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Inledning

Generaldirektören har ordet

Bistånd med långsiktigt fokus i en krisande värld
Vi gick in i 2022 med förhoppningar 
om att den negativa utveckling som 
många länder upplevt under pan-
demin skulle vända. Men året har 
i stället präglats av nya allvarliga 
kriser. Sida har återigen ställt om sin 
verksamhet för att möta nya behov 
och prioriteringar.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft 
stor påverkan på Sidas arbete. Vi har kraftigt 
ökat det humanitära stödet i landet för att 
rädda liv och lindra nöd, men också fortsatt 
med ett viktigt och uppskattat långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Redan nu vet vi att 
återuppbyggnadsarbetet kommer att bli svårt 
och omfattande, men gör oss redo för att 
stödja nödvändiga insatser.

Kriget har fått stora effekter även för 
andra länder. Mat-, energi- och finanskri-
ser har slagit hårt mot redan svaga stater. 
Konsekvenser av klimatförändringar, som 
torkan på Afrikas horn och översvämningarna 
i Pakistan, har satt ytterligare hårt tryck på 
miljoner människor. Konflikter och minskad 
respekt för demokrati och mänskliga rättig-
heter lämnar många människor i en mycket 
utsatt och sårbar situation. De humanitära 
behoven är större än någonsin. De negativa 

trenderna är många och mycket starkare än 
på flera år men vår årsredovisning visar att 
våra insatser ger goda resultat. 

Jag har haft förmånen att resa till flera 
samarbetsländer under året och slås av kraf-
ten hos våra partner och betydelsen av vårt 
stöd. Vårt arbete för att minska sårbarheten 
för nya kriser och stärka människors och 
samhällens motståndskraft är fortsatt mycket 
viktigt. Vi behövs för att främja respekten för 
alla människors rätt och möjlighet att leva ett 
värdigt liv, även utanför mediernas blickfång.

Kriget i Ukraina innebar att regeringen 
fattade beslut om ett utbetalningstak för Sidas 
budget för att täcka förväntade kostnader för 
ett ökat flyktingmottagande. Detta medförde 
att vårt anslag minskade med 4,1 miljarder 
kronor vid årets slut. Beslutet ledde till stora 
omprioriteringar samt att verksamhet sköts 
upp. En del av de planerade insatserna kunde 
inte genomföras, ökningen av klimat- och 
miljöstöden blev mindre än vi önskat samtidigt 
som stödet till Ukraina utökades.

Regeringen fattade beslut om en ny 
instruktion under året. Den förtydligar vårt 
uppdrag att jobba med till exempel utveck-
lingsfinansiering och Agenda 2030. Sida har 
under flera år jobbat aktivt för att mobilisera 
andra resurser för hållbar utveckling. Våra 
beslut om garantier är en viktig pusselbit i 

detta och det är även vårt samarbete och vår 
dialog med andra aktörer. Under året har 
det arbetet gått framåt på flera fronter. Sida 
kommer att fortsätta att arbeta aktivt med 
utvecklingsfinansiering framöver.

Vi har fortsatt arbeta med vårt digitala 
utvecklingsprogram. Vi har bland annat tagit 
fram en ny digital plattform, Partnerportalen, 
som ger möjlighet till ett effektivare samar-
bete med våra partner och ökad transparens 
gentemot dem. 

I augusti flyttade Sidas huvudkontor till nya 
fräscha och verksamhetsanpassade lokaler. 
Rissne och Sundbyberg har välkomnat oss 
med öppna armar. Nära 300 personer från 
Rissne deltog till exempel på Sidas invigning. 
Över 100 gymnasielever kom för att diskutera 
utvecklingsfrågor med Sidas medarbetare.

Vi har en ambition att hela tiden bli mer 
effektiva. Därför är vi glada att Sverige valts 
som medordförande till Globala partnerskapet 
för effektivt utvecklingssamarbete (GPEDC). 
Sida kommer att driva det arbetet. Syftet 
med GPEDC är att främja att utvecklings-
samarbetet stimulerar nationellt ägarskap, 
fokus på resultat, inkluderande partnerskap 
samt transparens och ansvarsutkrävande. 
Ordförandeskapet innebär en möjlighet att 
dela kunskap och lära från andra om effektiva 
metoder inom utvecklingssamarbetet. 

Det svenska ordförandeskapet i EU är 
också betydelsefullt för oss. Vi kommer att 
fokusera på utvecklingsfinansiering, utveck-
lingseffektivitet och utveckling av de gemen-
samma Team Europa-initiativen för hållbar 
utveckling. 

Sida har hanterat de utmaningar vi ställts 
inför. Vi har ställt om verksamhet och säker-
ställt att våra partner fortsätter att åstadkomma 
resultat. Personalen har haft en mycket god 
förmåga att prioritera och justera insatserna 
på ett sätt som också inneburit fortsatta goda 
relationer med våra partner. Efter ett intensivt 
år står vi redo att möta nya behov 2023.

Carin Jämtin  
Generaldirektör
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2022

i korthet

2022 i korthet

JANUARI

Militärkupp  
i Burkina Faso
Den 24 januari och 30 september 
utfördes militärkupper i Burkina 
Faso. Landet befinner sig i en djup 
humanitär och säkerhetsmässig kris. 
Sida stoppade inledningsvis stödet till 
staten och stärkte uppföljningen av 
redan utbetalade medel. Men för att 
säkra att landsbygdsbefolkningen får 
tryggad livsmedelsförsörjning beslu-
tade Sida att fortsätta stödja ett pågå-
ende projekt med öronmärkta medel 
genom staten. 
 
FEBRUARI

Rysslands invasion  
av Ukraina
Den 24 februari påbörjade Ryssland 
en fullskalig invasion av Ukraina, 
vilket var en kraftig upptrappning av 
kriget som pågått sedan 2014. Den 1 
mars och den 16 november beslutade 
regeringen om stöd motsvarande 500 
miljoner kronor respektive 720 miljo-

ner kronor. Stödet avser humanitära 
insatser och återuppbyggnadsarbete 
för att möta de humanitära behoven 
och lindra effekterna av kriget. 
 
APRIL

Regeringen inför  
utbetalningstak
Den 13 april fattade regeringen beslut 
om ett utbetalningstak i syfte att täcka 
kostnader för ett ökat flyktingmottag-
ande från Ukraina. Utbetalningstaket 
omfattade 6,9 miljarder kronor, vilket i 
praktiken innebar en neddragning på 
ungefär 25 procent av Sidas anslag för 
biståndsverksamhet. Regeringen jus-
terade utbetalningstaket vid ett antal 
tillfällen under året och beslutade till 
sist om att utbetalningstaket skulle 
övergå i ett avdrag på Sidas anslag. 
Det slutgiltiga avdraget omfattade 
4,1 miljarder kronor, vilket motsva-
rar 15 procent av Sidas anslag för 
biståndsverksamhet vid ingången av 
2022.
 
JUNI

Stockholm+50
Den 2–3 juni ägde FN:s miljömöte 
Stockholm+50 rum. Syftet var att 
uppmärksamma 50-årsjubiléet av 
världens första klimat- och miljökon-
ferens som arrangerades i Stockholm 
1972. Sida medverkade genom att stå 
värd för flera sidoevent, bland annat på 
temat finansiering för hållbar utveck-
ling. Sida bidrog också till att skapa 
förutsättningar för ungdomar att delta 
i förberedelser och genomförande av 
konferensen. 

JULI

Översvämningar  
i Pakistan
Den värsta monsunen på ett decen-
nium drabbar Pakistan. Regnet har 
påverkat 33 miljoner människor, mer 
än två miljoner hus har skadats och 
över 3,5 miljoner hektar skörd har gått 
förlorade. Sida har fördelat samman-
lagt 102 miljoner kronor i humanitärt 
stöd för att hantera krisen.
 

AUGUSTI

Sida flyttar till Rissne
Sida flyttade under året huvudkontoret 
från Valhallavägen till Ursvik Entré i 
Rissne, Sundbybergs kommun. Den 31 
augusti invigdes det nya kontoret för 
Sidas anställda med tal och mingel. 
Den 17 oktober invigdes också Sidas 
nya lokaler externt. Grannar samt 
aktörer i närområdet bjöds in på en 
eftermiddag som fylldes med panel-
samtal, fotoutställning och uppträ-
dande.
 
SEPTEMBER

Torka i Somalia  
förvärras
Somalia har drabbats av den värsta 
torkan på 40 år och FN:s kontor för 
humanitärt bistånd varnar för en svält-
katastrof. Sidas chef för det huma-
nitära biståndet reste till Somalia i 
september för att träffa representanter 
för myndigheter, lokalsamhällen och 

hjälporganisationer. Sida har bidragit 
med drygt 236 miljoner kronor till de 
drabbade av krisen i syfte att rädda liv 
och lindra nöd.
 
NOVEMBER

Partnerportalen 
 lanseras
Sida lanserade i november 
Partnerportalen som syftar till att få 
ett mer effektivt och enhetligt part-
nersamarbete. Partnerportalen är en 
webbaserad applikation som kommer 
att utveckla hur Sida i framtiden arbe-
tar med sina partner. Där kommer 
information och arbetsmoment kopp-
lade till insatshanteringen finnas till-
gängliga digitalt.
 
DECEMBER

Situationen för 
Afghanistans kvinnor 
förvärras ytterligare
Talibanregimen i Afghanistan förbjuder 
kvinnor i civilsamhällesorganisationer 
från att arbeta. Detta meddelades 
dagar efter att kvinnor även förvägrats 
rätten till universitetsstudier. Besluten 
förhindrar i praktiken kvinnors möjlig-
het att bidra till sin egen försörjning, 
vilket tros förvärra den redan svåra 
ekonomiska situationen i landet. Enligt 
FN kommer beslutet få negativa kon-
sekvenser för möjligheten att leverera 
humanitärt bistånd till de 6 miljoner 
i landet som riskerar att drabbas av 
svält. Även utvecklingsbiståndet påver-
kas allvarligt. 

Charsada, Khyber 
Pakhtunkhwa. Man 
och barn vadar i 
vatten efter 
monsun regn i 
 Pakistan 2022.  
Foto: SRSP UNDP/ 
Tauseef Ahmad

Under en workshop i Mutare i Zimbabwe 
fick ungdomar delta i förberedelserna inför 
Stockholm+50.  Foto: Sida
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Läsanvisning

Så läser du Sidas årsredovisning
Årsredovisningen fokuserar på hur vi preste-
rat i förhållande till de uppgifter som framgår 
av förordning (2010:1080) med instruktion för 
Styrelsen för internationellt utvecklingssam-
arbete (Sida) samt de aktuella mål och krav 
som regeringen har angett i regleringsbrev, 
strategier och andra beslut. 

Vi använder fem olika analysverktyg i 
 redovisningen:
 

Trafikljus (resultatindikator)

Resultatexempel (redovisar effekt)

Nyckeltal (redovisar volym)
 
Analyser och bedömningar (redovisar vår bedömning)

Analys av förvaltningskostnader och finansiell 
 redovisning (redovisar kostnader)

 

I resultatredovisningen (kapitel två) analyserar och bedömer 
vi verksamhetens resultat och utveckling genom att fokusera 
på steg 2 och steg 3 i Sidas effektkedja. Våra två trafikljus 
för portföljens sammansättning respektive verksamhetens 
genomförande används i detta kapitel som en indikator på 
de resultat vi uppnått på aktivitets-, prestations- och pre-
stations-nära nivå under året. Effekten av vår prestation, i 
termer av resultat som har förbättrat levnadsvillkoren för 

människor som lever i fattigdom och förtryck, kan vi i de allra 
flesta fall först se om några år. I redovisningen ger vi exempel 
på effekter och resultat (steg 3 och 4 i Sidas effektkedja) på 
lokal, regional och global nivå samtidigt som vi redogör för 
den långsiktiga utvecklingen i kontexten genom trafikljuset för 
utvecklingstrend. Dessa har inkommit till oss under året och 
går att härleda till prestationer under tidigare år. Sida verkar 
i komplexa sammanhang tillsammans med många andra 

aktörer och vår prestation måste därför ses ihop med en rad 
andra faktorer som ligger utanför vår kontroll och som påver-
kar utvecklingen globalt och på landnivå. 

I den finansiella redovisningen (kapitel tre) redogör vi 
för våra kostnader under året. Redovisningen avslutas med 
styrelsens intygande av att årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av vår verksamhet (kapitel fyra).

Prestations-
nära effekter

Lokala,
regionala och

globala effekter

Partner och andra aktörer 
genomför effektiva och 

relevanta bistånds- 
och utvecklingsinsatser

Insatserna ger resultat 
som bidrar till målen 

i regeringens strategier

Prestationer
Vi finansierar och 

faciliterar partners 
och andra aktörers 

verksamhet
Vi planerar, genomför och 

följer upp i den dagliga 
verksamheten

Aktiviteter

Varje människas 
rätt och möjlighet 

att leva ett värdigt liv

Sidas effektkedja

VISION

Trafikljus för
verksamhetens
genomförande 

Trafikljus för
portföljens
sammansättning

Trafikljus för
utvecklingstrend
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Stöd i läsningen
Vår årsredovisning innehåller många begrepp och 
förkortningar. Dessa förklarar och utvecklar vi i 
 bilagorna. 

•  I Bilaga 1 listar vi statistiska begrepp och defini-
tioner och beskriver hur vi räknat fram nyckeltal. 

•  I Bilaga 2 skriver vi ut förkortningar och akronymer.
•  I Bilaga 3 listar vi de strategier vi arbetar med och 

hur strateginamnen förkortas i tabeller och diagram.
•  I Bilaga 4 förklarar vi hur redovisningen förhåller sig 

till Sidas instruktion. 

Särskilt intressanta sidor 
Du kan läsa årsredovisningen från början till slut, men 
vissa sidor ger dig en snabb överblick över årets verk-
samhet och besvarar centrala frågor: 

Var har Sida arbetat?
För en karta över hur biståndet fördelats mellan 
 strategier på land, region och global nivå, se sidan 22.

Vilka tematiska områden har stått i fokus? 
För ett diagram och beskrivning av tematiska 
 områden, se sidan 82.

Vilka typer av partner har vi samarbetat med? 
För en redogörelse för vilka kategorier av partner som 
mottagit medel under året, se sidan 24.

Hur har vi presterat som myndighet under året?
För en sammanfattning av hur arbetet har gått under 
året, se sidan 13.

Vilka resultat har Sida bidragit till?
Se resultatexemplen i bland annat redovisningen per 
anslagspost.

Sidas trafikljus
Vi använder trafikljus i hela resultatredovisningen. De 
fungerar som en indikator för att sammanfatta och moti-
vera hur arbetet går i förhållande till de mål som finns i de 
strategier som styr Sida. Resultatredovisningen utgår från 
trafikljus inrapporterade i september 2022. Tre olika tra-
fikljus ger tillsammans en bild av hur arbetet gått: 

Trafikljuset för utvecklingstrend

Trafikljuset för portföljens sammansättning

Trafikljuset för verksamhetens genomförande 

Läs vidare: 
•  För en mer utförlig redogörelse för vad trafikljusen 

utvärderar, se bilaga 5. 
•  För en sammanfattning av årets trafikljus, se sidan 

41–42. 

Foto: CCAFS/2014/Prashanth Vishwanathan

Foto: Adam ÖjdahlFoto: Adam Öjdahl
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Omvärldsanalys

Flera lager av kriser i världen
Negativ trend för flertalet existerande utmaningar
Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 har 
lett till tusentals civila dödsoffer1 stort mänskligt lidande 
för miljontals människor som drivits på flykt innanför och 
utanför Ukrainas gränser2. Globalt ser vi lägre tillväxt, högre 
matpriser och högre inflation än förväntat.3, 4 Den högre infla-
tionen och negativa växelkursförändringen betyder att många 
utvecklingsländers redan svåra skuldsituation förvärras.5, 6

I många utvecklingsländer kommer följdeffekterna från 
invasionen som ytterligare en chock på ett lager av redan 
existerande utmaningar: utbredd fattigdom, flerårig negativ 
trend kring hunger och undernäring, klimatkrisen, ökade 
skuldnivåer, avsaknad av produktiv sysselsättning och sva-
gare återhämtning samt begränsat finanspolitiskt manöverut-
rymme i kölvattnet av covid-19. 

Som en följd av invasionen spås över 40 miljoner fler 
människor hamna i extrem fattigdom.7 Detta innebär att det 
kommer ta ännu längre tid än vad vi tidigare beräknat att 
komma tillbaka till samma globala fattigdomsnivåer som 
gällde före covid-19.8 Att nå Agenda 2030 och hållbarhetsmå-
len ligger än längre fram.

Större humanitära behov och människor på flykt
2022 förvärrades flera pågående humanitära kriser som en 
direkt följd av de mat-, energi- och finanskriser som upp-
stod i samband med Rysslands invasion. Antalet hungriga 
människor och människor på flykt ökade till den högsta siffran 
någonsin.9 Vid årsskiftet 2021–2022 var antalet människor i 
behov av humanitärt stöd 274 miljoner människor10 och ökade 
under 2022 till 306 miljoner i 82 länder.11 Enligt FN:s livsmed-
elsprogram (WFP) befinner sig 50 miljoner människor i 45 
länder på randen till svält.12 Antalet människor på flykt över-
stiger nu 100 miljoner, varav hälften är internflyktingar.13 

Torka i Thailand gör avtryck på 
jordbruksmarken och försvårar 
livet för lantbrukare.
Foto: UNDP Thailand

Hjälpinsats i Mariupol.
Foto: ICRC

En gravid kvinna får hjälp 
på hälsokliniken i ett flyk-
tingläger för internflyktingar i 
nordöstra Baidoa, Somalia.
Foto: OCHA/Seema Ghazi

Victor Ochen, nominerad till 
Nobels fredspris två gånger, vid 

Barlonyo Massacre Burial Site i 
norra Uganda.

Foto: Semine Lykke Brorson & AYINET
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På Afrikas horn har drygt två års torka inneburit åter-
kommande missväxt vilket lett till att 21 miljoner människor 
lider av en akut torkarelaterad mat- och försörjningskris.14 
Fattigdomen, matbristen och de miljömässiga utmaningarna 
späder på konflikterna och blir en grogrund för våld och extre-
mism som i sin tur tvingar människor på flykt och försvårar 
möjligheterna att nå fram med hjälp. 

En mindre fredlig värld
Omkring 850 miljoner människor i 23 länder är direkt drab-
bade av konflikter15 och antalet dödade i väpnad konflikt har 
stigit sedan 2020.16 Rysslands invasion av Ukraina leder till 
svåröverskådliga konsekvenser.

I Afrika minskade antalet statsbaserade väpnade konflikter 
från rekordhöga 30 under 2020 till 25 sådana konflikter under 
2021, men samtidigt var antalet dödade i strid det högsta på 
tjugo år.17 I Asien däremot ökade antalet statsbaserade väp-
nade konflikter, främst på grund av händelseutvecklingen 
i Myanmar. I Mellanöstern och Nordafrika (MENA), vilket 
räknas som världens minst fredliga region, noterades vissa 
positiva förändringar under 2021.18

Global tillbakagång inom demokrati  
och mänskliga rättigheter
Under en tioårsperiod har andelen av världens befolkning som 
bor i auktoritära stater ökat från 49 till 70 procent.19 Antalet 
stater där utvecklingen går bakåt avseende mänskliga fri- och 
rättigheter är fler än antalet stater som gör framsteg. Särskilt 
opinionsfriheterna har inskränkts.

Trenden innebär ökad risk för konflikt men också spridning 
av desinformation i syfte att diskreditera politisk opposition 
och skapa politisk polarisering.20 

Klimat- och miljökriserna accelererar och påverkar 
utvecklingsarbetet
Effekterna av klimatförändringar, förlust av biologisk mång-
fald, föroreningar och avfall accelererar.21 Klimatforskningen 

har visat att effekterna på människor, ekosystem och klimat-
systemets stabilitet kommer att vara omfattande redan vid 1,5 
graders uppvärmning. Delar av Afrika, Mellanöstern och små 
ö-stater är särskilt utsatta. I juli 2022 antog FN:s general-
församling en historisk resolution22 som förklarar tillgången 
till en ren, hälsosam och hållbar miljö vara en universell 
mänsklig rättighet. FN-resolutionen kommer att förändra den 
internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter och ge 
vanliga människor möjlighet att kräva att regeringar och före-
tag skyddar miljön. 

Motstånd i jämställdhetsarbetet 
Mänskliga rättigheters-, land- och klimataktivister samt hbt-
qi-personer är i dag mycket utsatta i stora delar av världen. 
Det minskande demokratiska utrymmet och det hårdnande 
internationella politiska klimatet för jämställdhet relaterar 
inte minst till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR). De organisationer som aktivt motarbetar jämställdhet 
har gott om resurser och återfinns i alla världsdelar och tros-
samfund.23 Som ett resultat av pandemin ökade fattigdomen 
i alla grupper men kvinnor och barn var särskilt utsatta. Våld 
mot kvinnor och flickor ökade kraftigt i hela världen24 och 
kvinnors större ekonomiska sårbarhet blev synlig. Kvinnor 
har inte lika stor tillgång till sociala skyddsnät, är överrepre-
senterade i den informella sektorn, samt tar större ansvar för 
obetalt hemarbete.25 

Svaga hälso- och utbildningssystem
Pandemin försvagade redan bräckliga hälsosystem i många 
låg- och medelinkomstländer.

Den ekonomiska krisen som orsakades av pandemin har 
gjort att 57 låg- och medelinkomstländer inte kommer kunna 
finansiera grundläggande hälso- och sjukvård under de 
kommande fem åren.26 Vatten, sanitet och hygien är fortsatt 
en utmaning, både vad gäller smittskydd och kvalitetsvård. 
Globalt saknar 1,8 miljarder människor basal tillgång till 

”Under en tioårsperiod 
har andelen av världens 
befolkning som bor i 
auktoritära stater ökat från 
49 till 70 procent”
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vatten vid sina sjukvårdsanläggningar och 857 miljoner 
saknar helt tillgång till rent vatten.27 

Redan före pandemin beräknades att cirka 70 pro-
cent av 10-åriga barn i låg- och medelinkomstländer inte 
kunde läsa eller förstå en enkel berättelse.28 Den globala 
utbildningskrisen har förvärrats under pandemin med 
skolstängningar.29

Sysselsättning och ekonomisk  transformation, 
 inklusive digitalisering och urban utveckling
Raden av kriser har försvårat återhämtningen i låg- och 
medelinkomstländer, vilket påverkat ekonomisk aktivitet 
och sysselsättningsmöjligheter. Den stagnerade utveck-
lingen har även intensifierat diskussioner om behovet 
av ekonomisk diversifiering, institutionsutveckling och 
sociala trygghetssystem, inte minst för att bättre kunna 
hantera framtida kriser. Som en del av återhämtningen 
från covid-19 har även behovet av strukturomvandling 
blivit allt tydligare, bland annat inom digitalisering och 
grön utveckling, samtidigt som resurserna att ställa om är 
mer begränsade.30 Globalt saknar 3,6 miljarder människor 
tillgång till internet, varav uppskattningsvis 94 procent 
återfinns i låg- och medelinkomstländer.31

En klar majoritet av världens fattiga bor på landsbyg-
den.32 Många av de extremt fattiga eller de sårbara männ-
iskorna, som vid en kris lätt faller in i extrem fattigdom, 
bor också i snabbt växande urbana miljöer. 

Krympande resurser
Det totala globala biståndet ökade något till 179 miljarder 
dollar 2021, men utgör en relativt liten del av de totala 
finansiella flödena till utvecklingsländer för att möta de 
behov som identifierats i Agenda 2030.33 Utländska inves-
teringar till utvecklingsländer har minskat till följd av 
pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, då många 
investerare söker sig till säkrare investeringar i kristider.34 

Givet de stora behoven och de begränsade offentliga 
resurserna behöver offentliga och privata finansierings-

flöden samverka i allt större utsträckning. Den privata sektorn 
spelar en central roll i inkomstgenerering, jobbskapande och 
fattigdomsminskning och mobilisering av privat investerings-
kapital är nödvändigt för att uppnå de globala målen. Inom det 

humanitära biståndet beräknar WFP att ytterligare 22,2 miljar-
der US dollar behövs för att nå ut med akut livsmedelsassistans 
till 152 miljoner människor under 2022.35 

En lärare på Kivukoni Primary School i Tanzania undervisar sina elever i frågor som rör hiv och SRHR.
 Foto: GPE/Kelley Lynch
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Uppdrag och organisation

Detta är Sida
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. I 
 sam arbete med organisationer, andra 
 myndigheter och företag arbetar vi för att  
bidra till bättre  levnadsvillkor för människor 
som lever i  fattigdom och förtryck.

Våra uppgifter
Vårt uppdrag styrs av regeringens förordningar, regle-
ringsbrev och strategier. Med utgångspunkt i regeringens 
styrning tolkar vi vår uppgift som att:
•  Finansiera partner och dela finansiella risker.
•  Mobilisera engagemang och stärka  kapacitet.
•  Föra dialog och bedriva globalt påverkansarbete.
•  Bistå med kunskap, information och  statistik.

Vårt utvecklingssamarbete och humanitära bistånd bedrivs 
i olika länder, inom olika sektorer och tillsammans med 
olika typer av partner. Gemensamt för allt svenskt bistånd 
är att det ska genomsyras av fem olika perspektiv: fattiga 
människors perspektiv på utveckling, rättighetsperspekti-
vet, konfliktperspektivet, jämställdhetsperspektivet samt 
klimat- och miljöperspektivet.

Sidas ambition är att allt vårt arbete ska vara grun-
dat i insikter och slutsatser från en multidimensionell 
fattigdoms analys. En sådan analys väger in de olika per-
spektiven och fattigdomens olika dimensioner och orsaker.

