföljning av resursanvändning görs i samband med vår- och höstuppföljningen samt 

årligen inför ny budgetfördelning.  

Centrala utvärderingar 

De centrala utvärderingarna är ett viktigt verktyg i Sidas uppföljning som bidrar till lärande och 

informerar vårt utvecklingsarbete på kort- och lång sikt.  

Nedan presenteras den centrala utvärderingsplanen bestående av pågående och planerade centrala 

utvärderingar. 54  Planen ses löpande över och justeras vid behov i samband med vår- och 

höstuppföljning för att svara upp mot inkommande behov av centrala utvärderingar. Vid urval av 

utvärderingar beaktas följande tre aspekter:   

• Användbarhet och nytta: Vem kommer ha nytta av utvärderingen och på vilket sätt? Ska 

utvärderingen användas som underlag för något beslut eller åtgärd (instrumentell 

användning) eller för att generera nya idéer, tankesätt och kunskap (konceptuell 

användning)?   

 
54 Fastställs slutgiltigt i GD-beslut i enlighet med Sidas arbetsordning. 
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• Genomförbarhet: Ägarskapet för utvärderingen ska ligga i den del av organisationen som 

har behov av resultaten. En beställare och mottagare av utvärderingen ska finnas utsedd 

och resurser avsatta för utvärderingsprocessen och management response. Ansvaret mellan 

olika enheter som deltar ska vara klargjort och finansieringen löst. 

• Alternativ till central utvärdering: kan behovet av information/kunskap tillgodoses på 

annat sätt? Decentraliserad utvärdering? Studie? Kartläggning?  

Kursiverade utvärderingar är planerade och genomförs efter en fördjupad bedömning av 

användbarhet/nytta, genomförbarhet och alternativ. Utöver listade utvärderingar kan ännu ej 

identifierade utvärderingar tillkomma inför 2023 respektive 2024. Behov av så kallade interna 

genomlysningar analyseras löpande. 

Huvudansvariga och medansvariga avdelningschefer för respektive central utvärdering avsätter 

resurser i avdelningens verksamhetsplanering. 

 

Central utvärdering hanterad av UTV 

 

  

 Fokus Ansvar 
(fet stil = huvudansvar) 

Period 

Sidas stöd till tryggad 
livsmedelsförsörjning 

Portföljutvärderingar, kritiska 
faktorer för hållbara 
livsmedelssystem, lärande. 

• UTV 

• INTEM (TEMA)  

• Arbetsutskottet för 
UN Food Systems 
Summit  

Pågår till kvartal 1 
2022. 

Sidas förhållningssätt 
till demokratisering i 
olika landkontexter 

Relevans och effekter av den 
samlade ansatsen på landnivå. 
Hur samspelar utvecklings- och 
demokratistöd, kanaler och 
former? 

• UTV  

• INTEM 

• EUROLATIN 

Förstudie genomförd 
2020/ 2021.  
Kvartal 1 2022 – kvartal 
2 2023 

Sidas arbete för 
minskad fattigdom  

Effektutvärdering, utifrån ett 
antal fallstudier undersöks Sidas 
kapacitet 

• UTV  

• INTEM 

Kvartal 1 2022 – Kvartal 
2 2023 

Sidas arbete med 
normativ dialog 

Fokus på lärande, vad påverkar 
genomslag i dialogen.  

• UTV  

• INTEM 

Kvartal 1 2022 – Kvartal 
2 2023 

Covid-19 

Relevans, koherens och 
effektivitet i respons, inkl ev 
undanträngningseffekter. 
Eventuell givargemensam 
utvärdering 

 2022/23 

Effekter och bärkraft  
Effekter och bärkraft i ett antal 
insatser som pågått lång tid  

 2023 

Konfliktperspektivet   2024 
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Central utvärdering hanterad av avdelning med stöd av UTV 

 

  

 Fokus 
Ansvar 

(fet stil = huvudansvar) 
Period 

Långsiktiga effekter av 
stöd till grundutbildning 

Långsiktiga effekter och 
bärkraft, 
modaliteter/systemansats 

• INTEM 

• UTV 

Pågår till kvartal 2 
2022 

Sidas erfarenheter från 
landprogramstöd till FN 

För-, nackdelar och 
förutsättningar för 
finansieringsformen, 
utvecklingseffektivitet, lärande. 

• INTEM/MULTI 

• UTV 

Pågår till kvartal 2 
2022 

Anti-korruption Uppföljning av handlingsplan 
• INTEM 

• UTV 

Base-line studie 
pågår 2021/22. 
Utvärdering ev 2023 
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I. Bilagor 
Bilaga 1. Sidas vision och verksamhetsidé 