Eftersom Sidas samarbetsländer ansvarar för sin egen 
utveckling så tar vi hänsyn till ländernas egen politik och 
prio riteringar för att minska fattigdomen. Vi stärker insti-
tutionell kapacitet och främjar lokalt ägarskap. Resultatet 
blir bättre och hållbart på lång sikt när de människor som 

lever och bor i de länder där vi har verksamhet är med och 
utformar arbetet.

Vi styrs av strategier som regeringen beslutat
Regeringen beslutar om strategier som styr vilka länder och 
tematiska områden som Sveriges utvecklingssamarbete ska 
inriktas på samt vilka mål det ska uppnå. De geografiska 
strategierna gäller för enskilda länder eller regioner. De glo-
bala tematiska strategierna handlar om specifika frågor eller 
aktörer, till exempel forskningssamarbete, hållbar ekonomisk 
utveckling, klimat och miljö eller civilsamhällets aktörer. Det 
finns även en särskild strategi för det humanitära biståndet. 
Under året har 12 strategier förnyats. Vid utgången av 2022 
styrdes Sida av totalt 45 strategier. 

För att nå ökad effektivitet och kvalitet arbetar vi för syner-
gier och samordning mellan olika insatser och typer av aktörer, 
såväl inom varje enskild strategi som mellan olika strategier.

Sida är en styrelsemyndighet
Sida leds av en styrelse som är utsedd av regeringen och gene-
raldirektören ansvarar för den löpande verksamheten inför 
 styrelsen.

Sidas mål och budget för verksamheten sammanfattas i en 
treårig verksamhetsplan. Den beslutas varje år av Sidas styrelse.

Våra anställda finns i Sverige och på utlandsmyndigheter
Myndigheten är uppdelad i åtta avdelningar. Utöver dessa avdel-
ningar finns generaldirektörens stab samt en internrevision som 
rapporterar till styrelsen. Vi har även ett rådgivande organ för 
forskningssamarbete. 

Vår personal finns både i Sverige och på utlandsmyndigheter. 
Vid slutet av året arbetade 650 årsarbetskrafter vid våra kontor 
i Stockholm, Visby och Härnösand. På utlandsmyndigheterna 
arbetade vid samma tidpunkt 378 årsarbetskrafter. Av dessa var 
192 utsända från Sverige och 186 anställda lokalt. 

Figur 1.1:  Kartbild över antalet årsarbetskrafter i Sverige och per utlandsmyndighet
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Våra prioriteringar 2022

Vi har prioriterat arbete med garantier  
och hanterat utbetalningstaket
Budget och verksamhetsplan för perioden 2022–
2024 och införandet av utbetalningstaket har satt 
ramen för och styrt hur vi har tagit oss an vårt 
uppdrag 2022. De har styrt vilka frågor vi har pri-
oriterat och hur vi har kunnat fortsätta utveckla 
oss för att få ett ännu mer effektivt och relevant 
bistånd.

Hantering av utbetalningstaket
Under våren 2022 beslutade regeringen att använda medel 
från biståndsbudgeten för att täcka förväntade kostnader 
för ett ökat flyktingmottagande i Sverige orsakat av kriget i 
Ukraina. Hanteringen av utbetalningstaket försvårade och för-
senade genomförandet av strategier och andra prioriteringar. 
Samtidigt påverkade det möjligheter att uppnå verksamhets-
målen även på lång sikt. Vi värnade vissa särskilt viktiga och 
sköra samarbetspartner som kunde ha gått omkull om vi 
hade minskat eller avslutat vårt stöd. 

Mobilisering av kapital och stärkt 
 arbete med klimat och miljö
Pandemins långsiktiga effekter och Rysslands invasion av 
Ukraina samt dess globala konsekvenser kom som ytterli-
gare en chock på ett lager av existerande utmaningar. För 
att uppnå målen i Agenda 2030 krävs det därför i ännu större 
utsträckning mobilisering av resurser och vi har fortsatt att 
stärka garantiverksamheten. Vi har även inlett arbetet med att 

ställa om våra strategiportföljer för att öka andelen klimat- 
och miljöinsatser. På grund av utbetalningstaket blev omställ-
ningen mindre än planerat. 

Fokus på regeringsuppdrag
För att svara upp mot de uppdrag som vi fått från regeringen 
har vi arbetat för att öka, stärka och bredda arbetet dels med 
demokrati, dels med biologisk mångfald. Vi integrerade biolo-
gisk mångfald som en förflyttning i vår verksamhetsplan och 
intensifierade vårt arbete även genom personell förstärkning 
inom området.

Interna utvecklingsprogram
För att ställa om och utveckla myndigheten i linje med våra 
verksamhetsmål har vi investerat i interna utvecklingspro-
gram. Programmen ska hjälpa oss att möta en omvärld i 
snabb förändring genom att inleda omställningen till fram-
tidens arbetssätt i tid. Programmen har varit inriktade på 
utvecklade arbetssätt, myndighetens arbete med digitalise-
ring samt innovation genom vårt innovationslabb Sidalabbet. 
Vi har under året flyttat till Rissne och därmed avslutat flytt-
programmet. Därutöver har vi lanserat Partnerportalen och 
utvecklat arbetet med digitala signaturer.

Fokus på de mest utsatta länderna  
och det humanitära biståndet
För att säkerställa att vi prioriterar de människor som är mest 
utsatta för fattigdom och förtryck har vi i våra underlag till 

regeringen fortsatt argumenterat för att biståndets resurser 
bör styras till de geografiska strategierna och det humani-
tära biståndet där behovet varit omfattande efter Rysslands 
invasion av Ukraina. Afrika är den region som har störst andel 
extremt fattiga och globalt har de humanitära behoven fort-
satt att öka.

Med fokus på institutionsbyggande och kapacitetsstär-
kande i låginkomstländer har vi prioriterat arbetet för stärkta 
synergier mellan olika delar av biståndet. Vi har byggt vidare 
på och stärkt kopplingarna mellan ett starkt globalt påver-
kansarbete inom ramen för de globala tematiska strategierna 
och arbetet i de länder och regioner där vi är aktiva. 

Se även avsnittet Resultatredovisning övriga återrappor-
teringskrav i regleringsbrev/Redovisning av förvaltnings- och 
säkerhetskostnader.

”Hanteringen av 
utbetalningstaket 
försvårade och försenade 
genomförandet av våra 
strategier och andra 
prioriteringar” 



Resultatredovisning

Vår analys och 
 bedömning av 
 verksamheten
I resultatredovisningen analyserar vi hur vi har 
presterat i förhållande till de uppgifter vi har som 
myndighet. 

Vi inleder med en sammanfattande bedömning av vår verk-
samhet 2022. Därefter följer en beskrivning av arbetet med 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt lärande. 

Analysen av vårt arbete per uppgiftsområde, per anslags-
post och per tematiskt område är stommen i resultatredovis-
ningen. Vi analyserar vår prestation som finansiär samt pre-
stationer kopplat till vår uppgift att mobilisera engagemang, 
stärka kapacitet och föra dialog. Vi analyserar även hur Sida 
som expertmyndighet har bidragit med kunskap, statistik 
samt information om biståndet. I bedömningen per anslags-
post bedömer vi huruvida arbetet har genomförts enligt plan 
samt i vilken mån Sida lyckats anpassa insatsportföljer i 
linje med förändringar i såväl vår externa styrning som vår 
omvärld.

Sist i kapitlet återfinns vår resultatredovisning gentemot 
de tematiska områden som återfinns i regleringsbrevet samt 
övriga uppdrag och återrapporteringskrav i regleringsbrevet.

Trieu Thi Hanh och La Thi Quyen, två medlemmar i Hong 
 Luan- kollektivet, kontrollerar den torkande svampen. Tack vare 
 soltorkningsanläggningen har produktionen ökat kraftigt.

Foto: UN Women/Hoang Thao
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Sammanfattande bedömning av vår verksamhet 

Anpassning och utveckling av verksamheten i en turbulent tid
Vår bedömning av årets prestationer 
visar på att vi, på grund av utma-
ningar för verksamheten, haft svårt 
att genomföra regeringens strate-
gier enligt plan. Utbetalningstaket 
har försenat och försvårat samar-
betet med partner och utvecklingsi-
nitiativ på myndigheten har fått stå 
tillbaka.

Inledande bedömning

Utmaningar för verksamheten
Under 2022 har vår verksamhet präglats 
av stora utmaningar i omvärlden, främst 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina med dess 
globala effekter på till exempel höjda el- och 
råvarupriser. I den dagliga verksamheten 
har insatshanteringen och genomförandet av 
regeringens strategier påverkats av utbetal-
ningstaket som beslutades under året. 

Utbetalningstaket har haft varierande 
påverkan på Sidas och våra samarbetspart-
ners effektivitet. Inom de anslagsposter där 
det var mindre neddragningar, eller som helt 
undantogs från utbetalningstaket, har arbetet 
med strategierna kunnat fortgå enligt plan. Flickor lämnar Unicefs lärocenter i Mahmoudlilägret, nordöstra Syrien, efter en dag med undervisning. Foto: UNICEF/UN0659946/Souleiman
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I många av strategierna har dock utbetalningstaket påverkat 
Sidas möjlighet att effektivt nå mål och därmed bidra till att 
förbättra livsvillkoren för människor som lever i fattigdom och 
förtryck. Vissa projekt och program har helt eller delvis fått 
ställas in, medan andra har drabbats av förseningar. Även för-
utsättningarna att justera inriktningen på biståndet över tid för 
att omhänderta ny styrning bedömer vi ha försämrats. Bland 
annat har utbetalningstaket försämrat förutsättningarna att 
bidra till regeringens mål om fördubbling av klimatbiståndet, 
eftersom utrymmet att bidra till nya insatser med en sådan 
inriktning kraftigt minskat. 

I alla de 45 strategier som styr Sidas verksamhet finns 
mål uppsatta för vad som ska uppnås under strategiperioden 
(normalt fem år). Sidas uppföljning visar att utbetalningstaket 
har påverkat möjligheterna att bidra till målen och genomföra 
flera strategier enligt plan under 2022. 

Tydligast syns detta inom de globala tematiska strate-
gierna, som är de anslagsposter som har fått störst begräns-
ningar. Även i de övriga strategierna ser vi förseningar och 
effektivitetsförluster som i huvudsak orsakas av utbetal-
ningstaket.

Även viss strategisk utveckling av verksamheten fick skju-
tas upp, eftersom många medarbetare har behövt fokusera på 
att hantera konsekvenserna av anslagsförändringarna. Sidas 
strategiska utvecklingsprogram, som inkluderar bland annat 
digitalisering av myndigheten (internt effektiviseringsarbete), 
digitalisering gentemot partner och digitalisering i biståndet, 
påverkades till viss del negativt för att tid och resurser fick 
fokusera på hantering av utbetalningstaket. 

Negativ utvecklingstrend påverkar vårt arbete
Vår omvärldsanalys samt resultatredovisningen per anslags-
post och per tematiskt område visar sammantaget på en 
negativ utvecklingstrend i de områden som är i fokus för det 

svenska biståndet. Våra största utmaningar i omvärlden har 
fortsatt varit uppblossade politiska kriser och konflikter. Året 
har särskilt varit präglat av Rysslands fullskaliga invasion av 
Ukraina i slutet av februari. Våldsamheterna under invasionen 
har lett till att flera miljoner människor tvingats fly landet. 
Detta har gjort att vi snabbt behövt ställa om vår verksamhet 
för att möta de omfattande humanitära behoven i Ukraina. 
Vårt stöd prioriterar de områden i Ukraina där det råder akut 
brist på mat, vatten och sjukvård. 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete
Flytten av vårt huvudkontor från Valhallavägen till Ursvik 
entré i Rissne har inneburit en stor och positiv förändring. 
De nya lokalerna främjar samarbete och möjliggör agila och 
teambaserade arbetssätt, både internt och med våra externa 
partner.

Under året var Rysslands anfallskrig mot Ukraina och mili-
tärkupper i exempelvis Burkina Faso några av de mest påtag-
liga utmaningarna för bemannings- och säkerhetsfrågor. 
Samverkan med Utrikesdepartementet (UD) och utlandsmyn-
digheterna har varit effektiv i samband med dessa händelser, 
och vi fortsätter att utveckla samverkan kontinuerligt. Vår 
bedömning är att vi under året har haft tillgång till den kompe-
tens som verksamheten behöver för att säkerställa att vi kan 
genomföra vårt uppdrag.

Lärande i föränderlig värld
Vi har i år lagt mindre tid på kompetensutveckling jämfört 
med andra år, eftersom utbetalningstaket har gjort det svå-
rare för Sida att prioritera nya lärandeinitiativ. Sida har under 
året infört ett obligatoriskt introduktionsprogram som för-
tydligar vilka utbildningar som krävs för nyanställd personal. 
Detta väntas höja den generella kompetensnivån inom prio-
riterade områden, till exempel klimat och miljö, jämställdhet 

och antikorruption. Vi har också fortsatt att utveckla våra 
arbetssätt för att öka lärandet i all verksamhet. Allt fler team 
arbetar nu agilt, vilket innebär återkommande återblickar för 
utvärdering och lärande och andra möjligheter till reflektion 
och insikter som utvecklar vårt arbete. 

Två övergripande förmågor har varit i fokus för att våra 
utvärderingar ska bidra till vårt lärande. Dessa förmågor är 
att i högre grad använda utvärderingar så att dess resultat 
bidrar till lärande och beslutsfattande, och att beställa, stödja 
och genomföra tillförlitliga utvärderingar.

Vår prestation per uppgift 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker
Vår uppgift att finansiera partner har i år påverkats av utbe-
talningstaket, eftersom myndigheten inte har kunnat betala ut 
medel till samarbetspartner som planerat. Det påverkar möj-
ligheterna att nå resultat i enskilda program och projekt, samt 
i förlängningen de av regeringen beslutade strategimålen.

Begränsningen i utbetalningarna har krävt mycket dialog 
med berörda partner och vi bedömer att det har påverkat 
relationen med våra samarbetspartner. Långsiktighet, för-
utsägbarhet och trovärdighet är avgörande faktorer för att 
bygga bra relationer och skapa förutsättningar till goda håll-
bara resultat.

Sida samarbetar både med små och stora organisationer. 
En del mindre organisationer är helt beroende av Sidas bidrag 
och saknar ofta möjlighet att kunna fortsätta sin verksamhet 
utan vårt stöd. Detta kan till exempel gälla för organisationer 
som jobbar med mänskliga rättigheter i svåra miljöer. För att 
inte dessa organisationer skulle behöva lägga ner sin verk-
samhet och värdefulla resultat skulle gå om intet, var det en 
ambition att i möjligaste mån skydda stödet till dem.
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Vi har fortsatt att stärka vår garantiverksamhet genom att 
öka antalet personalresurser som arbetar med att identifiera 
nya garantiinsatser. Vi har under året stärkt vår samlade 
kompetens för att hantera garantiinstrumentet genom inte-
grering mellan garantiteknisk expertis och geografisk och 
tematisk expertis. Forskningsstödet har också lyfts fram och 
där finns effekter bland annat inom hälsa och klimat.

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
I arbetet med mobilisering och kapacitetsstärkning har vi 
arbetat för att skapa utrymme för innovation och nya metoder 
och samarbetsformer. Vi har också stärkt vår samverkan med 
aktörer som tillvaratar den potential som digitalisering inne-
bär.

 Att utveckla kapaciteten hos samhällsbärande organisa-
tioner i Sidas samarbetsländer är ett led i genomförandet av 
Agenda 2030, i syfte att bidra till att bekämpa fattigdom och 
förtryck. Myndighetsnavet på Sida arbetar för att få fler myn-
dighetssamarbeten och större utväxling och resultat av dessa 
insatser. Under året har vi ökat biståndskunskapen inom de 
svenska myndigheter som deltar i utvecklingssamarbetet 
genom utbildningstillfällen, men också genom erfarenhetsut-
byten och lärande mellan myndigheterna. 

Forskningssamarbetet som under året fick en ny strategi 
för åren 2022 till 2028 är ett exempel på kapacitetshöjande 
verksamhet som genererar resultat i en bredd av frågor som 
är relevanta för utvecklingssamarbetet. Det gäller till exempel 
hälsa, jämställdhet och jordbruk.

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Under 2022 har vi fortsatt fokusera på att driva motvindsfrå-
gor inom exempelvis jämställdhet, demokrati och mänskliga 
rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-

ter (SRHR). Dialogen med samarbetspartner i vissa länder 
bekräftar att utrymmet för organisationer som arbetar för 
jämställdhet och mänskliga rättigheter krymper och att 
regeringar blir mer auktoritära. Den bekräftar samtidigt 
också att det finns ett stort engagemang och en möjlighet 
att arbeta med nya grupper i samhället, däribland den yngre 
generationen. När begränsningarna till fysiska möten upphört 
efter pandemin har det viktiga relationsbyggandet genom 
fysiska möten kunna återupptas vilket är positivt för de käns-
liga motvindsfrågorna. 

Uppföljning och rapportering av dialogen har förstärkts 
under året, likasom samordning och rutiner för strategisk 
kommunikation. Vi följer upp genom arbetsplaner, mallar för 
planering och uppföljning av strategier. Många strategiteam 
och utlandsmyndigheter har i dag dialog- och kommunika-
tionsplaner. De har också kompetensutvecklat medarbetare 
och skapat kommunikationsgrupper. 

Vår bedömning är att Sida, i en tid av demokratisk tillba-
kagång, har stärkt dialogen med samarbetspartner i frågor 
som är viktiga för Sverige och Sida. Till exempel har ett antal 
FN-organisationer nu infört särskilda klausuler i avtal med 
Sida om förebyggande mot och åtgärder vid misstanke om 
sexuell exploatering, övergrepp och trakasserier (SEAH).

Vi bistår med kunskap, information och  statistik
Efterfrågan på vårt expertstöd till Utrikesdepartementet 
(UD) och regeringen har ökat i spåren av pandemin och med 
anledning av snabba förändringar i vår omvärld samt i våra 
samarbetsländer. Vår bedömning är att Sida har bidragit till 
att säkra samstämmighet och ökat genomslag i det svenska 
agerandet gentemot globala och multilaterala aktörer inklu-
sive på landnivå.

Openaid.se, webbplatsen för transparensgarantin, har 
förbättrat sin funktionalitet och har fortsatt utvecklas i linje 
med EU:s tillgänglighetsdirektiv. En ny funktion för att visua-
lisera de strategier som styr Sidas arbete har tagits fram. Vi 
har även förbättrat publikationsarkivet på webbplatsen för att 
användare enklare ska hitta relevanta dokument och rappor-
ter om det svenska biståndet. 

Sida har under 2022 förbättrat sin placering i den inter-
nationella mätningen av transparensarbete och publicering 
av öppna data, Aid Transparency Index. Sedan den förra mät-
ningen har Sida ökat 4,3 poäng och Sverige rankas högst av de 
nordiska länderna, tredje bäst i Europa och på plats 21 totalt 
av internationella givare. 

 

”Vi har fortsatt att stärka 
vår garantiverksamhet 
genom att öka antalet 
personalresurser som 
arbetar med att identifiera 
nya garantiinsatser”
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Resultatredovisning kompetensförsörjning och lärande 

Modernt kontor och nya arbetssätt möjliggör flexibilitet
I detta avsnitt redogör vi för vårt 
arbete med kompetensförsörjning 
och lärande. 

Utbetalningstaket på våra anslagsposter har 
påverkat arbetsmiljön och våra möjligheter 
till lärande under året. Våra medarbetare 
upplevde en ökad arbetsbelastning och kände 
oro över utbetalningstakets konsekvenser för 
vårt uppdrag. Kompetensutvecklingen pausa-
des under några månader bortsett från den 
grundläggande introduktionsutbildningen. 
Under året gick flytten av huvudkontoret till 
Ursvik Entré i Rissne. Lokalerna ger oss 
bättre förutsättningar för agila arbetssätt och 
samarbete, vilket också får positiva effekter 
på vårt lärande. Vi har fortsatt att stärka våra 
medarbetares kompetens inom områden 
som säkerhet och mångfald, och fördjupat 
vårt arbete med tillgänglighet. 

Medarbetare på Sidas nya kontor i Rissne.  Foto: Mattias Andersson
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Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
För att kunna fullgöra de uppgifter vi har som myndighet 
på ett så effektivt och relevant sätt som möjligt har vi arbe-
tat för att säkerställa att vi har rätt kompetens och en god 
arbetsmiljö. Flytten av huvudkontoret och utbetalningstaket 
på våra anslagsposter påverkade arbetsmiljön på olika sätt. 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och militärkupper i exem-
pelvis Burkina Faso har ytterligare tydliggjort behovet av ett 
utvecklat säkerhets- och krisarbete. Övergripande bedömer 
vi att vi under 2022 haft tillgång till den kompetens som verk-
samheten behöver för att genomföra vårt uppdrag.

Arbetsmiljö i förändring
Under 2022 har vår arbetsmiljö förändrats på flera sätt, bland 
annat genom flytten av huvudkontoret från Valhallavägen till 
Ursvik entré. Vårt nya kontor är utformat för att stimulera 
agila arbetssätt och främja samarbete, både mellan oss som 
jobbar på myndigheten och med externa parter. Lokalerna, 
inklusive arbetsmiljöaspekter, utvärderas löpande och medar-
betarna kommer att få svara på en uppföljande enkät i början 
av 2023.

Vi fortsätter att lära oss hur vi bäst tillämpar hybridarbete, 
det vill säga att arbeta växelvis från kontoret och hemifrån. 
Lokaler och utrustning har anpassats för att underlätta 
hybridarbetet och riktlinjer har tagits fram för att säkerställa 
att distansarbete sker i god arbetsmiljö och i en omfattning 
som fungerar för verksamheten. 

Det är viktigt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Vi har 
därför fortsatt att synliggöra frågor om skadligt bruk och 
riskbruk av alkohol i arbetslivet och initierat ett arbete med att 
öka kunskapen om våld i nära relationer samt hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Utbetalningstaket på våra anslagsposter som infördes 
under året påverkade arbetsmiljön för många medarbetare 
genom ökad arbetsbelastning och oro över konsekvenser för 
våra samarbetspartner. För att hantera situationen erbjöd HR 
stöd i att hålla svåra samtal och ledningen prioriterade bort 
andra, mindre akuta saker. 

Strategisk kompetensförsörjning 
På grund av merarbetet som utbetalningstaket inneburit har 
möjligheterna att genomföra utbildningstillfällen inom tema-
tiska kompetenser varit begränsade. Vi har i stället tagit fram 
flera tematiska e-utbildningar inom till exempel jämställdhet, 
klimat och miljö och rättighetsperspektivet, samt uppdaterat 
vår e-utbildning inom antikorruption. Dessa e-utbildningar 
är obligatoriska för alla medarbetare. Våra nyanställda har 
erbjudits att delta i kollegialt lärande där tematiken i e-utbild-
ningarna diskuteras. Under året har vi även i vårt chefsnätverk 
arbetat med att stärka chefernas förmåga att leda förändring 
och att leda i en föränderlig omvärld. 

Tabell 2.1 visar vår externa personalomsättning, det vill 
säga nyanställda respektive de som har slutat på Sida i för-
hållande till det genomsnittliga antalet anställda under året. 
Statistiken tas fram av Arbetsgivarverket och mäts från sep-
tember till september. År 2020 och 2021 innebar ökningen av 
vårt förvaltningsanslag en högre andel nyanställda än nor-
malt. Under samma år kan pandemin ha orsakat den lägre 
andelen avgångar. År 2022 har vi åter balans och anställer 
ungefär lika många som slutar. Generellt har vi haft en något 
lägre extern personalomsättning än snittet för statliga myn-
digheter.

En utmaning i vår kompetensförsörjning och bemanning 
av utlandsmyndigheter är de utlandsvillkorsavtal (UVA och 
URA) som gäller för utsända. Under pandemin och ett antal 
andra kriser där utsända tvingats lämna stationeringsorten 
tillfälligt eller för gott (till exempel Ukraina, Afghanistan och 
Etiopen) har vi sett att avtalen är dåligt anpassade för dessa 
situationer. Tillsammans med UD verkar vi för att det införs en 
klausul i utlandsvillkorsavtalen som reglerar krissituationer 
så att vi kan minska de negativa konsekvenserna för utsända 
och deras familjer.

Säkerhet och omställning vid kris
I en stor andel av de länder där vi arbetar är person- och 
informationssäkerhet ständigt närvarande utmaningar som 

förstärks i samband med kriser och snabba händelseförlopp. 
Under året var Rysslands anfallskrig mot Ukraina och militär-
kupper i exempelvis Burkina Faso några av de mest påtagliga. 
Samverkan med UD och utlandsmyndigheterna utvecklas 
kontinuerligt och vi bedömer att vår gemensamma hantering 
av dessa händelser har varit effektiv. De After Action Reviews 
(AAR) som genomförts visar dock att vi behöver vidareut-
veckla vissa delar i hanteringen av kriser och snabbt föränd-
rade säkerhetslägen. Vi har till exempel initierat ett arbete 
gällande hanteringen av information som i dessa lägen går 
från att vara öppen till att vara säkerhetskänslig.

En förutsättning för att kunna verka i konfliktdrabbade 
och repressiva miljöer är att vi kontinuerligt stärker våra 
medarbetares kompetens gällande person- och informations-
säkerhet. Under 2022 har cirka 125 medarbetare gått fältsä-
kerhetsutbildning, en ökning med ungefär 60 procent jämfört 
med de två föregående åren. Vi har också fortsatt arbetet med 
att säkerställa tillgång till ändamålsenlig utrustning och lös-
ningar för säker kommunikation.

Vi har upphandlat och implementerat två systemstöd för 
ökad säkerhet under tjänsteresor. Dels ett digitalt positio-
neringssystem som möjliggör larmning och stöd i realtid vid 
olika typer av händelser, dels ett systemstöd för att förbättra 
risk- och hotbedömningarna inför resor till riskkontexter. 

Tabell 2.1: Extern personalomsättning

År Nyanställda Avgångar*

2022 10% 11%

2021 16% 7%

2020 18% 6%

2019 11% 10%

2018 9% 10%

*Avgångar innefattar anställda som gått i pension, sagt upp sig eller haft en 
tidsbegränsad anställning som löpt ut.
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Mångfald, jämställdhet och  inkludering i fokus
Vi har fortsatt vårt systematiska arbete inom mångfald, 
jämställdhet och inkludering. Skräddarsydda rapporter med 
nyckeltal och statistik för området utgör grund för att kunna 
fatta informerade beslut och för att våra rekryteringspro-
cesser ska främja mångfald. Som stöd har vi även utvecklat 
checklistor för inkluderande rekrytering.

För att lyfta frågorna i hela organisationen, inklusive 
på utlandsmyndigheterna, har mångfald och inkludering 
varit ämnen för två personalmöten under året. Vi har också 
tagit fram en utbildning i inkluderande teamsamarbete 
inom ramen för ett större arbete med att bredda normer. 
Utbildningen har genomförts med ett begränsat antal team på 
grund av utbetalningstaket.

Vi har fördjupat vårt arbete med tillgänglighet, både som 
arbetsplats och i kärnverksamheten. Vi har tagit fram styrdo-
kument och bildat en arbetsgrupp som samordnar tillgäng-
lighetsarbetet på myndigheten. För att stärka vår kompetens 
på området har arbetsgruppen genomgått en utbildning i 
universell utformning av arbetsplatser. Universell utformning 
innebär att fokus ligger på inkluderande lösningar som skapar 
goda förutsättningar för alla, snarare än utpekande av indivi-
der. 

Tabell 2.2 visar några aspekter av vår personalsamman-
sättning vid årets slut. Det ingår bland annat i regerings-
uppdraget om jämställdhetsintegrering att följa upp resultat 
av vårt interna jämställdhetsarbete. Av 987 anställda är 696 
kvinnor och 291 män, 20 procent har utländsk bakgrund och 
genomsnittsåldern är 48 år. Jämfört med de senaste åren 
är andelen kvinnor respektive män, andelen med utländsk 
bakgrund och genomsnittsåldern i stort sett oförändrade. Det 
visar på att vi fortsatt behöver anställa fler män, fler personer 
med utländsk bakgrund och fler yngre medarbetare för att bli 
en mer mångfaldig myndighet. Vi vet också att majoriteten av 
våra anställda har samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund 
och att vi behöver öka mångfalden även ur det perspektivet 

för att på bästa sätt kunna genomföra vårt uppdrag. Samtidigt 
behöver vi bli bättre på att dra nytta av den mångfald som 
redan finns på Sida.

Sjukfrånvaro 
Vår sjukfrånvaro har ökat med drygt en procent för kvinnor 

och knappt en  procent för män, i jämförelse med 2021. Se 
tabell 2.3. Sjukfrånvaron ökade för alla åldersgrupper, mest 
för anställda mellan 30 och 49 år. En möjlig orsak till den 
ökade korttidsfrånvaron kan vara efterverkningar av pande-
min, det vill säga att sjukdomar som minskade på grund av 
smittskyddsåtgärder under pandemin nu har ökat kraftigt.
Andelen långtidssjuka minskade med drygt fyra procent. 

Vi fortsätter att arbeta aktivt för att ha en låg sjukfrånvaro 
på myndigheten och följer löpande sjukfrånvaron i arbets-
miljökommittén (samverkansorgan mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer). Vi har under året satsat särskilt 
på vidareutveckling av våra insatser vid rehabilitering och på 
att ge medarbetarna verktyg och kunskap om vad som stärker 
hälsan. I slutet av året fick medarbetarna i Sverige möjlighet 
att svara på en hälsoenkät och vid behov erbjöd företagshäl-
sovården uppföljande samtal med en hälsocoach. Vi har också 
anordnat föreläsningar på teman som sömn och psykisk hälsa 
och köpt in licenser för en e-utbildning om stress och åter-
hämtning i arbetslivet. För att minska stress och säkerställa 
en rimlig arbetsbelastning har vi också prioriterat att förenkla 
våra arbetssätt och att aktivt prioritera bort vissa arbetsupp-
gifter. 

Så upplever vi vår arbetsplats
I november gjorde vi en medarbetarundersökning för vår 
personal i Sverige. Trots utmanande år under pandemin, 
övergången till att arbeta mer hemifrån, hanteringen av 
utbetalningstaket och flytten av huvudkontoret var resultatet 
överlag positivt och i nivå med den senaste medarbetarunder-
sökningen från 2019. Vi är särskilt nöjda med vårt samarbets-

klimat – vi upplever att vi hjälper och lyssnar på varandra och 
har tillitsfulla relationer – och vi har god förståelse för hur 
vi bidrar till Sidas uppdrag. Samtidigt behöver vi fortsätta att 
utveckla vår kontorsmiljö och se över möjligheterna till kar-
riärutveckling på Sida. Medarbetarundersökningen visar att 
medarbetare, framför allt chefer, upplever stress i arbetet. Vi 
kommer fortsatt att arbeta med vår styrning och organisation 
för att se över arbetsbelastning och skapa bättre förutsätt-
ningar för att minska den upplevda stressen.

Tabell 2.2: Vår personalsammansättning

Antal 
 anställda

Andel 
 kvinnor

Andel med 
utländsk 

bakgrund*
Ålder  

(genomsnitt)

Chefer 95 66% 11% 54

Medarbetare 892 71% 21% 47

Totalt 987 71% 20% 48

*Statistik från SCB enligt deras definition av utländsk bakgrund, det vill säga 
utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Tabell 2.3: Sjukfrånvaro på Sida, procent

2022 2021 2020

Totalt 3,8 2,8 2,9

Varav långtidssjuka (>60 dagar) av totalt 
 sjukskrivna

58,1 62,5 54,3

Män 2,0 1,8 1,9

Kvinnor 4,5 3,2 3,3

Anställda –29 år 1,1 0,6 0,8

Anställda 30–49 år 3,7 2,3 3,0

Anställda 50 år– 4,0 3,7 3,0
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Lärande i tider av oro och neddragningar 
Under året har Sidas möjligheter till lärande påverkats av 
utbetalningstaket, framför allt som en följd av att all kompe-
tensutveckling helt pausades under några månader. Samtidigt 
har vikten av kontinuerlig omvärlds- och framtidsanalys 
förstärkts för att säkerställa att vi har en god beredskap för 
förändringar i vår omvärld. Det i sig har varit en viktig lärdom. 
Sida har under året infört ett obligatoriskt introduktionspro-
gram som förtydligar vilka utbildningar som krävs för nyan-
ställd personal. Detta väntas höja den generella kompetensni-
vån inom prioriterade områden, till exempel klimat och miljö, 
jämställdhet, antikorruption samt rollen som statsanställd, 
informationssäkerhet och förvaltningsrätt. För de medarbe-
tare som arbetar med insatshantering finns ett utbildningspa-
ket om nio moduler, däribland riskhantering, resultatstyrning 
och revision. Vi har också fortsatt att utveckla våra arbetssätt 
för att öka lärandet i all verksamhet. Allt fler team arbetar nu 
agilt, vilket medför fler återkommande retrospektiv som möj-
liggör tid för reflektion och skapar insikter som utvecklar vårt 
arbete. 

Lärande i strategigenomförandet
Sida har fortsatt att prioritera omvärldsbevakning under året 
då förutsättningarna för utveckling ändras i snabb takt. Ett 
exempel är aktivt deltagande i uppbyggnad av Community of 
Practice Poverty & Inequality (CoP-PI) som är ett forum för 
utbyte av erfarenheter och lärande för reducering av fattig-
dom och ojämlikhet inom ramen för OECD. 

Sida har genomfört erfarenhetsutbyten kring hur slut-
satserna från en multidimensionell fattigdomsanalys 
(Multidimensional Poverty Analysis, MDPA) kan användas 
och integreras i det dagliga operativa arbetet. Vi har även 
vidareutvecklat metoder för att göra bättre framåtblickande 
analys utifrån MDPA:n, för att därigenom öka vår kunskap om 
framtida utmaningar. Med en framåtblickande analys som 
utgångspunkt kan vi fatta mer välgrundade beslut i strategi-
genomförandet.36

Ett pågående mentorskapsprogram används aktivt för att 
överföra erfarenheter från multidimensionell fattigdomsana-
lys mellan utlandsmyndigheter och huvudkontorets enheter.

Sidas tematiska nätverk, som samlar medarbetare på 
huvudkontoret och utlandsmyndigheterna, har anordnat 69 
möten under året. Detta är ett lägre antal än tidigare år, då 
aktiviteterna pausades under våren 2022 på grund av arbetet 

med utbetalningstaket på sakanslaget. Genom nätverksmö-
tena har vi stärkt Sidas kompetens i frågor som rör exempel-
vis hälsa och biodiversitet, klimatförhandlingarna jordbruk 
samt antikorruption och dess kopplingar till klimat och miljö. 
Två större fysiska nätverksträffar arrangerades där nätverket 
för hälsa och SRHR och nätverket för jämställdhet samla-
des. Medlemmarna gavs utrymme att dela erfarenheter och 

Sedan 1970-talet har CGIAR utvecklat grödor som majs, vete och potatis, så att de klarar torka, värme och översvämningar bättre. På så vis blir inte 
jordbruket lika känsligt för extremväder. Foto: C.de Bode/CGIAR



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   20

bli uppdaterade om trender och metoder inom respektive 
område. Samtidigt stärktes samarbete och synergier mellan 
nätverken samt mellan globala, regionala och nationella pro-
gram/initiativ. 

Vi fortsätter att utveckla användarvänliga verktyg för att 
stödja Sidas personal i genomförande av strategier och i 
insatshanteringen. Som exempel kan nämnas verktyg för att 
bemöta motståndet mot sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR), jämställdhet, samt demokrati och mänsk-
liga rättigheter. Vi har också tagit fram verktyg och vägled-
ningar för att öka kunskapen hos medarbetare om vilka krav 
som ställs vad gäller klimat och miljö i insatshanteringen. 
Sidas verktygslåda för rättighetsperspektivet (Human Rights 
Based Approach, HRBA) har även uppdaterats under året och 
kompletterats med ett tiotal nya faktablad innehållandes råd 
och riktlinjer för integrering av rättighetsperspektivet i olika 
sektorer och tematiska områden (HRBA Technical Notes).

Ökat fokus på evidens
Sidas satsning på evidens fortsatte under 2022. Evidens 
tillgängliggörs för huvudkontorets enheter och utlandsmyn-
digheter via våra tematiska nätverk för att möjliggöra beslut 
baserade på evidens och kunskap. Vi har tagit fram och kom-
municerat ett större antal sammanställningar med lättill-
gänglig information kring vad som fungerar och inte fungerar, 
till exempel inom kvinnors ekonomiska egenmakt, lantbruk 
och livsmedelsförsörjning, jämställdhet och korruption, samt 
biologisk mångfald och ekosystem.

Kunskapen  om evidens kring resultat, utmaningar och 
lärdomar från Market System Development-ansatsen som 
Sida förordar har fördjupats inom ramen för seminarieserien 
Evidence in Action.  

Under året har Sida även gett medarbetare tillgång till 
Scopus, en av världens största publikations- och citeringsda-
tabaser, för att förenkla sökandet efter forskning och evidens.

Utvärderingar
Genom att utvärdera och lära av utvärderingar kan vi höja 
kvaliteten och öka effektiviteten i biståndet. Sida har under 
året arbetat med att stärka två övergripande förmågor för att 
utvärdering ska bidra till Sida som en lärande organisation. 
Den första förmågan handlar om att se till så att utvärde-
ringar används så att dess resultat bidrar till lärande och 
beslutsfattande. Den andra förmågan handlar om att beställa, 
stödja och genomföra tillförlitliga utvärderingar, så att läran-
det och beslutsfattandet är baserat på tillförlitliga resultat. 
Dessa förmågor bidrar tillsammans till utvärdering av god 
kvalitet. 

För att stärka användningen av lärdomar från utvärdering 
har vi arbetat med stöd till planering för, och användning av, 
utvärderingar i Sidas strategiprocesser. Vi har även förtydli-
gat hur planeringen av Sidas centrala utvärderingar går till, 
liksom utvecklat verktyg för planering av utvärderingar inom 
Sidas årliga verksamhetsplanering. Vi har också genomfört 
insatser för att stärka användandet av utvärderingar i Sidas 
verksamhetsuppföljning. Sidas användningsfokuserade 
ansats37 till utvärdering är vägledande i arbetet. Ansatsen 
utgår från att det ska finnas utsedda användare och en tydlig 
användning för varje utvärdering. För att stärka tillgänglighe-
ten av utvärderingar har vi inlett ett stort utvecklingsarbete av 
den digitala sökmotorn på Sida.se. 

För att stärka förmågan att genomföra tillförlitliga utvär-
deringar har Sida tagit fram en detaljerad beskrivning av 
minimikrav på tillförlitlighet som just nu testas på ett urval av 
utvärderingar. Vi har även uppdaterat metodstödet för utvär-
dering i enlighet med kraven för att säkra en gemensam för-
ståelse kring vad som förväntas av tillförlitliga utvärderingar. 
Metodstödet testas i en pilot under 2022.

Under året har Sida gjort flera centrala, verksövergripande 
utvärderingar, till exempel av Sidas stöd till tryggad livsmed-
elsförsörjning. Utvärderingen visar att Sida gör mycket för att 

öka livsmedelstryggheten, men att arbetet kan bli tydligare. 
Den centrala utvärderingen av Sidas arbete med fattigdoms-
fokus kommer att bidra till fördjupat lärande kring hur vi arbe-
tar för att bidra till utvecklingsmöjligheter för de människor 
som lever i fattigdom. Sida svarar på utvärderingarna i ett 
management response. Åtgärder som beslutades efter cen-
trala utvärderingar 2021 har genomförts som planerat. 

Digitalisering, datadriven analys och lärande
Sidas digitaliseringsprogram i kombination med en tydlig 
digital strategi har under 2022 bidragit till vår egen förmåga 
och kompetens inom digital verksamhetsutveckling, digitali-
sering inom biståndet samt mot våra partner. Sida har under 
året tagit nya digitala steg, genom att använda digitala verktyg 
för lärande där vi under året infört en ny lösning i form av 
Collaboard som är en digital whiteboard. 

Under 2022 har åtta nya e-utbildningar tagits fram, som 
underlättar för Sidas medarbetare att själva stärka sin kom-
petens inom såväl tematik som verktyg och metoder i arbetet. 
Flera e-utbildningar, till exempel rättighetsperspektivet och 
klimat och miljö, har också gjorts tillgängliga för Sidas part-
ner genom Sida Partnership Forums Lärportal. 

Sida har vidareutvecklat portalen för dataanalys som gör 
utvecklingsstatistik lättillgänglig för Sidas medarbetare.

”Genom att utvärdera och 
lära av utvärderingar kan 
vi höja kvaliteten och öka 
effektiviteten i biståndet”
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Vi har varit fortsatt aktiva i dialogen om olika sätt att mäta 
multidimensionell fattigdom och företrätt Sidas syn på multi-
dimensionell fattigdom på globala expertmöten. 

Under året har Sida fortsatt att öka användningen av data 
i beslutsfattande och analysarbete, vilket möjliggjorts genom 
vår centrala analysplattform som har vidareutvecklats och 
moderniserats. Nya datakällor har möjliggjort bättre analys 
av data för till exempel Sidas humanitära biståndsinsatser. 
Detta möjliggör även ökad transparens genom publicering till 
Openaid. Vi har prioriterat data för att analysera och följa upp 
bistånd inom klimat och miljö, vilket bland annat lett till nya 
interaktiva dashboards för tematiska portföljöversikter. Det 
finns även dashboards och rapporter som möjliggör analys av 
Rio- och policymarkörer samt partnerdata. 

Sida har också arbetat aktivt för att underlätta använd-
ningen av data i operationaliseringsarbetet och vi har även 
genomfört en kompetenshöjningsinsats inom området Data 
Science.

Innovation och lärande i Sidalabbet
Under 2022 har Sidalabbet lagt stort fokus på att sprida 
arbetsformer och lärande som kan bidra till innovation och 
öka användningen av snabba användartester i verksam-
hetsutvecklingen. Labbet har arbetat med att hitta nya sätt 
att hantera och sprida kunskap i organisationen och att öka 
användningen av data och digitala verktyg. I samarbete med 
utlandsmyndigheter har labbet arbetat med att samla in insik-
ter från våra samarbetspartner som kan bidra till att identi-
fiera nya möjligheter för biståndet. Exempel som kan nämnas 
är kvinnorätts- och HBTQI-organisationer inom strategin för 
Västra Balkan och Turkiet, samt företag som kan spela en roll 
i en grön omställning i Sydostasien. 

RESULTATEXEMPEL 1

Partnerportalen moderniserar Sidas arbete med partner
I november lanserade vi en ny digi-
tal plattform, Partnerportalen, 
för att underlätta kommunika-
tionen och dialogen med partner. 
Partnerportalen främjar enkelhet, 
tydlighet och effektivitet i Sidas 
samarbete med partner, vilket 
kan bidra till ännu bättre resultat i 
utvecklingssamarbetet. 
 
Utmaningarna i världen är stora och komplexa. 
Därför är också behovet av effektiv kommuni-
kation och närmare dialog med partner större 
än någonsin. För att underlätta samarbetet 
har Sida utvecklat en ny digital plattform, 
Partnerportalen, tillsammans med partner 
och Sida-medarbetare. Lanseringen är ett 
första steg i en längre resa. Målbilden är att 
Partnerportalen på sikt ska göra myndigheten 
mer tillgänglig och transparent, att partner 
ska få tydlig och mer enhetlig information, och 
att överlämningar vid byte av personal ska bli 
smidigare.

Partnerportalens funktionalitet bygger på 
en gedigen behovsanalys av medarbetares, 
utlandsmyndigheters och partners önskemål. 
Bland annat har handläggare lyft behovet att 
lägga mindre tid på beredningar och mer tid 
på dialog. Våra partner har samtidigt önskat 
tydlighet och enhetlighet kring Sidas kravbild 
samt att nödvändigt material samlas på ett och 
samma ställe. I dagsläget kan partner genom 
plattformen se grundläggande information om 
sitt projekt och de utbetalningar som gjorts. 

De kan även se kontaktuppgifter till sin Sida-
handläggare och dess närmsta chef samt 
få tillgång till ett stort utbud av material och 
verktygslådor. På sikt kommer partner att få 
tillgång till fler tjänster via portalen, så som 
möjligheten att ladda upp rapporter, skicka in 
betalningsunderlag och se sina avtal digitalt. 

Partnerportalen är en digital satsning som 
kommer modernisera hur Sida arbetar med 
våra partner. Utvecklingen av portalen sker 
agilt och användarnära, där tester och feedback 
från användarna och handläggarna bidrar till 

vidareutvecklingen och den ökade nyttan av 
portalen. 

I dagsläget är Partnerportalen tillgänglig för 
svenska partner från civilsamhället. Den huma-
nitära enheten på Sida i Stockholm har varit 
först ut med att bjuda in sina partner. Portalen 
kommer succesivt rullas ut till fler partneran-
vändare och avdelningar på Sidas huvudkontor 
under 2023. På längre sikt är målet att också 
utlandsmyndigheterna ska kunna använda 
Partnerportalen.

Under året lanserades den första versionen av Partnerportalen och nya funktioner är nu under 
 utveckling. Foto: Sida
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Resultatredovisning per uppgift

Vi arbetar med ett brett uppdrag
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Figur 2.1:  Kartbild över Sidas bistånd i världen
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I detta avsnitt redogör vi för hur vi presterat  
i  förhållande till våra uppgifter  
under året. 

Vår roll som finansiär av andra 
 aktörers biståndsinsatser är grun-
den för utvecklingssamarbetet och det 
humanitära biståndet. Under året har vi totalt 
haft 1 901 aktiva insatser i samarbete med 761 
samarbetspartner runt om i världen. Vårt sak-
anslag uppgick 2022 till 23 888 miljoner kronor (se 
figur 2.2 på nästa sida). Detta är en minskning i jäm-
förelse med 2021, vilket beror på utbetalningstaket.

Tabellerna nedan samt kartan till höger illustrerar hur 
biståndsmedlen har fördelats mellan de olika strategier som 
vi har arbetat med under året. Mest medel har vi betalat ut 
inom ramen för strategin för humanitärt bistånd. Sett från ett 
landperspektiv har vi allokerat mest medel via strategierna 
för Afghanistan, Moçambique och Demokratiska republiken 
Kongo. Den anslagspost som har haft högst utfall är AP 9 
Afrika.

Tematiska Strategier 

Strategi för demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet

Strategi för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter

Strategi för hållbar fred

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 
2030

Strategi för hållbar ekonomisk utveckling

Tematiska Strategier 

Strategi för forskningssamarbete

Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Strategi för hållbar social utveckling

Strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av 
naturresurser

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Strategi för humanitärt bistånd

Regionala Strategier 

Regional strategi för Latinamerika

Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika

Regional strategi för Syrienkrisen

Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara

Regional strategi för Asien och Oceanien

Regional strategi för Afrika Söder om Sahara

Strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Landstrategi 

 1. Guatemala

 2. Kuba

 3. Colombia

 4. Bolivia

 5. Mali

 6. Liberia

 7. Burkina Faso

 8. Sudan

 9. Sydsudan

 10. Etiopien

11.  Somalia

 12. DR Kongo

 13. Uganda

 14. Kenya

 15. Rwanda

 16. Tanzania

 17. Zambia

18.  Zimbabwe

 19. Moçambique

 20. Ryssland

 21. Palestina

 22. Irak

 23. Afghanistan

 24. Bangladesh

 25. Myanmar

 26. Kambodja
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Vi finansierar partner och delar finansiella 
risker

Sida arbetar med att finansiera partner genom att för-
medla bidrag eller gå in som finansiell riskdelare för att 
mobilisera ytterligare resurser. Under året har vi fullt 
ut nyttjat det sakanslag som vi tilldelats från regeringen 
som har förmedlats vidare till våra partner. För att gene-
rera ytterligare resurser och kapital har vi arbetat för att 
utveckla och stärka innovativa finansieringsformer.

Genom att förmedla bidrag till våra samarbetspartner med-
verkar vi till bistånds- och utvecklingsresultat. Detta bidrar i 
sin tur till uppfyllelsen av de mål som regeringen har beslutat 
om i de 45 strategier som styr biståndet. För att biståndet ska 
få ett så stort genomslag som möjligt arbetar vi med en bredd 
av aktörer inom civilsamhället, FN-systemet och offentlig 
förvaltning. 

Vi arbetar även med att mobilisera resurser från fler håll 
än enbart det traditionella biståndet. Under året har vi fortsatt 
fokusera på att främja innovativa och katalytiska former av 
bistånd, bland annat genom att dela finansiella risker med 
partner inom ramen för våra garantier och genom utlysnings-
fonder. Genom dessa verktyg kan vi bidra till nyskapande och 
kostnadseffektiva lösningar i arbetet för utveckling och fattig-
domsbekämpning. 

Våra samarbetspartner
Sidas arbete sker alltid i partnerskap med andra aktörer. Våra 
samarbetspartner kan exempelvis vara organisationer, fören-
ingar, myndigheter, universitet, banker, företag och kooperativ. 
De är svenska och internationella aktörer såväl som natio-
nella och lokala partner i samarbetsländerna. Som grund för 

samarbetet tecknas ett avtal mellan Sida och partnern. Valet 
av partner görs utifrån vilka målgrupper vi vill nå i en specifik 
kontext. 

Vår uppgift att finansiera partner har i år påverkats av 
utbetalningstaket, eftersom myndigheten inte har kunnat 
betala ut medel till samarbetspartner som planerat. 
Begränsningen i utbetalningarna har krävt mycket dialog med 
berörda partner och vi bedömer att det har påverkat relatio-

nen med våra samarbetspartner negativt. Av figur 2.2 framgår 
att Sidas tillgängliga medel minskade i april, för att sedan öka 
något i augusti. Antalet insatser samt antalet nya avtal mins-
kade jämfört med föregående år (se tabell 2.4), vilket bedöms 
vara en konsekvens av utbetalningstaket. 

 Samtidigt har vi i år lanserat en ny digital portal mot våra 
partner (se resultatexempel sidan 21). Partnerportalen är en 
digital lösning för ett effektivare, modernare och mer enhetligt 

Figur 2.2: Tillgängliga medel under 2022, mnkr
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Figur 2.3: Utfall per anslagspost, mnkr

Afrika (ap.9) (28%; 6 705 mnkr)
Humanitära insatser (ap.1) (21%; 4 991 mnkr)
Hållbar utveckling (ap.34) (12%; 2 845 mnkr)
Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ap.23)
(8%; 1 920 mnkr)
Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ap.5) (7%; 1 771 mnkr)
Asien (ap.6 (6%; 1 433 mnkr))
Mellanöstern och Nordafrika (ap.17) (5%; 1 149 mnkr)
Mänskliga rättigheter (ap.13) (4%; 880 mnkr)
Forskningssamarbete (ap.32) (3%; 635 mnkr)
Latinamerika (ap.7) (2%; 570 mnkr)
Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ap.28) (2%; 484 mnkr)
Hållbar fred (ap.26) (1%; 334 mnkr)
Informations- och kommunikationsverksamhet (ap.2) (0,4%; 102 mnkr)
Samarbete inom Östersjöregionen (ap.3) (0,3%; 70 mnkr)
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Tabell 2.4: Nyckeltal för Sidas insatser, avtal och utfall

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 1 901 1 957 1 961

Antal nya avtal 387 398 384

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 43 41 42

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 52 56 33

Utfall, mnkr 23 888 26 803 26 214
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samarbete mellan Sida och partner. I det första steget kopplar 
vi på en mindre grupp partner, för att under nästa år kunna 
successivt involvera fler partner och utveckla ny funktiona-
litet. Under året har vi även tagit fram en lösning för att göra 
digitala signeringar av externa kontrakt och avtal. Detta för-
väntas korta ledtiderna för avtalssignering med partner avse-
värt, då avtal inte längre kommer behöva skickas med post. 

Av figur 2.4 framgår hur mycket medel som Sida har beta-
lat ut till respektive partnerkategori under de tre senaste 
åren. Stödet som gått till multilaterala organisationer har 
minskat med ungefär 15 procent i jämförelse med 2021. Detta 
innebär att civilsamhällesorganisationer nu är vår största 
partnerkategori. Samtidigt har även stödet som gått till 
civilsamhällesorganisationer minskat med 5 procent. Dessa 
minskningar beror till stor del på utbetalningstaket (se figur 
2.2). Stödet till offentliga institutioner har också minskat, 
medan stödet till offentlig-privat samverkan (PPPs) och nät-
verk ligger på samma nivå som föregående år. 

Antalet samarbetspartner har generellt minskat över tid 
och har gjort så även under 2022. En mer fokuserad portfölj 
av partner innebär att vi kan skapa mer utrymme för dialog 
med partner och uppföljning av insatser. Nedan följer en redo-
visning av samarbetet med respektive partnerkategori under 
året.

Civilsamhällesorganisationer är viktiga demokratiska aktörer
Civilsamhällesorganisationer har varit den största partner-
kategorin under året (se figur 2.4). Under 2022 betalade vi ut 
10,6 miljarder kronor till civilsamhällesorganisationer, vilket 
motsvarade 44 procent av Sidas totala utbetalningar. De bila-
terala strategier där civilsamhällesaktörer har mottagit mest 
medel är strategierna för Afghanistan (326 miljoner kronor), 
Demokratiska republiken Kongo (cirka 230 miljoner kronor) 
och Zimbabwe (cirka 207 miljoner kronor). Stödet har framför 
allt gått till insatser inom mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer, humanitärt bistånd och inklude-
rande ekonomisk utveckling,

Civilsamhällesorganisationer kan delas upp i tre olika 
kategorier (se tabell 2.6). Den största delen av stödet har 
fortsatt gått till internationella organisationer, som är väl-
etablerade och har erfarenhet inom de tematiska områden 
som är viktiga för Sida. Många av dessa organisationer vida-
reförmedlar medel till samarbetsländernas organisationer, 
medan andra driver verksamhet i egen regi. Den näst största 
andelen av stödet inom partnerkategorin har gått via organi-
sationer i givarländerna. I denna kategori ingår våra svenska 
strategiska partnerorganisationer (SPO:er), som i sin tur har 
vidareförmedlat medel och stärkt kapaciteten hos samarbets-
ländernas organisationer. Den minsta andelen av stödet inom 
partnerkategorin har betalats ut direkt från Sida till samar-
betsländernas egna organisationer.

Civilsamhällesorganisationer är centrala aktörer inom 
biståndet och är därför också viktiga samarbetspartner för 
Sida. De är oberoende, icke-statliga och fristående från mark-
naden. En av deras främsta styrkor är närheten till och kän-
nedom om det lokala sammanhanget. De är särskilt värde-
fulla som samarbetspartner i utmanande kontexter, där lokal 

Figur 2.4: Totalt utbetalade medel fördelat per partnerkategori, mnkr

Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (44%; 10 596 mnkr)
Multilaterala organisationer (41%; 9 805 mnkr)
Offentliga institutioner (5%; 1 263 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (5%; 1 137 mnkr)
Övriga (2%; 497 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (2%; 436 mnkr)
Privat sektor institution (0,6%; 154 mnkr)

Tabell 2.5:  Totalt utbetalade medel fördelat per partnerkategori, 
tidsserie, mnkr

2022 2021 2020

Icke-statliga organisationer (NGOs) och 
 civilsamhälle

10 596 11 197 10 186

Multilaterala organisationer 9 805 11 574 12 127

Offentliga institutioner 1 263 1 761 1 613

Universitet, högskola eller annan akademisk 
institution, forskningsinstitut eller tankesmedja

1 137 1 221 1 162

Övriga 497 465 407

Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk 436 449 529

Privat sektor institution 154 138 190

Tabell 2.6: Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, mnkr

2022 2021 2020

Internationella organisationer 6 189 6 631 5 760

Givarländers organisationer 3 274 3 472 3 482

Samarbetsländers organisationer 1 134 1 093 944

Civilsamhällesorganisationer delas upp i internationella organisationer, 
givarländers organisationer (svenska organisationer och nationella organisa-
tioner i andra givarländer) och samarbetsländernas organisationer (lokala 
organisationer i våra samarbetsländer). Siffror för tidigare år kan avvika från 
tidigare års årsredovisningar på grund av att en kvalitetssäkring görs till 
OECD-DAC:s Creditor Reporting System (CRS) efter att årsredovisningen 
lämnats in. Detta kan resultera i ändringar av partnerklassifikation.
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kännedom och tillit från människor som lever där är avgö-
rande för att skapa resultat. Civilsamhällesorganisationer 
driver också påverkansarbete mot beslutsfattare på global, 
nationell och lokal nivå samt bevakar att myndigheterna full-
gör sina åtaganden.

En av de största utmaningarna för civilsamhället är det 
krympande demokratiska utrymmet i många länder.38 Endast 
3,1 procent av världens befolkning lever i samhällen som 
bedöms vara öppna.39 Motståndet har blivit alltmer framträ-
dande under senare år och restriktionerna har utökats i flera 
länder, vilket lett till trakasserier, censur och övervakning. 
Tillbakagången innebär ett hårdnat klimat som ökar riskerna 
för civilsamhällesaktörer och rättighetsbärare, däribland miljö-
försvarare, kvinnorättsaktivister, hbtqi-aktivister, urfolk och 
andra utsatta grupper.40 Kriget i Ukraina har påverkat all verk-
samhet i Ukraina och närområdet. Organisationer har därför 
ställt om sin verksamhet till att omfatta insatser som gränsar 
mellan utvecklingssamarbete och humanitära insatser. 

För mer information om det civila samhället, se avsnitt 
Resultatredovisning per anslagspost/Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället AP 5.

Multilaterala organisationer är nyckelaktörer
Multilaterala organisationer, såsom FN och Världsbanken, 
har varit den näst största partnerkategorin under året. Under 
2022 betalade vi ut knappt 10 miljarder kronor till multila-
terala organisationer, vilket motsvarade 41 procent av Sidas 
totala utbetalningar. De bilaterala strategier där multilaterala 
organisationer har mottagit mest medel är strategierna för 
Uganda (cirka 344 miljoner kronor), Somalia (cirka 289 mil-
joner kronor) och Afghanistan (cirka 274 miljoner kronor). 
Stödet genom FN har framför allt gått till insatser inom huma-
nitärt bistånd, jämlik hälsa, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter och demokrati medan majoriteten av stödet genom 
Världsbanken har gått till klimat och miljö samt inkluderande 
ekonomisk utveckling. 

Vårt stöd till FN och Världsbanken har minskat under 2022. 
Detta beror på att det utbetalningstak som Sida fick under 

året påverkade utbetalningarna till multilaterala organisa-
tioner i stor utsträckning, och flera planerade utbetalningar 
kunde inte genomföras. Bidraget till FN var drygt 8 miljarder 
kronor vilket motsvarar 88 procent av stödet till multilaterala 
organisationer och drygt en tredjedel av Sidas totala utbe-
talningar 2022 (se figur 2.5). Våra största samarbetspartner 
inom FN-systemet var UNDP, Unicef, WFP och UNFPA. Vi har 
bidragit till UNDP:s globala arbete för klimat och miljö41 samt 
fredsbyggande42 och har inlett ett nytt stöd till Unicefs arbete 
med barns utbildning.43 Vi har också betalat ut mer humani-
tärt stöd genom bland annat Unicef,44 som har stor närvaro i 
våra samarbetsländer. Vårt ökade stöd till EU har bestått i ett 
ökat antal nationella experter som vi sekunderat (placerat ut) 
till EU:s institutioner.

Tillsammans med andra givare som arbetar på den multi-
laterala arenan bygger vi allianser och stödjer globalt påver-
kansarbete inom olika tematiska områden, så som jämställd-
het45, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)46, 
mänskliga rättigheter och demokrati47 samt klimat och 
miljö48. Sidas stöd genom FN och utvecklingsbankerna bidrar 
till att Sverige uppfyller sina globala åtaganden och bygger 
kapacitet i fattiga länder så att de kan utveckla och uppfylla 
sina nationella strategier och åtaganden. Multilateralernas 
världsomspännande och mångsidiga mandat och uppdrag ger 
beredskap att hantera plötsliga kriser varhelst de inträffar 
och unika möjligheter att leda och bidra till samordning av 
utvecklingsagendan i hela kedjan från global till lokal nivå. 
Genom våra partnerskap stödjer vi människor som lever i 
extrem fattigdom och utsatthet även i länder och områden där 
Sida inte har direkt närvaro. Vi har därmed snabbt kunnat nå 
ut i Ukraina och kringliggande länder efter Rysslands invasion 
av landet, samt i Pakistan efter de omfattande översvämning-
arna som skedde i augusti. I länder som befinner sig i väpnad 
konflikt och saknar fungerande samhällsstyrning bistår Sida 
genom FN-organisationer och utvecklingsbanker fattiga 
människor med ett minimum av grundläggande samhällsser-
vice, till exempel i Afghanistan.49 FN:s långsiktiga utvecklings-
samarbete kompletterar och skapar förutsättningar för de 

Figur 2.5:  Totalt utbetalade medel fördelat per kategori av 
 multilaterala organisationer, mnkr

United Nations Agency, Fund or Commission (UN) (88%; 8 021 mnkr)
World Bank Group (WB) (10%; 922 mnkr)
Other Multilateral Institution (7%; 670 mnkr)
European Union Institution (EU) (1%; 109 mnkr)
Regional Development Bank (RDB) (0,9%; 84 mnkr)
International Monetary Fund (IMF) (0%; 0 mnkr)

Tabell 2.7:  Totalt utbetalade medel fördelat per kategori av multi-
laterala organisationer, tidsserie, mnkr

2022 2021 2020

United Nations Agency, Fund or Commission (UN) 8 021 9 171 8 875

World Bank Group (WBG) 922 1251 2104

Other Multilateral Institution 670 922 801

European Union Institution (EU) 109 99 68

Regional Development Bank (RDB) 84 111 259

International Monetary Fund (IMF) 0 19 20
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humanitära organisationernas närvaro och på så vis stödjer 
vi genom FN och Världsbanken förutsättningar för fred och 
stabilitet. FN och Världsbanken är också viktiga partner för 
att engagera och stimulera den privata sektorn att investera i 
hållbar utveckling.50

Offentliga institutioner stärker god samhällsstyrning och 
driver utveckling
Den tredje största partnerkategorin har varit offentliga insti-
tutioner (se figur 2.4). Under 2022 betalade vi ut ungefär 1,3 
miljarder kronor till offentliga institutioner vilket motsvarade 
5 procent av Sidas totala utbetalningar. Effektiva, tillförlitliga 
och transparenta institutioner är en grundpelare i ett demo-
kratiskt styrelseskick för god samhällsstyrning och utgör 
drivkrafter för utveckling. En väl fungerande offentlig förvalt-
ning skapar också förutsättningar för uthållig bekämpning av 
fattigdom och förtryck, genom att tillhandahålla grundläg-
gande samhällsfunktioner och mänskliga rättigheter.

De landspecifika strategier där offentliga institutioner 
mottagit mest medel är Tanzania (cirka 272 miljoner kronor), 
Moçambique (cirka 147 miljoner kronor) och Rwanda (cirka 81 
miljoner kronor). Stödet till offentliga institutioner har framför 
allt gått till insatser med fokus på klimat och miljö, inklu-
derande ekonomisk utveckling samt mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer

En tredjedel av Sidas utbetalningar till offentliga insti-
tutioner (416 miljoner kronor) har vi kanaliserat till svenska 
myndigheter, för deras stöd till arbetet med att stärka den 
offentliga förvaltningen i samarbetsländerna. Svenska myn-
digheter har en mycket viktig roll i utvecklingssamarbetet. 
Myndigheterna står på en statlig värdegrund som genomsyras 
av demokratiska principer och respekt för mänskliga rättig-
heter. De har en unik sakkunskap och ofta erfarenhet av att 
bedriva förändringsarbete inom offentlig förvaltning. Den kol-
legiala relationen mellan systermyndigheter öppnar dörrar till 
samarbeten och gör det enklare att bygga den tillit som krävs 
för att kapacitetsutveckling ska ge goda resultat. Vi har därför 

under året arbetat aktivt för att få fler myndigheter engage-
rade i utvecklingssamarbetet och för att nyttja den potential 
som finns i myndighetssamarbetet.51

Vårt direkta stöd till offentliga institutioner i samarbets-
länderna har minskat över tid, och är i år något mindre än 
förra året. Vi anpassar löpande vårt stöd till offentliga aktörer 
i förhållande till demokratiutvecklingen i samarbetsländerna. 
Vi har under året minskat vårt stöd till staten i exempelvis 
Burkina Faso och Sudan på grund av en negativ demokra-
tiutveckling. Samtidigt är den offentliga förvaltningen en av 
demokratins grundpelare och stödet till offentliga aktörer 
är fortsatt ett viktigt sätt att främja långsiktig demokratisk 
utveckling. 

Universitet och högskolor stärker forskningskapaciteten
Den fjärde största partnerkategorin har varit universitet och 
högskolor, annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedjor (se figur 2.4). Sida samarbetar både med 
universitet och högskolor internationellt och i Sverige. Under 
2022 betalade vi ut ungefär 1,1 miljarder kronor till partner-
kategorin, vilket motsvarade knappt 5 procent av Sidas totala 
utbetalningar. 

Inom ramen för våra strategier finns det drygt 149 olika 
samarbeten med universitet, högskolor och tankesmedjor. 
Vårt samarbete kan vara med en konkret partner, så som en 
tankesmedja. Det kan också innefatta olika konstellationer av 
forskare, experter och yrkesverksamma som arbetar tillsam-
mans för att gemensamt tackla utvecklingsutmaningar.

Svenska universitet har med hjälp av Sidas stöd enga-
gerat sig i klimat- och miljöfrågor, biologisk mångfald, 
livsmedelstrygghet och informations- och kommunikations-
teknik (IKT) i och för utveckling. De har även engagerat sig 
i frågor som rör motståndskraft och anpassningsförmåga 
hos människor och samhällen. Inom ramen för forsknings-
samarbetet har svenska universitet under 2022 bidragit till 
forskarutbildning och stöd till doktorander. Sida arbetar även 
med svenska forskningsråd för gemensamma forsknings-

utlysningar. För mer information om forskningssamarbete 
se avsnitten Resultatredovisning per anslagspost/ap 32 
Forskningssamarbete samt Resultatredovisning per tematiskt 
område/Forskning.

Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk spelar en viktig 
roll
Under 2022 betalade vi ut drygt 436 miljoner kronor till aktö-
rer inom partnerkategorin offentlig-privat samverkan (PPPs) 
och nätverk. Detta motsvarar cirka 2 procent av Sidas totala 
utbetalningar. Som en del av Sidas uppdrag att mobilisera 
engagemang och fler aktörer samt främja innovativa lös-
ningar för att nå Agenda 2030 stödjer Sida olika nätverk som 
oftast har ett globalt eller regionalt fokus. Ett av våra största 
nätverk är Women in Informal Employment: Globalizing and 
Organizing (WIEGO). Detta är ett globalt nätverk som syftar till 
att förbättra statusen för de arbetande fattiga, särskilt kvin-
nor, inom den informella ekonomin samt främja ekonomisk 
rättvisa och minska fattigdomen. Sidas största offentlig-privat 
samverkan är med the International Union for Conservation of 
Nature (Internationella Naturvårdsunionen), som är världens 
ledande, demokratiskt styrda organisation för naturvård och 
hållbar utveckling med över 1 400 medlemsorganisationer 
och stater.

”Vårt direkta stöd till 
offentliga institutioner i 
samarbetsländerna har 
minskat över tid, och är i år 
något mindre än förra året”
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RESULTATEXEMPEL 2

Svenskt bistånd bidrog till att miljontals barn i Kambodja fick utbildning
Sveriges bistånd till Kambodja 
har gjort stor skillnad, enligt en 
ny utvärdering. Sidas stöd har 
bland annat bidragit till att bygga 
upp ett sönderslaget skolsystem 
och säkra att nästan alla barn i 
landet i dag får gå i skola.

Sida har i nästan 40 år stöttat Kambodja 
med omfattande bistånd inom utbildnings-
sektorn. Landets skolsystem raserades 
helt under Röda Khmerernas skräckvälde 
under 1970-talet, där cirka två miljoner 
människor miste sina liv och skolorna för-
stördes eller stängdes. Regimen riktade 
särskilt sitt våld mot alla som hade en 
utbildning, och en stor del av landets lärare 
mördades. 

Det svenska utbildningsstödet till 
Kambodja har gjort stor skillnad. Detta 
bekräftas av en oberoende utvärdering av 
Sidas stöd till den kambodjanska utbild-
ningssektorn under perioden 2001 till 2020, 
som presenterades i år. Fallstudien visade 
att Sidas och andra givares stöd till utbild-
ningsministeriet har bidragit till en ökad 
tillgång på skolor i landet, i synnerhet för 
landets fattigare befolkning. Bara mellan 
åren 2006 och 2020 tredubblades antalet 
förskolor. Under samma period etable-
rades 1 000 nya grundskolor och antalet 
gymnasieskolor nästan dubblerades. I dag 
har landet över 13 500 registrerade skolor, 
23 lärarhögskolor och 120 offentliga och 
privata institut för högre utbildning. Det 
svenska utbildningsstödet till Kambodja 
har varit totalt 1,1 miljarder kronor och 
har kanaliserats bland annat genom FN:s 
barnfond Unicef.

Sidas stöd har även bidragit till att 
andelen barn som går i förskola eller 
grundskola har ökat påtagligt. Bara under 
åren 2017–2018 ökade andelen barn som 
var inskrivna i grundskolorna från 82 

procent till 97 procent, enligt Unicef. Även 
utbildning för barn med funktionshinder 
har utvecklats, och deras behov uppmärk-
sammas nu mer inom utbildningssystemet. 
Sidas stöd har bidragit till att en plan tagits 
fram för att göra skolorna tillgängliga för 
rullstolsburna, och flera skolor har redan 
gjort sådana anpassningar. Samtidigt har 
lärare fått utbildning och tekniska hjälpme-
del för att kunna utbilda barn med exem-
pelvis syn- eller hörselnedsättning.

Det svenska biståndet har också haft en 
avgörande betydelse för barn från etniska 
minoritetsgrupper och deras möjlighet att 
gå i skolan och ta till sig kunskap. Genom 
stöd som kanaliserats via bland annat 
organisationen CARE och Unicef har Sida 
bidragit till att flerspråkig undervisning nu 
är på väg att integreras i skolsystemet och 
på längre sikt kan spridas i landet. 

Utvärderingen visar även att Sidas stöd 
bidragit till att förbättra yrkesvägledning 
och karriärrådgivning för ungdomar. 
Denna typ av stöd finns nu tillgängligt på 
20 högstadieskolor. Tillsammans med 
Kambodjas arbetsmarknadsministerium 
har våra samarbetspartners Finn Church 
Aid, Arbetsförmedlingen samt dess kam-
bodjanska motpart utvecklat strategier, 
riktlinjer och tillhandahållit utbildning 
för lärare så att de bättre ska kunna 
stödja eleverna och ge dem kvalificerad 
yrkesrådgivning. Sida har även gett stöd 
till Academy for Culinary Arts Cambodia 
(ACAC), som utvecklats till en framstå-
ende yrkesinriktad utbildning som utbildat 
mängder av unga människor för jobb inom 
restaurangsektorn. 

Utbildning är ett viktigt instrument för 
länders och människors väg ut ur fattig-
dom och utsatthet. Satsningar inom detta 
område är också avgörande för demokrati, 
hälsa, jämställdhet, fred och stabilitet. 
Under de senaste två årtiondena har 
investeringarna i utbildning bidragit till en 

enorm omställning i Kambodja. Den posi-
tiva utvecklingen har medfört att landet 
uppnådde status som lägre medelinkomst-
land 2015, med ambitionen att räknas som 
ett övre medelinkomstland 2030.

Sveriges bistånd till Kambodja ändrade 
fokus 2020 på grund av den negativa demo-
kratiska utvecklingen i landet. Biståndet 
håller nu på att anpassas till de utmaningar 
som kvarstår. Den bilaterala strategin för 

Kambodja fasades ut under 2021 och den 
Regionala strategin för Asien och Oceanien 
inkluderar nu ett specifikt målområde för 
Kambodja med fokus på mänskliga rättig-
heter, demokrati och rättsstatens principer, 
där samarbetet främst ska gå via icke-stat-
liga aktörer. Ungdomar är fortsatt en viktig 
målgrupp, och deras möjligheter att delta 
i samhället och i beslut som berör deras 
framtid är viktiga för landets utveckling. 

Kunskap om mänskliga rättigheter och 
demokratiska principer är utgångspunkten 
för många pågående samarbeten, vilket 
betyder att informationsstärkande insatser 
fortfarande är en central del av Sveriges 
utvecklingssamarbete i Kambodja. 
Forskningssamarbetet fortsätter att bidra 
till att stärka tillgången till högre utbildning 
i landet. 

I byn Peam Ro i Kambodja får elever undervisning. Bilden är från ett fältbesök tillsammans en delegation från Capacity  Development Partnership 
Fund (CDPF) som Sverige var delaktig att upprätta tillsammans med Unicef och andra givare.
 Foto: Magnus Saemundsson
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Olika stödformer
Sida vill främja biståndseffektivitet och vara en effektiv, förut-
sägbar och ansvarstagande givare. Därför strävar vi efter att 
teckna avtal som sträcker sig så långt som den bemyndigan-
deram som regeringen gett oss tillåter.

Valet av stödform, det vill säga på vilket sätt som avtalen 
skrivs och hur stödet betalas ut till partner, har betydelse för 
hur insatserna genomförs och följs upp. Figur 2.6 ger en bild 
av hur breda respektive riktade stöd vi ger. Vilken stödform vi 
använder beror på partners kapacitet, målgrupper samt verk-
samhetsområde och risker.

De vanligaste stödformerna i Sidas verksamhet var under 
2022 i fallande ordning: program- och kärnstöd samt pool-
finansiering (nedan kallat för bredare stöd), projektstöd, och 
expertstöd och annat tekniskt stöd. Kärnstöd ger en särskild 
flexibilitet, då organisationer får möjlighet att fördela resur-
serna efter de behov som finns. Poolfinansiering är en samar-
betsform där givare sammanför sina stöd i en fond adminis-
trerad av givarländerna eller mottagarlandet. Programstöd är 
bredare än projektstöd, men mer öronmärkt än kärnstöd då 
stödet är begränsat till en viss sektor, tematisk inriktning eller 
kontext. Stödformen expertstöd och annat tekniskt stöd avser 
till stora delar de personer vi sekunderar till andra organisa-
tioner.

Sida har även i år strävat efter att ha en stor andel bredare 
stöd. Vi anser att denna typ av stöd främjar större ägarskap, 
högre grad av flexibilitet hos partner och därmed också effek-
tivitet i biståndet. Breda stöd har varit särskilt viktiga i länder 
drabbade av politiska kriser och konflikter. I dessa samman-
hang krävs flexibilitet för att göra anpassningar till rådande 
omständigheter. 

Finansieringsformer
Behovet av nya idéer och lösningar för att bidra till en glo-
balt hållbar utveckling är fortsatt stort. För att kunna uppnå 
Globala målen inom Agenda 2030 krävs finansiering och 
engagemang från det privata näringslivet. Vi behöver säker-

ställa att biståndets resurser används på ett sätt som stimu-
lerar till ytterligare investeringar från en bred skara aktörer.

Under året har vi på olika sätt fortsatt att arbeta för att 
utveckla och stärka innovativa finansieringsformer. Inte minst 
har vi fokuserat på finansieringsformer som innebär att vi kan 
engagera fler privata aktörer. Detta gör vi i många fall genom 
att dela risker med näringslivet, bland annat genom garantier, 
utlysningsfonder och offentlig-privat samverkan – så kallade 
Public Private Development Partnerships (PPDP).

Garantier främjar investeringar
Genom att använda garantier kan Sida katalytiskt främja 
investeringar i miljöer, branscher eller produkter som upp-
fattas som riskfyllda eller osäkra. Vi kan också bidra till att 
finansinstitut och investerare i större skala ser nya affärs-
möjligheter i utvecklingsmarknader. Sidas beviljade ram för 
garantierna uppgick 2022 till 18 miljarder kronor. 

Vi har de senaste åren påtagligt ökat takten i arbetet med 
att mobilisera kapital genom garantier. Ambitionen är att suc-
cessivt ytterligare öka genomslaget av garantier i Sidas verk-
samhet. Under året har därför ett arbete pågått för att effek-
tivisera processer och integrera garantiverksamheten ännu 
starkare på Sidas avdelningar och inom utlandsmyndigheter. 
På så sätt planerar vi för att kunna bereda allt fler garantier 
med hög relevans för genomförandet av regeringens strate-
gier för utvecklingssamarbetet under kommande år. 

Det förarbete som krävs innan Sida kan lansera en ny 
garanti är resurskrävande. Särskilt utmanande är det i 
konfliktmiljöer. En konfliktmiljö signalerar hög risk, vilket 
avskräcker flertalet möjliga investerare. Sämre eller 
icke-fungerande institutioner, bristfälliga värdekedjor och 
politisk instabilitet är också faktorer som har en negativ inver-
kan på möjligheten att lyckas med en investering. Den höga 
risknivån innebär att garantipremien kan bli mycket hög.52

I några fall har mycket förarbete lagts på beredning av nya 
garantier som sedan behövts avbrytas på grund av en föränd-
rad politisk situation eller att olika legala eller kommersiella 

krav inte har kunnat uppfyllas. Vi ser sådana situationer som 
en naturlig del av att arbeta med privat sektor och strävar 
därför efter att ha många parallella diskussioner igång sam-
tidigt. 

I likhet med föregående år har arbetet med garantier i 
samarbetsländer, som kräver uppsökande arbete, hämmats 
av effekterna av pandemin. Delvis därför har vi under året 
arbetat med garantiinsatser som har ett globalt fokus. Dessa 
garantier innebär oftast en möjlighet till mobilisering av 
additionella resurser och sker till stor del med multilaterala 
utvecklingsbanker, fondförvaltare eller andra organisationer 
med bred räckvidd. En utmaning är att dessa beredningar tar 
längre tid på grund av komplicerade avtalsförhandlingar och 
att de ofta innebär fler intressenter med skilda önskemål och 
prioriteringar. Vi förväntar oss dock att det grundarbete som 
vi lagt ned i år ska bidra till större och smidigare samarbeten 
med dessa institutioner i framtiden. 

Sida har under året arbetat tillsammans med Riksgälden 
för att ta fram en metod för att prissätta underliggande akti-
erisk. Detta arbete har resulterat i att det nu finns en metod 

Figur 2.6:  Totalt utbetalade medel fördelat per kategori av  stödform

Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (64%; 15 185 mnkr)
Projektstöd (33%; 7 939 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (2%; 516 mnkr)
Budgetstöd (0,5%; 109 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (0,3%; 84 mnkr)
Övrigt (0,2%; 55 mnkr)
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som vi kan testa i vår verksamhet. Att kunna ställa ut garan-
tier mot underliggande aktierisk är något som kan komplet-
tera Sidas garantiverktygslåda och som efterfrågas i våra 
samarbetsländer.

Under året har vi även bistått med vår expertis i internatio-
nell samverkan, bland annat genom stöd till Norges bistånds-
myndighet (Norad). Sådant arbete tar i viss mån tid från 
beredning av Sidas egna garantiinsatser, men vi förväntar oss 
att det bidrar positivt till samlad internationell mobilisering av 
additionella resurser för utveckling.

För mer information om Sidas garantiverksamhet, se 
avsnitt Resultatredovisning övriga uppdrag i regleringsbrev/
Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet.

Utlysningsfonder stimulerar innovation och 
 resursmobilisering
Genom utlysningsfonderna kan entreprenörer och innovatö-
rer inom vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer 
söka pengar för att utveckla innovativa produkter och tjänster 
som bidrar till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, 
där Sida tar den initiala risken. Målet är att dessa verksam-
heter på sikt ska växa och lösa utvecklingsproblem som inte 
hanteras av de vanliga marknadskrafterna och som heller inte 
fångas upp av det traditionella biståndet. Många utlysnings-
fonder erbjuder även entreprenörerna skräddarsytt tekniskt 
stöd och förmedlar kontakt till investerare, för att stärka 
entreprenörernas kapacitet att utveckla sina innovationer. En 
övervägande majoritet av fonderna (90 procent) syftar till att 
direkt skapa incitament för marknaden att testa och skala upp 
innovation.

Under året har Sida hanterat totalt 24 utlysningsfonder 
(challenge funds), varav två nya stöd beslutats för bilateralt 
samarbete. Totalt uppgick stödet till utlysningsfonderna till 
240 miljoner kronor under 2022. Utlysningsfonderna är ofta 

RESULTATEXEMPEL 3

Världens första orange obligation  
ska mobilisera hundratals miljoner
En av utmaningarna i fattigdomsbe-
kämpning är kvinnors tillgång till 
kapital. Exempelvis har kvinnoägda 
företag i låg- och medelinkomstlän-
der svårt att få tillgång till lånefi-
nansiering. För att bidra till att möta 
utmaningen går en svensk garanti 
till en så kallad orange obligation 
som ger små och medelstora kvin-
noägda företag i Asien möjlighet att 
låna totalt 600 miljoner kronor. 

Många små och medelstora företag i Sidas 
samarbetsländer har svårt att hitta finansie-
ring. Det gäller inte minst för kvinnor och unga 
entreprenörer. Företaget kanske är relativt 
nystartat, inte har fått lån tidigare eller saknar 
säkerhet för lånet. Då vågar inte banker och 
investerare gå in med pengar. Ett annat hinder 
kan vara att företaget arbetar i en konfliktdrab-
bad miljö. 

Den orange obligationen WLB5, som för-
väntas noteras på Singaporebörsen, leds av 
Impact Investment Exchange (IIX) och ska bidra 
till ökad jämställdhet. Färgen orange kommer 
från det Globala målet om jämställdhet. Lånen 
ska gå till små och medelstora företag i Indien, 
Kambodja och Filippinerna för att ge kvinnor 
tillgång till kapital, främja jämställdhet, kvin-
nors egenmakt och till viss del klimat- och 
miljöanpassning. 

Sida går in med en garanti på 150 miljoner 
kronor som täcker 50 procent av förlusterna 

och möjliggör utlåning av upp till 290 miljoner 
kronor. Tillsammans med en garanti från Sidas 
amerikanska motsvarighet, U.S. International 
Development Finance Corporation (DFC), möj-
liggörs drygt 600 miljoner kronor i mobiliserat 
kapital. Den totala kostnaden för Sida förväntas 
bli 3 miljoner kronor. 

Sidas garanti möjliggör för obligationsför-
valtaren att attrahera privata investerare – för-
mögenhetsförvaltare, pensionsfonder och stora 
familjebolag – som annars inte skulle delta utan 
ett riskskydd. Hittills har IIX mobiliserat över 78 

miljoner dollar för att ge över en miljon kvinnor 
och flickor möjlighet att övergå till hållbar för-
sörjning i Afrika, Asien och Stilla havet.

Genom garantier kan Sida skapa möjlighe-
ter för entreprenörer och nystartade företag 
i utvecklingsländer och därmed bidra till en 
hållbar ekonomisk utveckling. Vid slutet av 2022 
hade Sida en portfölj av 48 avtalade garantier 
med ett åtagande inom garantiramen på 12,8 
miljarder kronor, som i sin tur mobiliserat 34,2 
miljarder från finansmarknaden. 

 Foto: Impact Investment Exchange (IIX)
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multilaterala och genomförs i samarbete med andra givare 
(75 procent av fonderna), men i vissa fall är Sida den enda 
parten. Fonderna har en bred geografisk spridning med 
hemvist i exempelvis Tanzania, Kenya, Somalia, Albanien och 
Colombia. Åtta av utlysningsfonderna har global eller regio-
nal räckvidd, medan 16 är nationella. Mottagarna av stöden 
återfinns i betydligt fler länder. Exempelvis har stöd betalats 
ut till entreprenörer i nästan alla länder på den afrikanska 
kontinenten. 

Utlysningsfonderna mobiliserar dels privat kapital genom 
att innovatörerna som får ta del av stödet i regel bidrar med 
egna resurser för den specifika utvecklingssatsningen. 
Genom att flera av utlysningsfonderna stödjer företagen att 
attrahera fortsatta privata investeringar, mobiliseras ytterli-
gare medel. Exempelvis förväntas fem av de avtalade aktiva 
globala och regionala utlysningsfonderna sammanlagt mobi-
lisera omkring 1,1 miljard kronor, där Sidas proportionerliga 
andel mobiliserat kapital i förhållande till stödet till fonderna 
är 740 miljoner kronor. Det sammanlagda avtalade beloppet 
för Sidas stöd till dessa fem utlysningsfonder är drygt en mil-
jard kronor.53 

Utöver det finansiella bidraget är Sida ofta direkt enga-
gerade i arbetet med fonderna och stöttar genomförandet. 
Sida driver särskilt frågor kopplade till Sidas perspektiv och 
prioriteringar för att säkerställa att lösningarna blir inklude-
rande, socialt och miljömässigt hållbara och bidrar till ökad 
jämställdhet. Detta är ett arbete som bidragit till starkare 
integrering av tvärgående frågor och till goda resultat för fat-
tigdomsminskning.54 Under 2022 har Sida i de globala utlys-
ningsfonderna särskilt arbetat med att stärka frågor kopplat 
till miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald. Det har 
resulterat i ett nytt stöd till Global Innovation Fund för investe-
ringar i innovationer för stärkt anpassningsförmåga och mot-
ståndskraft mot klimatförändringar. Det har även resulterat 
i starkare uppföljningskrav inom utlysningsfonden Water and 
Energy for Food kopplat till hantering av dessa frågor. 

Under året har Sida också ökat fokus på att stärka syn-
ergier mellan utlysningsfonder och garantier, vilket lett till 
samarbete mellan Sida-stödda utlysningsfonder och FN:s 

kapitalutvecklingsfonds (UNCDF) BUILD-Fund, som Sida har 
ett garantisamarbete med. Lyckade innovationer från utlys-
ningsfonderna ges möjlighet till fortsatt finansiering genom 
BUILD-Fund för att skala upp sina innovationer genom en 
garanti.55

Mer privat-offentlig samverkan
Vi har under året fortsatt arbeta i partnerskapsformen Public 
Private Development Partnership (PPDP), som är en samar-
betsmodell där företag och Sida gemensamt finansierar ett 
program eller projekt för att lösa en gemensam utvecklings-
utmaning. Under 2022 har Sida till exempel genom stiftelsen 
Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) fortsatt samarbetet med 
åtta kaffeföretag, bland andra Löfbergs, för att förbättra 
levnadsvillkoren och öka anpassningsförmågan mot klimat-
förändringar för småskaliga jordbruksfamiljer i Etiopien, 
Uganda, Tanzania, Guatemala, Honduras, Brasilien och 
Indonesien. Under 2022 har vi även lanserat uppdaterade rikt-
linjer för PPDP-modellen för att underlätta arbetet för Sidas 
handläggare. 

EU-delegeringar
Under året har Sida fortsatt att utveckla gemensam pro-
grammering med EU i så kallade Team Europe Initiatives 
(TEI). En del av dessa består av program och projekt där EU 
vidareförmedlar pengar till Sida, så kallade EU-delegeringar. 
Att arbeta med EU-delegeringar är ofta arbetskrävande men 
Sidas bedömning är fortsatt att fördelarna är övervägande. 
EU-delegeringar bidrar till ökad utvecklingseffektivitet och 
möjligheter att påverka inriktning och genomförande av EU:s 
utvecklingssamarbete. 

Sedan Sida började arbeta med EU-delegeringar 2015 
har EU totalt delegerat cirka 822 miljoner kronor till Sida. 
Vi har under 2022 haft 13 EU-delegerade samarbeten och 
vidareförmedlat cirka 167 miljoner kronor. Den geografiska 
spridningen av program och projekt som finansieras helt eller 
delvis av EU-kommissionen har under året kommit att täcka 
partnerländer i Afrika, Asien och Europa och Latinamerika. 

”Genom att flera av 
utlysningsfonderna 
stödjer företagen att 
attrahera fortsatta privata 
investeringar, mobiliseras 
ytterligare medel”
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Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet

Sida arbetar med att mobilisera engagemang och stärka 
kapacitet. Vi har under året fortsatt att stärka samverkan 
med andra aktörer så som näringslivet, globala partner-
skap och svenska myndigheter. Vi utforskar innovativa 
samverkansformer i syfte att stärka genomförandet 
av Agenda 2030. Vi bygger även kapacitet genom vårt 
resursbasprogram och genom våra kurser och nätverks-
tillfällen för aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete 
och humanitärt bistånd. 

I arbetet med mobilisering och kapacitetsstärkning har vi arbe-
tat för att skapa utrymme för innovation och nya metoder och 
samarbetsformer. Vi har också stärkt vår samverkan med aktö-
rer som tillvaratar den potential som digitalisering innebär.

Samverkan och partnerskap med näringslivet
Näringslivet bidrar till Agenda 2030 och resultat i biståndet 
genom ekonomiska resurser, men även med drivkraft, kun-
skap, innovation och inflytande. Detta uttrycks inom Financing 
for Development (FfD), i Addis Ababa Action Agenda. Som en 
del av Sidas uppdrag att mobilisera engagemang, fler aktörer 
och innovativa lösningar för att nå Agenda 2030 är vi aktiva 
inom olika nätverk. Dessa nätverk syftar alla till att skapa 
mer hållbara investeringar med ett särskilt fokus på utveck-
lingsländer. Genom initiativ inom dessa nätverk har vi arbetat 
katalytiskt – vi använder relativt små medel för att mobilisera 
andra aktörer som i sin tur kan mobilisera betydligt större 
resurser.

Nätverket Swedish Investors for Sustainable Development 
(SISD) samordnas av Sida och samlar 21 av Sveriges största 
investerare kring genomförandet av Agenda 2030. Genom 
erfarenhetsutbyte, lärande och kommunikation är målet 
att bidra till fler investeringar i linje med Globala målen och 

Paris-överenskommelsen, särskilt i länder och sektorer där 
investeringar mest behövs. 

 SISD har under 2022 bidragit till den internationella dia-
logen kring investerares roll i genomförandet av Agenda 
2030 med Världsbanken och FN. Som en följd av Ukraina-
krisen har Sida tillsammans med några SISD-medlemmar 
inlett ett utforskande arbete tillsammans med multilate-
rala utvecklingsbanker för att öka investeringar för tryggad 
livsmedelsförsörjning. Under våren samlades nätverket 
kring klimatfrågan och bidrog med inspel i den rapport som 
Stockholm Resilience Center framställde under FN:s högni-
våmöte Stockholm+50. I övrigt har SISD bidragit i FN:s Forum 
för Utvecklingsfinansiering i april och har under året arbetat 
aktivt i arbetsgrupper inom Global Investors for Sustainable 
Development.

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable 
Development (SLSD) bildades 2012 för att stärka näringsli-
vets roll i arbetet med att uppnå hållbara utvecklingsresultat. 
Genom SLSD har Sida knutit nya kontakter och utforskat nya 
arbetssätt som gett betydande avtryck, till exempel lansering 
av lokala nätverk och initiativ i Sidas samarbetsländer. I dag 
finns mer kunskap och erfarenhet kring hållbar utveckling 
och fler möjligheter för företag att engagera sig, jämfört med 
när SLSD lanserades. Sida ser nu ett behov av nya arbetssätt 
och vägar framåt. Under 2022 bestämdes det därför att SLSD 
inte kommer att drivas vidare i sin nuvarande form.

SISD och Sida inspirerade 2018 FN att skapa ett globalt 
partnerskap för investerare, Global Investors for Sustainable 
Development (GISD). GISD består av 30 av världens största 
institutionella investerar som till exempel pensionsfonder 
och några företag (bland annat Safaricom och Enel). GISD har 
som mål att genom policydialog, ledarskap, nya investeringar 
och enskilda initiativ anpassa finans till Agenda 2030 och 
Parisavtalet, samt katalysera nya investeringar för utveck-
lingsekonomier. Sida deltar som en aktör i GISD. 

Under året har GISD tillsammans med International 
Corporate Governance Network (ICGN) lanserat ett modell-
kontrakt för pensionsfonder vid upphandling av kapitalförvalt-
ning.56 Kontraktet lägger vikt vid hållbarhetsfrågor vid förvalt-
ning och refererar till den definition av hållbara investeringar 
Sustainable Development Investing, som GISD arbetat fram.57 
GISD har fortsatt att arbeta för att Världsbanken i ökad grad 
ska katalysera privata och institutionella tillgångar för hållbar 
utveckling och i linje med bankens engagemang i utvecklings-
ekonomier. Sida ordnade tillsammans med Världsbanken ett 
sidoevenemang under Stockholm+50 kring detta arbete. GISD 
arbetar även med en investeringsmöjlighet via andra utveck-
lingsbanker och via faciliteten Global Infrastructure Facility, 
GIF. GISD har även deltagit i G20:s arbete med hållbara finan-
ser. Medlemmarna anpassar sig till gemensamt överens-
komna riktlinjer och definitioner.

Kapacitetsutveckling och samverkan med svenska 
myndigheter
Att stärka kapaciteten hos offentliga aktörer och att utveckla 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner är en del 
av Agenda 2030. Det är också ett sätt att bidra till fattigdoms-
bekämpning och utvecklingsfinansiering. Vi har sedan många 
år arbetat med offentlig finansiell styrning i syfte att stärka 
samarbetsländers förmåga till inhemsk resursmobilisering, 
budgetarbete och effektivt användande av statens resurser för 
hållbar utveckling. 

Svenska myndigheter spelar en viktig roll i genomförandet 
av Agenda 2030. Sida fortsätter därför att mobilisera engage-
mang genom att förenkla och uppmuntra samarbeten mellan 
svenska myndigheter och deras internationella motparter. 
Myndigheterna har en unik och efterfrågad expertkompetens. 
Genom sin kollegiala ansats har de dessutom goda förutsätt-
ningar att stärka ett demokratiskt tjänstemannaideal i våra 
samarbetsländer, präglat av transparens och rättssäkerhet. 
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Antalet insatser med svenska myndigheter har i år ökat jäm-
fört med 2021. 

Myndighetsnavet på Sida arbetar för att få fler myndig-
hetssamarbeten och större utväxling i dessa insatser. Vi 
har exempelvis utbildat cirka 50 personer från ett 30-tal 
myndigheter, vilket har ökat biståndskunskapen inom de 
svenska myndigheter som deltar i utvecklingssamarbetet.58, 

59 Vi främjar också erfarenhetsutbyte och lärande mellan 
myndigheterna. Under året arrangerade Sida ett välbesökt 
Myndighetsforum, där ett 80-tal deltagare från 34 myndighe-
ter utbytte erfarenheter om kapacitetsutveckling i en polari-
serad och föränderlig omvärld.60, 61 

Som ett ytterligare led i att främja myndighetssamar-
bete har vi förenklat Sidas handläggning av insatser som 
genomförs av svenska myndigheter. Vi fortsätter att ta fram 
enhetliga rutiner och nya verktyg för samarbete och kapaci-
tetsutveckling.62, 63 Under året har vi också verkat för att inklu-
dera fler myndigheter i utvecklingssamarbetet. Vi har exem-
pelvis fört en aktiv dialog med Folkhälsomyndigheten och 
Jämställdhetsmyndigheten, som har fått stöd för utformning 
av insatser i Mocambique, Tanzania, Zimbabwe och Kosovo.64, 

65, 66 
Myndighetssamarbeten genomförs ibland i form av så 

kallade International Training Programme (ITP). Ett sådant 
exempel är ITP-programmet Social Protection for Sustainable 
Development, som stärker offentliga förvaltningars kapacitet 
att utforma väl fungerande sociala trygghetssystem som når 
särskilt utsatta grupper. Programmet genomförs i huvud-
sak av Arbetsförmedlingen och Economic Policy Research 
Institute (EPRI) och riktar kapacitetsstärkande insatser till 
över 100 tjänstepersoner och andra förändringsaktörer i 10 
länder. I Uganda har vi exempelvis stöttat Kampala Capital 
City Authority (KCCA) att utveckla och genomföra initiativet 
Girls Empowering Girls, som fokuserar på förbättrad social 
trygghet för unga tjejer i huvudstaden Kampala. Sidas stöd 
har bidragit till att programmet har skalats upp och genom-
förs nu gemensamt av KCCA och Unicef.67

Vår bedömning är att myndighetssamarbetet skapar goda 
förutsättningar för kunskapsutbyte och kapacitetsutveckling. 
Att utveckla kapaciteten hos samhällsbärande organisationer 
i Sidas samarbetsländer är ett led i genomförandet av Agenda 
2030, i syfte att bidra till att bekämpa fattigdom och förtryck.

EU-finansierat myndighetssamarbete
Sida har i uppgift att vara nationell kontaktpunkt för Twinning 
och Technical Assistance Information Exchange (TAIEX). Det 
är EU:s biståndsinstrument för att bygga institutioner. Både 
EU Twinning och TAIEX är instrument för att bygga ömsesidiga 
partnerskap mellan institutioner i EU-medlemsländer och 
deras motsvarigheter i EU:s partnerländer. Verksamheten 
bidrar till partnerländernas EU-närmande, kunskapsut-
byte mellan EU:s medlemsländer, grannländer och andra 
partnerländer globalt samt arbetet med Agenda 2030. EU 
Twinning genomförs i projektform och löper över maximalt 
två år, medan TAIEX är kortare insatser i form av seminarier, 
workshops eller studiebesök.

Till följd av de reviderade riktlinjerna68 för Sidas stöd 
inom EU Twinning har ett flertal ansökningar inkom-
mit från i huvudsak svenska myndigheter, men även från 
Svenska Institutet för standarder (SIS), om att erhålla full 
kostnadstäckning med anledning av genomförandet av 
EU Twinningprojekt. Två ansökningar har inkommit från 
Migrationsverket för deras två projekt i Serbien.69, 70. Även 
Standardiseringsinstitutet (SIS) har ansökt om kostnads-
täckning för deras deltagande i genomförandet av standar-
diseringsprojektet i Azerbaijan71 och Namibia72 samt från 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 
som också deltar som experter i samma projekt i Namibia.73 
MSB har också beviljats full kostnadstäckning för genom-
förandet av deras civilskyddsprojekt i Armenien, som avslu-
tas under 2022.74. Läkemedelsverket har inkommit med 
ansökan för att säkerställa deras kostnadstäckning som 
experter i genomförandet av projekt för att stärka Rwandas75 
kapacitet inom medicin och vaccinproduktion. Dessutom 
har Migrationsverket beviljats stöd för att genomföra en 

sonderingsmission i Azerbaijan76 för att lära känna den 
lokala kontexten och förutsättningar för att kunna delta med 
projektförslag avseende ett kommande migrationsprojekt. 
Sida erbjuder sedan 2022 också kompetensmässigt stöd till 
svenska Twinningaktörer genom ett upphandlat ramavtal.77 
Ramavtalet syftar till att ge Sida stöd med att identifiera och 
sammanföra lämpliga Twinningaktörer samt tillhandahålla 
rådgivning och kompetensutveckling till de aktörer som visar 
intresse för EU Twinning och TAEIX. De svenska myndighe-
ternas intresse för EU Twinning bedöms fortfarande vara lågt 
men ett visst förhöjt intresse har noterats under året då fler 
myndigheter hör av sig till Sidas kontaktpunkt med frågor. Det 
förhöjda intresset bedöms delvis bero på Sidas generösare 
regler kring finansiering för att myndigheterna ska uppnå 
full kostnadstäckning vid utformandet och genomförandet 
av projektförslag. Dessutom har Sidas höjda ambitionsnivå 
genom bildandet av Myndighetsnavet 2021 med tydligt fokus 
på svenska myndigheters deltagande i utvecklingssamarbete 
bidragit till ett större intresse även för EU Twinning. Med 
anledning av Sveriges ordförandeskap i EU noteras också ett 
förhöjt intresse från utlandsmyndigheterna som uppmuntrar 
deltagande från den svenska resursbasen i de kommande 
projekten som listats i EU-kommissionens pipeline.78 Dock 
har intresset för EU Twinning inte alltid kunnat matchas med 
aktuellt projekt vid ett givet tillfälle men bevakning från Sida 
sker kontinuerligt. Totalt betalade Sida år 2022 ut 3,2 miljoner 
kronor i finansiellt stöd för förberedelser och genomförande 
av EU Twinning. 

Resursbasprogram
Genom Sidas olika resursbasprogram finns det möjlighet att 
söka och få tillfälliga placeringar vid olika multilaterala och 
bilaterala organisationer. Genom sekunderingsprogrammen 
kan vi ge direkt stöd till våra partner och bidra till fattigdoms-
bekämpning i prioriterade länder. Sekunderingarna bidrar 
också till att stärka den svenska kompetensen (även kallat 
resursbasen) och genomslaget för svenska utrikespolitiska 
prioriteringar. Beslutet i april 2022 om det förändrade utbetal-
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ningstaket för innevarande budgetår påverkade den planerade 
verksamheten inom resursbasprogrammen. Det fick konse-
kvensen att rekryteringsprocesser försenades samt att ett 
färre antal personer har kunnat sändas ut via programmen. 

Till följd av anfallskriget i Ukraina ställde Sida om plane-
rade rekryteringar för att kunna bidra till FN:s respons. Bland 
annat godkände Sida snabbt temporära omplaceringar av 
redan utsänd personal samt prioriterade att nyrekryterade 
utsända skulle kunna stödja vid landgränserna mot Ukraina.

Under 2022 hade vi i genomsnitt 221 personer sekunde-
rade (per 1 oktober 2022) och under året fortsatte arbetet med 
att utveckla programmen. Sida har genomfört totalt cirka 
70 nya rekryteringar under 2022. Två Junior Professional 
Officers (JPO) har rekryterats från partnerländer i syfte att 
erbjuda vägar in i FN-systemet för människor som annars inte 
fått möjligheten. Sida samarbetar tillsammans med UD och 
Folke Bernadotteakademin (FBA) för att försäkra sig om att 
de tjänster som vi finansierar inom ramen för programmet är 
strategiska och relevanta. 

Med fokus på det kommande svenska ordförandeska-
pet i EU 2023 rekryterades förra året totalt 18 i stället för 
10 Junior Professional i EU Delegation-programmet (JPD). 
Dessa tjänstgör under 2021–2023 på EU-delegationer. Under 
2022 ingick det Multilaterala seniora sekunderingsprogram-
met (MSS) överenskommelser med ytterligare myndigheter: 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksbanken. Detta i 
syfte att bredda kandidatpoolen och expertisen som Sverige 
kan erbjuda våra partner. 

Inom MSS har 18 personer återvänt under 2022 till Sverige 
och fört hem sin expertis till Sida, Regeringskansliet och 
andra myndigheter. Sida har fortsatt att utveckla metoder för 
att ta tillvara denna expertis från kollegor efter att de har varit 
sekunderade och när de återanvänt till Sverige. Det gäller 
kunskaper som hjälper Sida att samarbeta bättre med våra 
partner, som till exempel olika FN-organ och Världsbanken. 
Det gäller också kunskaper om utvecklingssamarbete i sig, 
och hur vi kan effektivisera vårt arbete på Sida med inspira-
tion från våra partner. 

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) gav nyligen ut en 
utvärdering av strategiska seniora sekunderingar som en del 
av svenskt påverkansarbete. Den visade att de strategiska 
seniora programmen är relevanta och effektiva verktyg för 
att driva svenska prioriteringar samt stärka vår resursbas. 
Utvärderingen visade att i fyra av sex fall har sekunderade 
bidragit till att främja påverkansarbete. En förutsättning för 
en framgångsrik senior sekundering är att det finns en pågå-
ende fördjupad dialog mellan Sida och de mottagande organi-
sationerna.79 

Perspektivintegrering, kapacitetsutveckling  
och utbildning 
Sida Partnership Forum (SPF), som i år firar 20 år, erbjuder 
samverkan och kurser för aktörer inom svenskt utvecklings-
samarbete och humanitärt bistånd för att stärka det svenska 
biståndet. Deltagarna kommer från myndigheter, civilsam-
hälle, näringsliv och universitet samt från aktörernas interna-
tionella partner. 

SPF har arbetat med digitala arrangemang under 2022 för 
att nå fler samarbetspartner och internationella aktörer. SPF 
har genom sina kurser, möten och nätverksträffar bidragit 
till att samarbetspartner implementerat nya arbetssätt i sitt 
arbete. SPF har också satsat på kurser inom resultatstyrning 
i biståndet och hur man skapar hållbar kapacitetsutveckling.

Under 2022 genomförde SPF totalt 23 arrangemang, 
varav 11 digitala, 10 fysiska och 2 hybrida. Totalt deltog 822 
deltagare. Utbetalningstaket har bidragit till att SPF har varit 
tvungna att dra ner på antalet arrangemang jämfört med året 
innan. 

Under 2022 har perspektivintegrering varit en tydligare 
fråga för våra partner, till följd av det dialogmöte om per-
spektivintegrering som genomfördes under hösten 2021 med 
ett femtiotal samarbetspartner som arbetar inom ramen för 
strategin för informations- och kommunikationsverksam-
heten. Sida bedömer att denna ansats kommer att möjliggöra 
för partner att tydligare integrera de fem perspektiven i sina 
program.

”Till följd av anfallskriget 
i Ukraina ställde Sida om 
planerade rekryteringar 
för att kunna bidra till FN:s 
respons”
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Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete

Sida har under året fört dialog och bedrivit globalt påver-
kansarbete med syfte att verka för förändring inom 
Sveriges prioriterade områden. Vi har använt strategisk 
kommunikation och en rad olika dialogformer. Genom 
dialogen verkar vi för att fler aktörer ska arbete tillsam-
mans för att stärka universella normer, de mänskliga 
rättigheterna och de humanitära principerna samt bidra 
till de Globala målen.

Dialogen är ett verktyg för att påverka våra partner och andra 
aktörer i en riktning som ligger i linje med svenska priori-
teringar och universella normer. Uppbyggd kunskap och 
praktisk erfarenhet är våra främsta tillgångar i dialog- och 
påverkansarbetet. Den praktiska erfarenheten inhämtas 
bland annat från våra utlandsmyndigheter i våra samarbets-
länder. Vi bygger också kunskap tillsammans med andra 
svenska aktörer inom ramen för Sverigelaget, där vi genomför 
gemensamma analyser i samverkan med Regeringskansliet, 
svenska myndigheter, och utlandsmyndigheter, inklusive de 
svenska EU- och FN-representationerna.80, 81 Vår bedömning 
är att Sverigelaget har kunnat driva ett samordnat påverkans- 
och dialogarbetet som bidragit till att Sida, i en tid av demo-
kratisk tillbakagång, har stärkt dialogen med samarbets-
partner i frågor som är viktiga för Sverige och Sida.82 Under 
2022 har vi fortsatt fokusera på att driva motvindsfrågor inom 
exempelvis jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter 
samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 
Dialogen med samarbetspartner i vissa länder bekräftar att 
utrymmet för organisationer som arbetar för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter krymper och att regeringar blir mer 
auktoritära.83, 84 Den bekräftar också att det finns ett stort 

engagemang och en möjlighet att arbeta med nya grupper i 
samhället inklusive den yngre generationen.85 Medarbetare på 
Sida, i Regeringskansliet och på utlandsmyndigheterna, har 
en viktig roll att integrera dessa frågor i dialoger med både 
interna och externa aktörer. 

Inom klimat och miljö och biologisk mångfald har vi varit 
drivande i dialogen på global, regional och bilateral nivå. I 
ett flertal seminarier som Sida anordnade under det inter-
nationella FN-mötet, Stockholm+50, fördes det dialog kring 
såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter av 
hållbar utveckling. Sida strävade efter att inkludera ungdomar 
och civilsamhällesrepresentanter i de olika seminarierna med 
syfte att bredda engagemanget för klimat och miljö och håll-
barhetsfrågorna.86 Som ett led i hur vi kan effektivisera vårt 
gemensamma arbete på global-, regional- och bilateral nivå 
genomfördes ett projekt i Kenya med ambassaderna i Kenya 
och Somalia för att stärka dialogen inom klimat och miljö.87, 88 
Inom biologisk mångfald har Sida fört strategisk dialog med 
aktörer som EU-kommissionen, Världsbanken och OECD:s 
biståndskommitté (OECD-DAC) för att ömsesidigt stärka arbe-
tet med biologisk mångfald.89 

Vi har även bidragit i dialogen för förändring genom 
aktivt deltagande i den ekonomiska analysen kring återupp-
byggnad efter covid-19 och under Ukraina-krisen.90 Genom 
expertmedverkan har Sida delat med sig av sin syn på och 
analys av multi dimensionell fattigdom. Exempel på globala 
expertmöten där Sida deltagit är inom Oxford Poverty and 
Human Development Initiative (OPHI), Stockholm+50, Raoul 
Wallenberg Institutet och med ILO. 91, 92, 93 

Stärkt dialog genom nya verktyg och e-kurser
Vi använder strategisk kommunikation som ett stöd och 
verktyg för att driva en effektiv dialog och uppnå vårt mål att 
minska fattigdom och förtryck. Under året har vi vidareutveck-

lat verktyg för planering och identifiering av budskap och mål-
grupper. På Sidas jämställdhetsnätverksmöte i oktober tog 
vi fram gemensamma budskap för ökad jämställdhet. Dessa 
budskap är tänkta att användas av både Sida och ambassa-
der för att bli mer strategiska i dialogen och säkerställa att vi 
driver samma frågor globalt, regionalt och bilateralt. 

Sida och UD har tillsammans utvecklat och lanserat en 
handbok och en e-kurs i hur man för SRHR-dialog.94 Även 
andra digitala utbildningar har under året utvecklats inom 
flera av våra prioriterade områden, såsom klimatförändring/
miljö/biologisk mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter 
och antikorruption. Syftet är att stärka kunskap och kapacitet 
inom dessa tematiska områden hos Sidas och UD:s personal 
och hjälpa oss att anpassa dialogen till en snabbt föränderlig 
omvärld. Sida har även medverkat till diskussionen om fattig-
domstrender, biståndet och covid-19-effekter via podcasts, TV 
och tidningar.95, 96, 97, 98 

Uppföljning och rapportering av dialogen har förstärkts 
under året, liksom samordning och rutiner för strategisk 
kommunikation. Dialog för normativ förändring finns nu 
med i arbetsplaner för biologisk mångfald, demokrati och 
klimat-miljö samt i mallar för planering och uppföljning av 
strategier.99 Många strategiteam och utlandsmyndigheter har 
i dag dialog- och kommunikationsplaner och har också kom-
petensutvecklat medarbetare och skapat kommunikations-
grupper. Flera strategiteam rapporterar om förbättrat och 
stärkt samarbete med politiska sektionen på ambassaderna 
och även med UD. Sida sekunderar över 35 personer till tjäns-
ter på senior nivå inom strategiskt viktiga poster inom främst 
FN, Världsbanken och EU. Sida anser att dessa sekunderingar 
är ett effektivt instrument i svenskt påverkansarbete där 
syftet är att påverka internationella organisationer och pro-
cesser i linje med svenska prioriteringar samt tillföra tekniskt 
värdefull kompetens som stödjer organisationernas mandat. 
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Exempel kan vara att arbeta med miljöfrågor på Världsbanken 
och UNDP, med FN-reformen på FN:s samordningskontor 
eller med hälsosystem på WHO.100 

Ökad närvaro i fält i kombination med digital dialog 
Sidas personal har under året kunnat genomföra fysiska 
fältbesök igen vilket har varit positivt för den fortsatta dialo-
gen på landnivå. Dialog om våra prioriterade frågor kräver 
relationsbyggande och de begränsningar som pandemin har 
fört med sig vad gäller fysiska möten har inneburit stora 
utmaningar när det gäller att driva motvindsfrågor inom bland 
annat jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det 
digitala dialogarbetet har dock fortsatt med ökad inkludering 
och minskad miljöpåverkan från resor som följd. Även efter 
återgång till fysiska styrelse- och årsmöten har många av de 
multilaterala organisationer som vi samarbetar med erbjudit 
möjligheten att koppla upp sig digitalt. Detta har möjliggjort 
ett större deltagande från utlandsmyndigheterna, UD och Sida 
i Stockholm. 

Globalt påverkansarbete
Sida har under 2022 fortsatt att vidareutveckla och stärka 
dialogen och det globala påverkansarbetet gentemot de mul-
tilaterala organisationerna, framför allt FN, Världsbanken, 
OECD och EU. Inte minst har vi bidragit till det globala arbetet 
för att utveckla och förbättra förståelsen för fattigdomens 
olika dimensioner. Nedan följer ett antal exempel från dialo-
gen med multilaterala organisationer. Fler exempel finns i den 
tematiska resultatredovisningen samt i resultatredovisningen 
per anslagspost.
• FN:s fonder och program – En viktig del i Sidas påverkans-
arbete är deltagandet i Sveriges styrelsearbete i FN:s fonder 
och program samt den bilaterala dialogen mellan Sverige 

och FN-organen. Både Stockholm+50-konferensen och Sidas 
deltagande i högnivåveckan under öppnandet av FN:s gene-
ralförsamling var viktiga tillfällen för strategisk dialog. Sida 
har förhandlat med flertalet FN-organisationer om att införa 
en särskild klausul om förebyggande mot och åtgärder vid 
misstanke om sexuell exploatering, övergrepp och trakas-
serier (SEAH) i avtal och avtalsmallar som anger villkor för 
bidrag till insatser. Med de nya villkor som införts tydliggörs 
skyldigheter hos samarbetspartnern att förebygga, agera och 
rapportera sexuell exploatering, övergrepp och trakasserier i 
enlighet med fastställda procedurer och rutiner.
• UNDP – Inför Stockholm+50 samarbetade Sida med bland 
andra FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s miljöpro-
gram (UNEP) kring genomförandet av nationella konsultatio-
ner i ett antal länder. Detta har bidragit till stärkta relationer 
med dessa organisationer på landnivå.101 
• Förhandlingarna om FN:s klimatkonvention och konven-
tionen om biologisk mångfald – Sida har deltagit aktivt i för-
handlingarna inför och under de stora partsmötena (COP26 
och COP15) om FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och kon-
ventionen om biologisk mångfald (CBD). Vid förhandlingarna 
om UNFCCC förde vi in utvecklingsperspektivet, främst inom 
klimatanpassning.102, 103
• UN Water – En förstärkt och riktad dialog för biologisk 
mångfald och mänskliga rättigheter har förts med UN Water 
där Sida tydligare fått upp frågorna på agendan inför FN:s vat-
tenkonferens 2023. 
• UN-Habitat – Sida har genom en studie och dialog bidragit 
till att UN-Habitat uppdaterat sitt system för miljömässigt och 
socialt ansvarstagande. Detta system ska nu genomsyra alla 
projekt och program från planering till genomförande. Sida 
har även fört dialog om integration av biomångfald i lågin-
komstländer.104, 105

• Världsbanken – Sida och UD har tagit fram en gemensam 
dialogplan för samarbetet med Världsbanken, med tydliga 
budskap kring prioriterade tematiska områden. Syftet med 
dialogplanen är att få ett ökat genomslag för svenska prio-
riteringar i bankens policyer och i den operativa verksam-
heten genom att främja en samordnad och strategisk dialog 
med Världsbanksgruppen på global, regional och bilateral 
nivå. Användningen av dialogplanen kommer att följas upp 
under 2023. Under Världsbankens vår- och årsmöte har Sida, 
tillsammans med UD, fört dialog i linje med planen inom 
områden som klimat och miljö, inklusive biologisk mång-
fald, jämställdhet och konflikt.106, 107 Ett gemensamt semi-
narium arrangerades av Sida, UD och Världsbanken under 
Stockholm+50 med syfte att diskutera möjligheter för banken 
att katalysera nytt kapital från institutionella och privata 
investerare. En parallell bilateral dialog med banken förs 
också kring detta.108 
• Övriga utvecklingsbanker – I dialogen med de övriga 
bankerna har vi framför allt fokuserat på jämställdhet och 
klimatförändringarna. Under ett flertal dialogtillfällen med 
International Finance Corporation (IFC) har vi lyft jämställdhet 
och hur den privata sektorn kan involveras mer i jämställd-
hetsarbetet.109 Sida har fört dialog med Interamerikanska 
utvecklingsbanken (IDB) kring konkreta insatser som inklu-
derar biologisk mångfald och ekosystemtjänster med speci-
fikt fokus på Amazonas.110 I samband med en beredning till 
Europeiska utvecklingsbankens (EIB) Eastern Partnership 
Technical Assistance Trust Fund har Sida bidragit till en 
analys av EIB:s jämställdhetsarbete. 
• OECD-DAC – Sida har bidragit i dialogen genom att vara 
aktivt delaktiga i olika tematiska expertgrupper i OECD-DAC, 
inom bland annat jämställdhet, klimat/miljö, biståndsef-
fektivitet och fattigdomsminskning. Under året har vi som 
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medordförande i OECD-DAC:s nya plattform, OECD-DAC 
Community of Practice on Poverty and Inequality, bidragit till 
ett stärkt fattigdomsfokus bland DAC:s medlemsstater och 
övriga aktörer.111, 112 Inom nätverket Gendernet har vi fortsatt 
driva arbetet med jämställdhet och sexuellt utnyttjande, över-
grepp och sexuella trakasserier (SEAH). Som ordförande för 
det tematiska nätverket för klimat och miljö (Environet), bidrog 
Sida under året till att ta fram en handlingsplan för genomför-
andet av DAC-deklarationen för att anpassa utvecklingssam-
arbetet med målen i Parisavtalet om klimat.113 Arbetet ledde 
till att hela OECD:s verksamhet, inklusive DAC-medlemmar, 
nu bidrar till genomförandet av deklarationen för att stödja 
rättvis omställning i samarbetsländerna och ökad förmåga att 
anpassa sig till klimatförändringarna. Vi har även varit fort-
satt aktiva i dialogen om olika sätt att mäta multidimensionell 
fattigdom genom OECD Multi-Dimensional Country Review på 
Västra Balkan. 
• EU – Programmeringen av EU:s utvecklingssamarbete och 
godkännandet av närmare 98 land- och regionstrategier i 
slutet av 2021 bekräftade Kommissionens starka prioritering 
av Team Europa-initiativ (TEI). Det intensifierade arbetet med 
TEI, där Sida är involverat i runt 70 initiativ, har inkluderat 
dialog med Kommissionen och medlemsstater. Dialogerna 
har handlat om principerna för effektivt utvecklingssamar-
bete, i synnerhet partners ägarskap, och tematiska frågor 
som exempelvis jämställdhet. Dessa och andra prioriterade 
frågor har också lyfts i de återkommande mötena på general-
direktörsnivå liksom i EU-nätverket Practitioners’ Network 
där Sida ingår i styrelsen och är aktivt i en mängd arbetsgrup-
per för att dela svenska erfarenheter. Vidare har Sida, inom 
ramen för vår roll som expertmyndighet, fortsatt att bidra 
med underlag till de återkommande mötena i EU:s rådsar-
betsgrupper. 

Dialog på landnivå och inom tematiska områden
Sidas dialog och påverkansarbete ger direkta eller indirekta 
resultat på landnivå och inom olika tematiska områden. 
Genom dialogen har vi säkerställt att våra partner arbetar mot 
målen och att de svenska prioriteringarna integreras i arbe-
tet. Under 2022 har fortsatt fokus legat på klimat, miljö och 
biologisk mångfald, jämställdhet, antikorruption, mänskliga 
rättigheter och demokrati. I Palestina har utlandsmyndighe-
ten genom ett gediget dialogarbete med partner introducerat 
”gender audits” (jämställdhetsgranskningar). 9 av 17 program 
har hitintills gjort en sådan revision och dessutom tagit fram 
uppföljningsplaner för att ytterligare stärka upp jämställd-
hetsperspektivet i sina strukturer, ledning och i sitt arbete.

Vår bedömning är att det blivit svårare att driva globalt 
påverkansarbete under de år som pandemin pågått. Det gäller 
framför allt i auktoritära politiska miljöer där värdekonser-
vativa strömningar har växt sig starkare. Pandemin och res-
triktioner har också använts för att krympa det demokratiska 
utrymmet. Ett exempel är Turkiet där arbetet för jämställdhet 
går bakåt. År 2021 lämnade Turkiet Istanbulkonventionen, det 
första juridiskt bindande regionala instrumentet i Europa om 
våld mot kvinnor. Sidalabbet har under våren, i samarbete 
med ambassaden i Turkiet och personal på Sidas huvud-
kontor, arbetat med att hitta innovativa metoder och få nya 
insikter för hur ambassaden kan arbeta mer effektivt med 
våra partner i arbetet med mänskliga rättigheter och ökad 
jämställdhet, med särskilt fokus på den yngre generationen. 
Att stödja mindre känsliga områden, såsom rent vatten eller 
hälsoproblem, kan bidra till att öka förtroendet för hur Sida 
arbetar och därmed öka intresset för svenska prioriteringar. 

Mer information om prioriterade dialogfrågor finns i 
avsnittet Resultatredovisning per anslagspost samt Tematisk 
resultatredovisning.

”Vår bedömning är 
att det blivit svårare 
att driva globalt 
påverkansarbete 
under de år som 
pandemin pågått”
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Vi bistår med kunskap, information och statistik

Som expertmyndighet bistår vi andra aktörer med kun-
skap, information och statistik. Vi ger bland annat stöd till 
Utrikesdepartementet (UD) och regeringen i utformning 
av biståndet och i arbetet med att främja ett starkare 
genomslag för svenska prioriteringar.

Stöd till andra aktörer
Under 2022 har vi arbetat med 34 återrapporteringskrav och 
regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller som enskilda 
regeringsuppdrag, vilket är en ökning jämfört med 2021. Vi 
har även bistått med kunskap och olika underlag till externa 
utvärderingar och rapporter av olika slag. Vi har till exempel 
bidragit till framtagandet av en antologi om förändringste-
orier i det svenska utvecklingssamarbetet, producerad av 
Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA). 

Under året har vi löpande hanterat förfrågningar om 
information, statistik och bedömningar av vad som händer i 
utvecklingssamarbetet och i de sammanhang där vi verkar. 
Förfrågningarna under 2022 täcker hela vår verksamhet men 
med stort fokus på klimat och miljö. Ett exempel är Sidas 
bidrag till svensk klimatfinansiering, både inom statistik och 
metodik. Efterfrågan på vårt expertstöd har ökat i spåren av 
pandemin och med anledning av snabba förändringar i våra 
samarbetsländer. I tabell 2.8 listar vi de återrapporterings-
krav och regeringsuppdrag, givna i regleringsbrev eller som 
enskilda regeringsuppdrag, som redovisas utanför årsredo-
visningen. Återrapporteringskrav som redovisas i årsredo-
visningen finns listade i avsnittet Resultatrapportering övriga 
uppdrag regleringsbrev sidan 140. Utöver listade rapporte-
ringskrav från regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag 
har Sida ytterligare rapporteringskrav som är förordnings-
styrda.

Tabell 2.8: Återrapporteringskrav och regeringsuppdrag 2022

Omlokalisering – Ökad statlig närvaro i Härnösand
Sida har i uppdrag att omlokalisera fem årsarbetskrafter till Härnösand. 
Omlokaliseringen ska vara genomförd senast den 1 juni 2024.

Uppdrag att utveckla Sustainable Transition through Economic 
 Partnership
Sida ska tillsammans med bland annat Sveriges Export- och 
investerings råd ta fram förslag hur deras samarbete bör utvecklas för 
att  effektivt stödja arbetet i fält med att främja bredare ekonomiska 
 relationer mellan Sverige och partnerländer, bortom biståndet. 
 Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2022.

Bistånd för återuppbyggnad av krigshärjade länder
Uppdrag att beskriva verksamhet som myndigheten i dag bedriver och 
som bedöms svara upp mot riksdagens beslut om återuppbyggnad av 
krigshärjade länder. Redovisas senast 15 februari 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor
Redovisning av hur myndigheten arbetar för att tillvarata erfarenheter 
från pandemiperioden i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor, 
inklusive utvecklade arbetssätt för minskad klimatpåverkan. Redovis-
ning ska ske i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter.

Verksamhetsuppföljning
Redovisning av hur myndighetens utvecklingsarbete vad gäller resultat-
uppföljning, ekonomisk uppföljning, och regeln för insatshantering har 
omhändertagits. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Uppdrag om myndighetens lokalisering
Uppdraget ska slutredovisas 31 oktober 2022.

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer
Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklings-
organisationer. Redovisningen ska ske senast den 1 mars respektive den 
15 september 2022.

Uppdrag rörande biologisk mångfald och ekosystem
Sida har i uppdrag (UD2020/14831) att utveckla och stärka myndighetens 
arbete med biologisk mångfald och ekosystem. Uppdraget ska redovisas 
senast den 2 maj 2024. 

Bistånd rörande minhantering med mera
Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verk-
samhetsår för minhantering, insatser för att bekämpa illegal handel med 
små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandels-
fördraget (ATT). Redovisningen senast den 15 mars 2022.

Tabell 2.8: Återrapporteringskrav och regeringsuppdrag 2022

Förhandlingar inom ramen för konventionen för biologisk mångfald
Redovisning av bidrag till RK gällande de internationella förhandlingarna 
om nytt ramverk för konventionen för biologisk mångfald. Redovisningen 
senast den 15 september 2022.

Utgiftsprognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid fyra prognos-
tillfällen under året. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande 
till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Konferensen Stockholm+50
Sida har i uppdrag att bland annat bistå i förberedelserna för och genom-
förandet av den internationella konferensen Stockholm+50 i juni 2022. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022. 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Sida ska redovisa ett underlag till den årliga rapportering som Sverige 
ska göra i enlighet med beslut om resursmobilisering inom FN:s konven-
tion om biologisk mångfald. Redovisningen senast den 1 november 2022.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 
 förvaltningen
Sida ska till och med den 31 mars 2023 vidta möjliga och lämpliga 
 energibesparingsåtgärder. 

Uppdrag till Sida rörande migration och utveckling 2021-2026
Sida ska bidra till regeringens rapportering i pågående processer och 
ärenden rörande migration och utveckling. Uppdraget ska redovisas 
senast 31 januari vartannat år under perioden 2022-2026.

Uppdrag till Sida om stöd i en global koalition för ekonomisk 
 jämställdhet
Sida ska bidra med stöd till Regeringskansliet i det operativa arbetet med 
koalitionen om ekonomisk jämställdhet inom FN-initiativet Generation 
Equality. Uppdraget ska redovisas senast den 31 dec 2023.

Uppdrag till Sida rörande rekommendation om stöd till organisationer  
i det civila samhället
Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet förhåller sig till rekom-
mendationen om stöd till organisationer i det civila samhället som antogs 
i juli 2021 av (OECD DAC). Uppdraget ska redovisas senast 15 augusti 
2022.
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Nära samarbete med UD och Regeringskansliet i det 
 multilaterala utvecklingssamarbetet
Sida har under året bistått regeringen med expertstöd inför 
och under styrelsemöten och högnivåmöten med de större 
multilaterala organisationer som Sida och Sverige samarbe-
tar med. Vår bedömning är att efterfrågan på vårt expertstöd 
till UD och regeringen är betydande. Övergången till digitala 
möten har möjliggjort för bredare deltagande från Sida, men 
under året har vi börjat återgå till personliga möten vilket 
bidragit till fördjupad dialog med våra partner. Även konflik-
ter och stora humanitära behov under 2022, så som kriget i 
Ukraina och försämrad livsmedelstrygghet på Afrikas horn, 
har bidragit till en ökad efterfrågan på Sidas expertis. Vår 
bedömning är att Sida bidragit till att säkra god samstämmig-
het och genomslag i det svenska agerandet gentemot globala 
och multilaterala aktörer.

Underlag inför inriktning och uppföljning av 
 utvecklings samarbetet
Den 15 mars 2022 lämnade Sida in rapporter till UD 
för de drygt 40 strategier som styr Sidas verksamhet. 
Strategirapporterna används som underlag till de samråd 
med UD som äger rum på våren, samt till regeringens resul-
tatrapportering. En av rapporterna, Uganda, var en fördjupad 
strategirapport med rekommendationer inför kommande 
strategiperiod. 

Under året har Sida och UD fört dialog om att effektivisera 
processen för hur Sida bistår regeringen med underlag inför 
en ny strategi. Förändringen skulle innebära färre steg och 
större förutsägbarhet. Sida inväntar nu nya instruktioner i 
enlighet med detta. I väntan på att de nya instruktionerna ska 
bli klara har Sida fått i uppdrag att inkomma med komplette-
ringar till de 14 fördjupade strategirapporter som lämnades 
in den 15 mars 2021. Dessa kompletteringar används som 
underlag för nya strategier.

Övergripande har vi fortsatt rekommendera en styrning av 
biståndet som möjliggör flexibilitet och ger utrymme för syn-
ergier. Vi rekommenderade även tematiskt renodlade strate-
gimål som tar sin utgångspunkt i de tematiska områdena som 
återfinns i policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete 
och humanitärt bistånd.

Genom våra strategirapporter, rekommendationer och 
underlag till regeringens strategier har kompetens, lärdomar 
och erfarenheter från biståndets genomförande kunnat föras 
in i svenskt policyskapande. Vi bedömer att det har bidragit till 
en effektiv och ändamålsenlig inriktning och styrning av det 
svenska biståndet.

Den svenska biståndsstatistiken
Sida rapporterar årligen det totala svenska internationella 
utvecklingssamarbetet till Biståndskommittén för organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC), 
i enlighet med Sidas instruktion.

Under 2022 har vi samlat in, kvalitetssäkrat, sammanställt 
och rapporterat 2021 års statistik utifrån OECD-DAC:s krite-
rier. Den löpande kvalitetssäkringen av statistiken innebär att 
varje insats har granskats. Detta bidrar till att upprätthålla 
statistik av hög kvalitet.

Öppna data om det svenska biståndet
Sida har länge arbetat med öppna data om Sveriges bistånd. 
Detta sker bland annat inom ramen för transparensgarantin 
i biståndet, som innebär att allmänna handlingar och offent-
lig information om det svenska biståndet görs tillgängligt på 
webben. Publiceringen av öppna data gör det möjligt att ta 
del av uppdaterad och internationell jämförbar information 
om det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har en lång 
öppenhetstradition, och vi ser det som en viktig del i arbetet 
för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Tabell 2.9: Transparensgarantin i siffor

2022 2021 2020

Aid Transparency Index, poäng 68 1 63,7

Aktiviteter på Openaid.se 96 129 91 364 88 439

Dokument på Openaid.se 5 133 5 527 5 671
1 Aid Transparency Index publicerades inte 2021. 

På webbplatsen Openaid.se visar vi när, till vilken verk-
samhet och för vilket ändamål svenskt statligt bistånd har 
betalats ut sedan 1998. 

Under året har Sida fortsatt förvalta de stora utvecklings-
åtgärder av Openaid.se som gjordes 2020–2021, för att fort-
satta höja kvaliteten på publicering och rapportering av öppna 
data. Vi har fortsatt utveckla webbplatsen funktionalitet i linje 
med EU:s tillgänglighetsdirektiv och nya funktioner har lanse-
rats. Vi har även tagit fram en ny funktion för att visualisera de 
strategier som styr Sidas arbete. Vi har även förbättrat publi-
kationsarkivet på Openaid för att användare enklare ska hitta 
relevanta dokument och rapporter om det svenska biståndet. 

Sida har under 2022 förbättrat sin placering i den interna-
tionella mätningen av transparensarbete och publicering av 
öppna data, Aid Transparency Index.114 Sedan förra mätningen 
har Sida ökat 4,3 poäng och Sverige rankas högst av de nord-
iska länderna, tredje bäst i Europa och på plats 21 totalt av 
internationella givare. 
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RESULTATEXEMPEL 4

Sida prioriterar de mest utsatta i det humanitära stödet till Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina 
i februari har gett upphov till 
omfattande humanitära behov 
och lett till att flera miljoner 
människor tvingats fly landet. 
Sverige var ett av de första 
länderna att fördela medel till 
det humanitära systemet efter 
krigsutbrottet. Under året har 
Sida bidragit med 545 miljoner 
kronor för att stötta organisa-
tioner på plats i Ukraina som 
tillhandahåller kontantbidrag, 
mat och vatten, tak över huvudet 
och el.

 
Sida ger humanitärt stöd till Ukraina sedan 
2014, främst till landets östra regioner. I 
och med den ryska invasionen i februari 
har vi under året ökat det humanitära 
stödet kraftigt, från 15 miljoner kronor till 
545 miljoner kronor. Till följd av kriget är 
närmare 18 miljoner människor i behov 
av humanitärt stöd och över 14 miljoner 
människor har tvingats lämna sina hem. 
Mot denna bakgrund har Sida prioriterat att 
stödja de behov som vi bedömer som mest 
allvarliga och omfattande i landet och att 
stötta partner som verkar där andra aktö-
rer inte är lika närvarande. Vårt flexibla 
stöd har gjort att vi snabbt kunnat ställa 
om vår verksamhet utifrån var behoven 
finns och i vilka områden våra partner får 
tillträde till.

Sidas stöd har främst kanaliserats 
genom FN-organisationer, civilsamhäl-
lesorganisationer och Rödakorsrörelsen. 
Den största mottagaren har varit FN:s 
livsmedelsprogram (WFP), som är en av 
de centrala aktörerna i den humanitära 
responsen i Ukraina. WFP:s verksamhet i 

Ukraina består främst av livsmedels- och 
kontantbistånd, men de samordnar även 
de humanitära insatserna kring telekom-
munikation och logistik och har lager 
med förnödenheter. Ytterligare stöd har 
kanaliserats via bland annat Internationella 
Rödakorskommittén (ICRC), Ukraine 
Humanitarian Fund och Action Against 
Hunger. 

Våra insatser i Ukraina har gett viktiga 
resultat. Stödet har bidragit till att över 13 
miljoner människor fått humanitärt stöd 
sedan februari, inklusive över 4 miljoner 
människor som mottagit kontantbaserad 
assistans. Ett exempel är att 200 000 
människor i Irpin utanför Kiev försågs 
med vatten kort efter att vattenledningar 
förstörts i attacker. Genom vår samar-

betspartner WFP delas matpaket ut till de 
människor som är i störst behov, och varje 
månad skickas omkring 700 lastbilar med 
livsmedel till samhällen nära frontlinjen. 
Därutöver stödjer Sida organisationerna 
Rädda Barnen och Norska flyktingrådet 
som ger psykosocialt, materiellt och juri-
diskt stöd, bland annat kring ersättning 
för skadade hus. Dessa former av stöd har 
blivit allt viktigare med tanke på de omfat-
tande trauman som många krigsdrabbade 
i Ukraina upplevt och nu kommer behöva 
leva med. 

I takt med att säkerhetsläget försämras 
och att temperaturen sjunker på grund 
av vintern har de humanitära behoven 
blivit allt större. Det är inte ovanligt att 
temperaturen går under 20 minusgrader i 

landets östra delar där bristande tillgång 
till el, vatten och värme är utbredd. Allt 
fler människor kan tvingas lämna sina 
hem om det saknas el för att värma hus 
och om fler byggnader förstörs i attacker. 
Sida fortsätter därför stödja humanitära 
organisationer som reparerar hus och ger 
kontantstöd, värmeaggregat och andra 
förnödenheter såsom UNHCR och Unicef. 
En ytterligare utmaning är tillträdet för 
humanitära aktörer till ryskkontrollerade 
områden och samhällen nära frontlinjen, 
där säkerhetsläget är som svårast och de 
humanitära behoven generellt sett är mest 
allvarliga. En kritisk utmaning är dessutom 
att nå fram med humanitärt stöd tillräckligt 
snabbt när frontlinjen förflyttas. Sida arbe-
tar med detta genom att ständigt anpassa 

vårt stöd samt prioritera de aktörer som 
bedöms ha bäst möjlighet att nå fram, så 
som ICRC och WFP.

Utöver det humanitära stödet har Sida 
sedan 2014 stöttat insatser som bidrar 
till Ukrainas demokratiska utveckling och 
decentralieringsprocess. Genom stöd till 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
bidrar Sida till stärkt demokrati på lokal 
nivå, förbättrad service för medborgare 
samt att politiska beslut som rör den egna 
kommunen fattas närmare invånarna. 
Detta stöd används även för att hjälpa kom-
munerna ta hand om människor som drab-
bats av kriget. Vårt stöd till Ukraina bidrar 
på så sätt dels till ökad motståndskraft 
under kriget, dels till stärkt demokratisk 
utveckling på längre sikt.

En förstörd byggnad i Derhatji, som ligger några mil från frontlinjen.
 Foto: Samuel Tunfjord/Sida

Sida stödjer bland annat FN:s livsmedelsprogram (WFP) som arbetar på plats i  landets mest 
krigsdrabbade områden. På bilden väntar människor på matpaket i staden Derhatji.  
 Foto: Samuel Tunfjord/Sida
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Resultatredovisning per anslagspost

Genomförandet av verksamheten  
och portföljernas sammansättning 
I detta avsnitt beskriver och  bedömer 
vi våra prestationer nedbrutet per 
anslagspost. 

När vi bedömer vår prestation på anslags-
postnivå använder vi våra trafikljus. Vi bedö-
mer prestationen utifrån hur väl vi lyckats 
genomföra verksamheten (verksamhetens 
genomförande) samt hur väl vi anpassat port-
följen, det vill säga våra aktiviteter och insat-
ser inom ramen för varje strategi (portföljens 
sammansättning). 

Inledningsvis presenterar vi den övergri-
pande bilden för samtliga strategier och där-
efter följer en redovisning per anslagspost. 
De landspecifika strategierna presenterar vi i 
en karta och de regionala och tematiska stra-
tegierna i en tabell.

Övergripande visar vår analys att andelen 
strategier där vi bedömer portföljen som väl 
sammansatt har minskat jämfört med förra 
året. Andelen strategier där verksamheten 
inte går enligt plan har ökat, vilket vi bedömer 
är en konsekvens av det utbetalningstak som 
regeringen beslutade om under våren. 

För en mer utförlig beskrivning av vad tra-
fikljusen utvärderar se Bilaga 5. Trafikljusen.

I byn Micaya bedriver universitet i La Paz forskning i samarbete med lokalbefolkningen på hur potatisproduktionen kan förbättras. Foto: Sida/Leonidas Aretakis
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Portföljens sammansättning 
Vi bedömer att 19 av 45 strategier har haft en väl samman-
satt portfölj av insatser och aktiviteter under året, vilket är 
en minskning jämfört med föregående år. Resterande strate-
gierna har haft portföljer som behöver mindre justeringar. Det 

pågår ett omfattande omställningsarbete för att 
säkerställa att vi möter utvecklingsutmaningarna 
gällande politisk kontext, effekter av covid-19 och 
ekonomiska utmaningar i form av bland annat 
stigande inflation. I de strategier som regeringen 

beslutade om under 2021 och 2022 är portföljerna i 
stor utsträckning fortfarande under uppbyggnad. I 
flera av dessa strategier behöver portföljen justeras 
för att omhänderta ny styrning och nya tematiska 
frågor. 

Figur 2.7:  Bedömning av strategiportföljens sammansättning  
(samtliga strategier)
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Figur 2.8:  Trafikljusbedömning per landspecifik strategi för strategiportföljens sammansättning
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Tabell 2.10:  Trafikljusbedömning för strategiportföljens 
 sammansättning

Regionala Strategier 

Regional strategi för Asien och Oceanien 2022–2026

Regional strategi för Afrika söder om Sahara 2022–2026

Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2022–2026

Regional strategi för Latinamerika 2021–2025

Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025

Regional strategi för Syrienkrisen 2016–2023

Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027

Reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Tematiska Strategier 

Strategi för humanitärt bistånd 2021–2025

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet  
2016–2022

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila 
 samhället 2016–2022

Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
 principer 2018–2022

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna 
 organisationer 2016–2022

Strategi för hållbar fred 2017–2022

Tematiska Strategier 

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som 
stöder Agenda 2030 2018–2022

Strategi för forskningssamarbete 2022–2028

Strategi för hållbar social utveckling 2018–2022

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och 
biologisk mångfald 2022–2026

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk 
utveckling 2022–2026

Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och 
 kvinnors och flickors rättigheter 2022–2026

Landstrategi 

 1. Guatemala
 2. Kuba
 3. Colombia
 4. Bolivia
 5. Mali
 6. Liberia
 7. Burkina Faso
 8. Sudan
 9. Sydsudan
 10. Etiopien
11. Somalia
 12. DR Kongo
 13. Uganda
 14. Kenya
 15. Rwanda
 16. Tanzania
 17. Zambia
18. Zimbabwe
 19. Moçambique
 20. Ryssland
 21. Palestina
 22. Irak
 23. Afghanistan
 24. Bangladesh
 25. Myanmar
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Verksamhetens genomförande
Vi bedömer att vi kunnat genomföra verksamheten enligt plan 
i 17 av 45 strategier. Detta är en ökning jämfört med förra året, 
vilket bedöms bero på att pandemins negativa effekter i flera 
fall har minskat. Samtidigt ser vi en ökning av antalet strategier 
där verksamheten inte genomförs enligt plan (9 av 45 strate-

gier). I flera strategier har genomförandet påverkats 
negativt av utbetalningstaket, som gjort att vi behövt 
avbryta eller skjuta upp insatser. Detta gäller sär-
skilt de globala och tematiska strategierna, vars 
anslagsposter fick större begränsningar på an sla-
gen än de geografiska strategierna. Säkerhetsrisker 

och ett politiskt instabilt klimat har fortsatt att 
försvåra genomförandet av flera strategier. Vi har 
under året fortsatt ställa om vår verksamhet och 
anpassa aktiviteter till de omständigheter som 
råder, bland annat genom att fördela om medel 
inom våra portföljer. 

Figur 2.9:  Bedömning av verksamhetens genomförande  
(samtliga strategier)
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Figur 2.10:  Trafikljusbedömning per landspecifik strategi för verksamhetens genomförande
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Tabell 2.11:  Trafikljusbedömning för verksamhetens genomförande

Regionala Strategier 

Regional strategi för Asien och Oceanien 2022–2026

Regional strategi för Afrika söder om Sahara 2022–2026

Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2022–2026

Regional strategi för Latinamerika 2021–2025

Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025

Regional strategi för Syrienkrisen 2016–2023

Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027

Reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Tematiska Strategier 

Strategi för humanitärt bistånd 2021–2025

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet  
2016–2022

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila 
 samhället 2016–2022

Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
 principer 2018–2022

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna 
 organisationer 2016–2022

Strategi för hållbar fred 2017–2022

Tematiska Strategier 

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som 
stöder Agenda 2030 2018–2022

Strategi för forskningssamarbete 2022–2028

Strategi för hållbar social utveckling 2018–2022

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och 
biologisk mångfald 2022–2026

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk 
utveckling 2022–2026

Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och 
 kvinnors och flickors rättigheter 2022–2026

Landstrategi 

 1. Guatemala
 2. Kuba
 3. Colombia
 4. Bolivia
 5. Mali
 6. Liberia
 7. Burkina Faso
 8. Sudan
 9. Sydsudan
 10. Etiopien
11. Somalia
 12. DR Kongo
 13. Uganda
 14. Kenya
 15. Rwanda
 16. Tanzania
 17. Zambia
18. Zimbabwe
 19. Moçambique
 20. Ryssland
 21. Palestina
 22. Irak
 23. Afghanistan
 24. Bangladesh
 25. Myanmar
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AP 1 Humanitära insatser

Figur 2.11:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för humanitära insatser rymmer en strategi. 
Strategin har som övergripande mål att förbättra förmågan 
att tillgodose skydd och assistans för krisdrabbade människor 
samt ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära syste-
met.

Operativa utmaningar
Under året har de globala humanitära behoven fortsatt att öka 
och uppskattningsvis behöver mer än 309 miljoner människor 
runt om i världen någon form av humanitärt stöd.115 Väpnade 
konflikter, naturkatastrofer och ekonomisk recession är 
bland de mest påtagliga orsakerna till de ökande behoven. 
Dessutom har kriget i Ukraina under året inte endast orsakat 
en humanitär katastrof inom landet, utan även bidragit till mer 
otrygg livsmedelsförsörjning runt om i världen.116 Den globala 
livsmedelskrisen har därmed förvärrats och nu beräknas upp 
till 205 miljoner människor befinna sig i ett kristillstånd av 
otrygg livsmedelsförsörjning.117 Den försämrade utvecklingen 
i världen innebär att gapet mellan behov och tillgängliga 
resurser är större än någonsin, trots historiskt höga bidrag 
från givarländer.118

Strategi för humanitärt bistånd 2021–2025 (100%; 4 991 mnkr)

Tabell 2.12: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 39 43 33

Antal nya avtal 9 15 1

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 55 54 24

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 291 364 98

Utfall, mnkr 4 991 4 765 4 542

Tabell 2.13: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti-
insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Humanitärt bistånd 1 25 150 50 300

Figur 2.13:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Figur 2.14:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav Sida stöd till 39 insatser (se tabell 2.12), vilket 
är en liten minskning jämfört med föregående år. Detta beror 
på att vi under förra året stängde något fler äldre insatser än 
vanligt. Totalt har 9 nya avtal inom ramen för anslagsposten 
(se tabell 2.10) tecknats under året, vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. Detta beror på att vi ingick många 
nya avtal under 2021, vilket var det första året för strategipe-
rioden. En minskning kan även ses vad gäller genomsnittligt 
avtalsbelopp för nya avtal under 2022 (se tabell 2.12). Även 
detta beror på att många av våra större avtal ingicks under 
föregående år. När det gäller genomsnittlig avtalslängd för 
nya avtal ser vi däremot att de är jämförbara med 2021 (se 
tabell 2.12), vilket beror på att vi har fortsatt att sträva efter att 
ingå avtal som pågår ända fram till slutet av regeringens stra-
tegiperiod. Inom ramen för anslagsposten har vi också haft 1 
aktiv garanti som hittills mobiliserat 50 miljoner kronor.

Partnersammansättningen speglar vår strävan efter en 
partnerbas med olika kompetenser och bred geografisk räck-
vidd (se figur 2.13). Våra strategiska partner har under året 
bestått av såväl civilsamhällesorganisationer som multilate-
rala organisationer (51 procent respektive 47 procent) samt 
en svensk myndighet (MSB, 1 procent). Vår största strategiska 
partner har varit Internationella Rödakorskommittén, som fått 
runt 16 procent av alla utbetalade medel. Sida strävar efter att 
ge mer programbaserat stöd, eftersom detta ger samarbets-
partner flexibilitet att anpassa verksamheten efter förändrade 
humanitära behov. Biståndsformen program- och kärnstöd 
samt poolfinansiering är fortsatt störst. Många av våra part-
ner har övergått till programbaserade insatser. 

RESULTATEXEMPEL AP 1

Födelsebevis i Kamerun öppnar upp nya möjligheter
Att sakna rätt id-handlingar 
kan vara ett enormt hinder för 
människor på flykt. Genom stöd till 
Norwegian Refugee Council (NRC) 
har Sida bidragit till att mer än 6 000 
barn i Kamerun försetts med födel-
sebevis.

Sidas partner Norwegian Refugee Council 
(NRC) arbetar bland annat med informa-
tion, rådgivning och juridiskt stöd (ICLA) till 
människor som fördrivits från sina hem och 
inte sällan saknar dokument som styrker deras 
identitet. Att sakna rätt id-handlingar kan vara 
ett enormt hinder för en människa på flykt och 
kan påverka framtiden för en hel familj. Med ett 
födelsebevis kan en hel värld öppna sig genom 
tillgång till vård, skydd och rättigheter. Därför 
stödjer Sida NRC:s arbete i ett antal länder med 
programbaserat stöd, som även omfattar ICLA. 
Under 2022 har NRC tagit emot 24,5 miljoner 
kronor från Sida för sitt program i Kamerun.

Genom sitt ICLA-arbete har NRC i Kamerun 
med stöd av Sida bidragit till att 6 535 barn, 
varav 44 procent flickor, har försetts med 
födelsebevis under 2021. Tillsammans med den 
nationella myndigheten för personregistrering 
i Kamerun (motsvarande Skatteverket) genom-
fördes 250 informationsträffar som nådde 
11 317 personer. Dessa personer fick kunskap 
om vikten av att ha ett födelsebevis, olika regler 
som styr dokumentationen samt vilken roll 
lokalsamhället spelar för att stärka rättighe-

terna till rätt id-handlingar. NRC bidrog också 
till att radion sände program på lokala språk 
där det informerades om värdet av födelsebevis 
och processen för att få dem. NRC försåg även 

runt 30 lokala kontor med ansvar för registre-
ring och utfärdande av personbevis med nöd-
vändigt kontorsmaterial för att kunna utöva sitt 
myndighetsansvar.

NRC håller ett informations- och rådgivningsmöte för en grupp kvinnor i Mozogo, Kamerun. 
 Foto: Guy Mbede
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Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Vi har under året fortsatt vårt arbete med metodstöd och 
kapacitetsutveckling som syftar till att stärka både organisa-
tionernas kapacitet och det humanitära systemet som helhet. 
Metodstödet har gått till ett antal mindre organisationer som 
försöker utveckla det humanitära systemet på en global nivå. 
Bland annat syftar insatserna till att göra humanitära insat-
ser mer evidensbaserade genom att stödja organisationer 
som utvärderar och forskar inom det humanitära området. 
Organisationerna driver även påverkansfrågor såsom ökat 
stöd till lokala organisationer och ökad mångfald i det huma-
nitära systemet. Vi har även allokerat stöd till strategiska 
partnerorganisationer för att utveckla metoder som ska inte-
grera skydd för utsatta människor i olika typer av humanitär 
verksamhet. Samtidigt har vi tagit steg framåt när det gäller 
att förflytta resurser till lokala krafter och har utarbetat ett 
arbetssätt för att direkt finansiera även lokala organisationer i 
några utvalda humanitära kriser. 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Mot bakgrund av de ökande humanitära behoven har vi under 
året drivit frågan att prioritera de mest allvarliga och akuta 
behoven och att arbeta i svårtillgängliga områden där behoven 
ofta är som störst. Vi har bland annat fortsatt att stödja arbe-
tet för förbättrade behovsanalyser som ska bidra till dessa 
prioriteringar. Det är ett initiativ som har varit utmanande 
men som vi fortsättningsvis främjar. Dessutom verkar vi för 
ett ökat engagemang från utvecklingsaktörer för att minska 
uppkomsten av humanitära behov och öka förutsättningarna 
för långsiktiga lösningar på utdragna kriser. Dialogen har 
även fokuserat på skyddsfrågor och vikten av att partner kon-
sekvent integrerar en hot- och riskreducerande ansats i sin 
humanitära verksamhet. Slutligen har vi fortsatt att verka för 
mer förutsägbarhet och flexibilitet inom humanitär finansie-
ring samt ökad inkludering av lokala organisationer. 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och  synergier 
Under året har vi genomfört en översyn för att kunna förbättra 
integreringen av jämställdhet i vårt och våra partners arbe-
te.119 Dessutom har vi påbörjat en liknande portföljanalys inom 
klimat och miljö, vilket vi har identifierat som ett område med 
potential att stärkas. 

Enheten har också strävat efter en samlad ansats i huma-
nitära kontexter genom dialog, gemensamma analyser och 
samordning med Sidas engagemang inom miljö, fred och 
utveckling, eftersom humanitära situationer sällan kan få en 
långsiktig lösning med endast humanitärt bistånd. Samtidigt 
har vi organiserat våra egna humanitära insatser så att de 
lättare främjar samverkan och samfinansiering. Detta sker till 
exempel via flexibel finansiering, kontantstöd, lokala partner 
och fokus på partner med mandat att arbeta både inom huma-
nitär assistans och utvecklingsbistånd. Det har under året 
generellt varit utmanande för enheten att frigöra tid för internt 
lärande kopplat till olika biståndsperspektiv. Vi kommer 
därför att prioritera detta under nästkommande år.

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Sida bedömer att portföljen för strategin inom anslagspos-
ten är väl sammansatt. Genom att samarbeta med väletable-
rade och välfungerande humanitära aktörer med god kapaci-
tet och lång erfarenhet av humanitär verksamhet uppnås goda 
resultat som bidrar till strategins genomförande. Eftersom 
Sida väljer att samarbeta med den aktör som vi bedömer är 
bäst lämpad i en given kris har vi fortsatt att sträva efter fler-
åriga, tillitsfulla partnerskap med en bredd av humanitära 
aktörer som alla kan bidra med ett kvalitativt bistånd som 
vilar på de humanitära principerna. 

Tabell 2.14:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för humanitärt bistånd 
2017–2020 — — — —

Strategi för humanitärt bistånd 
2021–2025 — —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

u Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan. 
Den humanitära enhetens samarbete med strategiska part-
ner inbegriper både beredning och uppföljning varje år, vilket 
innebär att fältresor och övrig verksamhet kräver god plane-
ring för att rymmas inom årscykeln. Enheten har under året 
påbörjat arbetet med att ta vidare några av de förändringar 
som identifierades som prioriterade under strategins ope-
rationalisering så som riskdelning, flerårig finansiering och 
lokalisering. Det som varit utmanande under året är att skapa 
utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte inom enheten.
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AP 2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet

Figur 2.15:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för informations- och kommunikationsverk-
samhet rymmer en strategi. Det övergripande syftet med 
strategin är att informera svensk allmänhet om svenskt 
utvecklingssamarbete samt främja öppen debatt, folklig för-
ankring, stärkt engagemang och brett deltagande för en rätt-
vis och hållbar global utveckling. 

Operativa utmaningar 
Sida gör en årlig opinionsmätning bland allmänheten där det 
ingår kunskapsfrågor om några av våra samarbetsländer. I 
den senaste undersökningen har de tillfrågade, liksom tidi-
gare år, en alltför negativ bild av tillståndet i världen. Men över 
längre tid ser vi trots allt att kunskapen om länderna har ökat.

I samma mätning anger en stor majoritet att de känner till 
att Sverige gör insatser för till exempel fred, utbildning, demo-
krati, ekonomisk utveckling, och miljö. Samtidigt ser vi att 
intresset för utvecklingen i fattiga länder har stagnerat sedan 
2019. Kännedomen om Globala målen för hållbar utveckling 
har däremot ökat på senare år och 49 procent av svenskarna 
uppger att de har hört talas om Globala målen.120

Vi finansierar partner och delar finansiella risker
Under 2022 gav vi stöd till 48 insatser (se tabell 2.15) – något 
fler än föregående år. Under året har 7 nya avtal tecknats (se 
tabell 2.15), vilket är en ökning jämfört med 2021. Det beror på 
att fler fleråriga insatser hade sitt slutår under 2021 än 2020. 
Genomsnittlig avtalslängd och avtalsbelopp för de avtal vi 
tecknade 2022 har ökat jämfört med föregående år. I tabellen 
(se tabell 2.15) visas det totala avtalsbeloppet för de nya avta-
len som även inkluderar andra anslagsposter och inte bara 
Infokom. Under 2022 tecknades bland annat ett större gemen-
samt avtal för finansiering från både AP 2 och AP 5, vilket gör 

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet 2016–2022 (100%; 102 mnkr)

Tabell 2.15: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 48 42 46

Antal nya avtal 7 4 8

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 48 36 40

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 55 8 7

Utfall, mnkr 102 153 158

Figur 2.17:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Figur 2.18:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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att det ser ut som att det genomsnittliga avtalsbeloppen inom 
AP 2 har ökat. Jämförelsen är dock svår att göra eftersom det 
är väldigt olika avtal som inkluderats 2021 i jämförelse 2022. 

Utöver de nya avtalen inledde Sida dessutom 10 nya kom-
munikationsinsatser genom interna beslut, som till exempel 
medverkan på Almedalen.  

Som en konsekvens av utbetalningstaket har vi inte kunnat 
genomföra en del av den planerade kommunikationsverk-
samheten. Vi har under året i stället särskilt prioriterat press, 
webb och social medier för att kunna nå ut så brett som 
 möjligt. 

 Civilsamhällesorganisationer står för huvuddelen av 
insatserna. Eftersom strategin avser informations- och kom-
munikationsinsatser i Sverige kategoriseras våra utbetalade 
medel som ”andra kostnader i givarlandet” (se figur 2.18). 
Från fyra av våra strategiska partnerorganisationer vidareför-
medlas finansiellt stöd till ett 70-tal civilsamhällesorganisa-
tioner. Det finansiella stödet har överlag minskat jämfört med 
föregående år på grund av utbetalningstaket.

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
För att stärka och effektivisera genomförandet av strategin 
arrangerar Sida löpande dialogmöten med samarbetspartner 
för att stärka kapaciteten. I år har det inte funnits någon möj-
lighet till detta då omställningen av vår verksamhet kopplat till 
utbetalningstaket har upptagit en så stor del av våra personal-
resurser.

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och  synergier 
Sida genomförde förra året ett dialogmöte om integrering av 
perspektiven i informations- och kommunikationsinsatser, 
med särskilt fokus på klimat och miljö. Under 2022 har den 
dialogen dock begränsats, eftersom fokus legat på utbetal-
ningstaket och dess följder. Trots detta är Sidas bedömning att 
förra årets dialogmöte lett till att kunskapen om perspektiven 
har ökat, vilket gör det möjligt för partner att tydligare inte-
grera de fem perspektiven i relevant verksamhet. 

RESULTATEXEMPEL AP 2

Sidas stöd till en bredd av aktörer ger 
fördjupad kunskap om världen
Många av de organisationer som 
Sida stödjer arbetar långsiktigt i 
länder som sällan uppmärksammas 
i svenska medier. När de plötsligt 
hamnar i strålkastarljuset finns 
det många experter med lång erfa-
renhet och spetskunskap som kan 
hjälpa den svenska allmänheten 
att förstå komplexa skeenden och 
kriser i världen. 

Sida finansierar kommunikationsinsatser om 
biståndet som svenska organisationer genom-
för i Sverige. Målet är att informera allmän-
heten om svenskt utvecklingssamarbete, samt 
att stärka engagemanget för en rättvis och håll-
bar värld. Varje organisation bidrar till målet på 
sitt sätt, och sammantaget skapar denna bredd 
av aktörer en omfattande kunskapsbas.

Under hela året informerar och kommuni-
cerar organisationerna om utvecklingsfrågor 
i olika länder och inom olika ämnesområden, 
oavsett om landet eller ämnet för tillfället 
befinner sig i strålkastarljuset eller i medie-
skugga. Sidas långsiktiga kommunikationsstöd 
bidrar till att det nästan alltid finns någon som 
kan informera svenska journalister, beslutsfat-
tare och allmänhet om utvecklingssamarbetets 
möjligheter och utmaningar i ett visst geogra-
fiskt område. 

Ett exempel är Svenska Afghanistan-
kommittén (SAK). De har arbetat i Afghanistan 
under decennier och är vana vid att kommu-
nicera om utvecklingen, möjligheterna och 
svårigheterna för människor i Afghanistan. 
Under och efter talibanernas maktövertagande 
hösten 2021 kunde de snabbt och välinformerat 
öka förståelsen för situationen i landet bland 
såväl svensk allmänhet som beslutsfattare och 

journalister. SAK omnämndes i ett stort antal 
nyhetsartiklar (1 742 stycken) och fick många 
förfrågningar om att delta i intervjuer och 
samtal. De kunde därmed nå ut brett med sin 
information och sina budskap. SAK bevakade 
och berättade om situationen i landet redan 
innan talibanernas offensiv började, och deras 
arbete fortsätter efter att mediefokuset har 
flyttat vidare. 

På samma sätt fick Östgruppen för mänsk-
liga rättigheter (som stöds av Sida genom 
ForumCiv) en central roll i samband med valet 
och de efterföljande protesterna i Belarus 
under 2020 och 2021. Ett tredje exempel är 
We Effect som efterfrågades som experter på 
livsmedelsförsörjning och tillgång till mat efter 
invasionen av Ukraina och den matkris som 
följde i många länder runt om i världen.

Alan Frisk från SAK håller ett seminarium på bokmässan med rubriken ”Torka, covid och talibaner”. 
 Foto: Laura Lindholm/SAK
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Sidas kommunikation om svenskt 
 utvecklings samarbete
Sida har under året hanterat ett fortsatt förändrat kommu-
nikationslandskap. Ett stagnerat intresse för utvecklingen i 
fattiga länder bland den svenska allmänheten betyder att vi i 
högre grad behöver nå personer med ett sporadiskt intresse 
för bistånd. Sida har därför inlett en översyn av vilka arenor vi 
deltar i och vilka aktörer vi samarbetar med. Detta omställ-
ningsarbete har dock till stor del bromsats av införandet av 
utbetalningstaket.

Utbetalningstaket har även bidragit till att Universitets- 
och högskolerådet avslutat sitt arbete med Den globala skolan 
som under flera år bidragit med fortbildning inom hållbar 
utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymna-
sium. Sida har under året drivit insatsen på egen hand paral-
lellt med ett arbete för att hitta en långsiktig lösning. 

Årets kommunikation har präglats av kriget i Ukraina, 
ökade humanitära behov och livsmedelskris. Dessa hän-
delser bidrog till att Sida våren 2022 omnämndes oftare i 
nyhetsmedier än vad vi har gjort under den senaste femårs-
perioden, och Sidas humanitära chef blev den mest citerade 
talespersonen någonsin för Sida under årets första halva.  Vi 
har också lyft fram andra medarbetare som har gett kunniga 
och personliga vittnesmål från våra samarbetsländer och sina 
expertområden – såväl i nyhetsmedier som i Sidas sociala 
kanaler. 

Det tematiska fokuset har följt såväl omvärldshändelser 
som Sidas verksamhet. Särskilt fokus har ägnats åt klimat 
och miljö med anledning av konferensen Stockholm+50.

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen för strategin inom anslagsposten 
behöver mindre justeringar. Såväl Sidas partner som Sidas 
kommunikationsenhet ser behov av att delvis ställa om sitt 
arbete för att bättre matcha utvecklingsutmaningarna och 
i högre utsträckning nå dem som har ett mer sporadiskt 
intresse för biståndsfrågor. Därför har Sida till exempel sett 
över kanalval och tittat på möjligheten att bredda urvalet av 
aktörer som vi samarbetar med. Omställningsarbetet har 
dock bromsats av utbetalningstaket.
u Vi bedömer att verksamheten inte har gått att genomföra 
enligt plan. Sida har genomfört beredningar, handläggning 
och dialog med partner enligt plan, men under 2022 fanns ett 
stort antal utbetalningar som inte kunde genomföras på grund 
av utbetalningstaket. Detta har inneburit att Sida inte kunnat 
följa avtalen med partner. Viss verksamhet har också behövt 
skjutas upp till förmån för partnerdialog kring utbetalningsta-
ket. 

Tabell 2.16:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för informations- och 
kommunikationsverksamhet 
2016–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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AP 5 Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället

Figur 2.19:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället rymmer en strategi. Strategin inom anslags-
posten (även kallad CSO-strategin) har som övergripande 
mål att bidra till stärkt kapacitet och ett mer gynnsamt sam-
hällsklimat för civilsamhällesaktörer. 

Operativa utmaningar
Civilsamhället har en nyckelroll för fattigdomsminskning och 
en särskild betydelse och potential för att bidra till demo-
kratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Det 
minskade demokratiska utrymmet i världen påverkar männ-
iskors organisering och möjlighet att utkräva rättigheter.  I 
vissa kontexter är det förenat med stora risker att utkräva 
rättigheter, exempelvis för miljöförsvarare som utsätts för en 
mängd hot, trakasserier, godtyckliga gripanden, våld och till 
och med mord.121

Sedan våren 2022 har pandemirestriktionerna släppt i 
många länder, vilket återigen har möjliggjort organisering. 
Samtidigt har flera länder behållit restriktioner som infördes 
under pandemin, exempelvis gällande inskränkningar av ytt-
randefriheten.122 

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 
2016–2022 (100%; 1 771 mnkr)

Tabell 2.17: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 71 88 70

Antal nya avtal 15 19 17

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 46 37 45

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 177 44 42

Utfall, mnkr 1 771 1 908 1 878

Tabell 2.18: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Stöd genom svenska organi-
sationer i det civila samhället

1 80 000 160 000

Figur 2.21:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (100%; 1 771 mnkr)
Offentliga institutioner (0,2%; 3 mnkr)
Övriga (0%; 0,4 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (–0,2%; –3 mnkr)

Figur 2.22:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.20:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav Sida stöd till 71 insatser (se tabell 2.17), 
vilket är en  minskning jämfört med föregående år. 
Totalt 15 nya avtal har tecknats (se tabell 2.17), vilket 
även det är en minskning jämfört med föregående år. 
Dessa minskningar beror på utbetalningstaket, som 
innebar att alla nya beredningar av egeninsatser till stöd 
från EU-kommissionen pausades. Aktörer i genom-
förandet av CSO-strategin som får utvecklingsinsatser 
finansierade av EU-kommissionen, kan få bidrag från 
Sida till den egeninsats som EU-kommissionen kräver. 
EU-egeninsatserna har generellt lägre belopp och kor-
tare avtalsperioder men utgör normalt en större andel av 
avtalen. Avtalen med de 17 strategiska partnerorganisa-
tionerna (SPO:erna) är längre (5-åriga) och beloppsnivå-
erna betydligt högre. Detta förklarar varför den genom-
snittliga avtalslängden är längre och det genomsnittliga 
avtalsbeloppet för nya avtal som tecknats under året är 
högre jämfört med föregående år (se tabell 2.17).
Programstöd har fortsatt varit den primära bistånds-
formen i första avtalsledet (se figur 2.22), eftersom vårt 
samarbete med SPO:erna innefattar bredare långsiktiga 
åtaganden och relativt stora avtalade belopp. SPO:erna 
betalar i sin tur ut medel till ett stort antal mindre organi-
sationer i Sverige samt i ett stort antal samarbetsländer. 

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
Under våren hade Sida tät dialog med partner om hante-
ringen av utbetalningstaket. Dialogen skapade samsyn 
och stärkte både tillit och partnerskap, trots de negativa 
konsekvenserna för SPO:erna och deras samarbetspart-
ner. Vi har under året arbetat med SPO:erna och stärkt 
kunskapen om vad som utgör effektivt stöd och samar-
bete med civilsamhället enligt en rekommendation som 
antogs av OECD-DAC förra året. Rekommendationen 
riktas till DAC-medlemmar för att effektivisera och 

RESULTATEXEMPEL AP 5

Sänkt återfallsgrad för unga som avtjänat fängelsestraff i Togo
YMCA Togo har, i samarbete med 
Kristliga föreningen för unga 
människor (KFUM) Sverige och 
med finansiering från Svenska 
Missionsrådet, arbetat för att 
stärka rättigheterna för unga män 
i häkte eller fängelse. Samarbetet 
har bidragit till bättre villkor för 
unga i häkte och fängelse och lägre 
återfallsgrad för unga som avtjänat 
fängelsestraff. 

Målet med insatsen är att unga i konflikt med 
lagen och de som är i riskzonen att fastna i kri-
minalitet ska ta steg mot ett aktivt medborgar-
skap. Detta innefattar möjlighet att utkräva sina 
rättigheter, känna tillhörighet och bidra till sina 
lokalsamhällen. För att nå dit arbetar YMCA 
med preventiva insatser, bedriver arbete under 
häktnings- och fängelsetid samt stödjer återin-
tegrering av unga som avtjänat fängelsestraff. 
En viktig del av arbetet är att inkludera berörda 
familjer och uppmuntra återgång till skola, 
yrkesutbildning eller eget företagande. 

YMCA Togo har möjliggjort att juridiska klub-
bar har etablerats i fängelserna. Dessa infor-
merar de unga internerna om deras rättigheter 
under häktnings- och fängelsetiden. Parallellt 
med detta arbetar YMCA Togo med att öka 
myndigheternas kunskaper om återintegrering 
bland unga, övervakar tillgången till rättighe-
ter i fängelset och arbetar tillsammans med 
myndigheterna i att utveckla åtgärder för unga 
personer i häkte eller fängelse.

Resultaten av verksamheten har varit mycket 
goda. En stor andel av de unga har återupptagit 
kontakten med sina familjer och en majoritet är 
tillbaka i skolan. Återfallsgraden har minskat 
till 2 procent för de som deltagit i programmet, 
att jämföra med den nationella nivån på cirka 

60 procent. Även andra viktiga resultat har upp-
nåtts, såsom ökat antal mål mat från 1 till 2 mål 
per dag i fängelset, installation av telefonlinjer, 
möjlighet att skilja av sjuka fångar samt tillgång 
till fysisk och psykisk hälsovård. YMCA Togo 
har också bidragit till att minska den genom-
snittliga häktningstiden från 6 månader till 2 
månader. 

Dessa framgångar har möjliggjorts genom 
ett långsiktigt samarbete mellan YMCA Togo, 
KFUM Sverige och andra nationella YMCA-

organisationer, samt med stöd från Svenska 
Missionsrådet, Sidas avtalspart. Budgeten för 
hela projektet, vilket omfattar fem projekt i fem 
afrikanska länder under åren 2021–2023, är 
cirka 15 miljoner kronor. Det inkluderar KFUM 
Sveriges egeninsats motsvarande 5 procent av 
budgeten. KFUM Sverige är del av de globala 
YMCA och YWCA-rörelserna som sammanlagt 
finns i 130 länder och når över 70 miljoner 
människor.

Brado, Kodzo, Blakme och Tidovi är en del av det förebyggande arbetet som KFUM genom YMCA bedriver i 
Togo. Foto: Niclas Sannerheim
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förbättra strukturer och tillvägagångssätt i stöd- och sam-
verkansformer med det civila samhället. En arbetsgrupp där 
både Sida och SPO:erna deltar har bildats för att gemensamt 
arbeta med genomförandet av rekommendationen. 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Under året har vi fortsatt att driva frågan om bistånds- 
och utvecklingseffektivitet såväl internt som externt med 
partner och andra givare. Vi har under året deltagit aktivt 
i olika forum, till exempel Global Partnership for Effective 
Development Cooperation (GPEDC), om bistånds- och utveck-
lingseffektivitet inklusive i dialogen om lokalisering, lokalt 
ägarskap och makt. Dialogen sker bland annat inom det Sida-
finansierade projektet Re-imagining the INGO and the Role of 
global civil society (RINGO). 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Jämställdhetsperspektivet kan generellt betraktas som 
starkt.123 Vi har under året arbetat vidare för att stärka inte-
greringen av klimat- och miljöperspektivet. Intern statistik och 
dialogen med SPO:erna bekräftar också att integreringen av 
klimat och miljö har stärkts. Vidare har Sida under våren 2022 
tagit initiativ till och arrangerat ett seminarium om hur OECD 
DAC-rekommendationen gällande det civila samhället kan 
implementeras i praktiken.124 Seminariet riktade sig till alla 
ambassader i Afrika, där åtta ambassader delade erfaren-
heter och lärande i syfte att stärka Sidas arbete med att 

implementera DAC-rekommendationen och det lokala ägar-
skapet bland civilsamhällesorganisationer i samarbetslän-
derna. Detta har ökat kunskapen om DAC-rekommendationen 
och skapat synergier mellan CSO-strategin och geografiska 
strategier i Afrika.

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen för strategin inom anslagsposten 
är väl sammansatt. Samtliga svenska strategiska partneror-
ganisationer (SPO:er) som bidrar till att uppfylla målen arbe-
tar med att stärka kapaciteten hos civilsamhällesaktörer. Sida 
har också utvecklat portföljen ytterligare för att stärka vårt 
bidrag till en förbättring för det civila samhällets organisatio-
ner möjligheter att verka i sina respektive kontexter genom att 
bland annat i större utsträckning arbeta med internationella 
partner. Bedömningen är dock att området behöver fortsätta 
stärkas.  
u Verksamheten har genomförts delvis enligt plan. 
Utbetalningstaket har medfört flera konsekvenser för 
anslagsposten. En del av våra partners kunde hantera större 
neddragningar men för vissa var det svårare . Det gäller sär-
skilt lokala organisationer i samarbetsländerna. Både part-
ners och Sida har behövt ställa in eller skjuta upp exempelvis 
uppföljningsresor och större möten. Samtliga nya beredningar 
av EU-insatser pausades, men återupptogs mot slutet av året. 

Tabell 2.19:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila 
 samhället 2016–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

Tabell 2.20:  Utfall till svenska strategiska partnerorganisationer 
för  genomförandet av strategin, stöd genom svenska 
 organisationer i det civila samhället, mnkr

Partnerorganisation 2022 2021 2020

ForumCiv (f d Forum Syd) 221 233 271

SMR/Svenska Missionsrådet 199 215 164

We Effect 164 192 184

Diakonia 159 156 160

Save the Children, Sweden 140 189 197

Plan International Sverige 124 144 141

Act Svenska Kyrkan 111 116 120

WWF/World Wide Fund for Nature, Sweden 92 88 84

Union to Union (f d LO-TCO Biståndsnämnd) 80 105 110

Olof Palme International Center 78 79 73

Naturskyddsföreningen 72 72 70

Individuell Människohjälp 70 70 65

RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 57 63 57

Kvinna till Kvinna 52 55 50

CRD/Civil Rights Defenders 50 20 22

Afrikagrupperna 43 43 42

Svenska Röda Korset 21 0,5 0

Total 1 733 1 841 1 810
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AP 6 Asien

Figur 2.23:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för Asien rymmer fyra strategier. De vanligaste 
målen inom ramen för dessa strategier handlar om att uppnå 
demokratiska, jämställda, fredliga och hållbara samhällen 
där rättsstatens principer respekteras. De handlar även om 
att främja klimat- och miljömässigt hållbar utveckling och 
hållbart utnyttjande av naturresurser samt främja inklude-
rande ekonomisk tillväxt och jämlik hälsa. 

Operativa utmaningar
Som en effekt av covid-19 samt global ekonomisk nedgång 
har fattigdomens utbredning ökat och fördjupats. Prognoser 
kring ekonomisk tillväxt i regionen indikerar att fattigdo-
men kommer att fortsätta öka på kort och medellång sikt.125 

Strategi för Afghanistan 2021–2024 (37%; 526 mnkr)
Regional strategi för Asien och Oceanien 2022–2026 (27%; 387 mnkr)
Strategi för Bangladesh 2021–2025 (17%; 248 mnkr)
Strategi för Myanmar 2018–2022 (13%; 189 mnkr)
Strategi för Afghanistan 2022–2024 (6%; 82 mnkr)
Strategi för Kambodja 2014–2018 (–0,1%; –1 mnkr)

Tabell 2.21: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 110 152 157

Antal nya avtal 16 26 28

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 49 32 43

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 53 29 50

Utfall, mnkr 1 433 1 728 2 088

Tabell 2.22: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Regionalt Asien och Oceanien 4 2 925 835 6 815 422

Figur 2.25:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (48%; 685 mnkr)
Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (46%; 654 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (4%; 64 mnkr)
Privat sektor institution (1%; 17 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (0,7%; 10 mnkr)
Övriga (0,1%; 2 mnkr)
Offentliga institutioner (0,1%; 1 mnkr)

Figur 2.26:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.24:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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Vi bedömer att de politiska bakslag som ägde rum 2021 i 
Afghanistan och Myanmar har fortsatt allvarliga konsekven-
ser för människors utvecklings- och försörjningsmöjligheter. 
Vi bedömer även att de medborgerliga och politiska rättig-
heterna i Kambodja och Bangladesh befinner sig under hårt 
tryck och att det demokratiska utrymmet är alltmer begrän-
sat. I båda länderna planeras för allmänna val under 2023.

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav Sida stöd till 110 insatser, vilket är en minsk-
ning jämfört med förgående år. Totalt tecknades 16 nya avtal 
inom ramen för anslagsposten 2022 (se tabell 2.21). Det 
huvudsakliga skälet till minskningen av antalet insatser är 
den osäkerhet som utbetalningstaket inneburit kring volymer 
i land- och regionprogrammen. Därtill har de politiska för-
ändringarna i Afghanistan medfört att vi ställt om portföljen 
och minskat antalet insatser. Genomsnittlig avtalslängd och 
avtalsbelopp för nya avtal som tecknats under året var betyd-
ligt högre jämfört med tidigare år (se tabell 2.21). Sida bedö-
mer att detta är en positiv utveckling som främjar förutsäg-
barhet och kontinuitet. Erfarenheten visar att längre avtal har 
en positiv inverkan på förmågan att leverera resultat. Under 
året kanaliserade vi vårt stöd främst genom multilaterala 
organisationer och civilsamhällesorganisationer. Samarbetet 
med båda kategorierna har dock minskat något jämfört med 
tidigare år. Program- och kärnstöd har fortsatt varit den pri-
mära biståndsformen, då vi bedömer att dessa typer av bre-
dare och flexibla stödformer ger bäst förutsättningar för att 
skapa långsiktiga resultat. Inom ramen för anslagsposten har 
vi under året haft fyra aktiva garantier som hittills mobiliserat 
6,8 miljarder kronor. 

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Förutsättningarna för att använda garantiinstrument är 
svåra i flera länder och kontexter. Det fortsatta arbetet med 
denna form av katalytisk utvecklingsfinansiering bedrivs 
i Bangladesh och inom Regional strategi för Asien och 
Oceanien 2022–2026. I den regionala strategin har ett beslut 

RESULTATEXEMPEL AP 6

Kvinnocenter stärker tiotusentals utsatta 
kvinnor och flickor i Bangladesh
I och utanför flyktinglägren i 
Cox’s Bazar i Bangladesh har UN 
Women etablerat kvinnocenter för 
att arbeta med jämställdhet och 
kvinnors försörjningsmöjligheter. 
Centren har både genererat inkom-
ster för enskilda kvinnor och bidra-
git till ökad självkänsla och stärkt 
kvinnligt ledarskap. 

Restriktionerna under pandemin begränsade 
externa humanitära aktörers tillträde till 
lägren och värdsamhällen. Trots detta kunde 
UN Womens verksamhet med kvinnocentren 
fortgå. 

Sida har stöttat utformningen och genom-
förandet av programmet sedan 2019. Det totala 
svenska bidraget hittills är 84 miljoner kronor 
och löper fram till 2023. UN Womens insats 
syftar till att skapa genomslag och långsik-
tighet för kvinnors rättigheter i Cox’s Bazar, 
Bangladesh. Staden Cox’s Bazar har blivit hem 
för nästan en miljon rohingyer som flytt grann-
landet Myanmar och här är också världens 
största flyktingläger beläget.

Insatsens övergripande mål är att integrera 
jämställdhet i rohingya-lägrens ledningsstruk-
turer och processer, öka kapaciteten och kom-
petensen hos kvinnor att delta i samhällsled-
ning och beslutsfattande, och stärka kvinnors 
och flickors försörjningsmöjligheter.

Efter att nedstängningen under senhös-
ten 2021 hävdes har i genomsnitt 80–100 
kvinnor och tonårsflickor dagligen nyttjat 
de åtta kvinnocentren för olika tjänster och 
kompetensutveckling, som Sverige finansie-
rar. Totalt har cirka 55 000 kvinnor och flickor 
nyttjat dessa center sedan insatsens start. När 
centren stängde ner under flera månader på 
grund av covid-19 tvingades kvinnor och barn 

stanna hemma utan tillgång till nödvändiga 
tjänster. Detta ledde till en ökning av sexuellt 
och könsrelaterat våld, barnäktenskap och 
människohandel. I många fall utgör centren 
de enda platserna som kvinnor och flickor får 
besöka utanför sina hem, vilket påvisar den 
kritiska roll dessa platser spelar för kvinnors 
välbefinnande. Upprätthållandet av dessa ger 
kvinnor och flickor tillgång till tjänster såsom 
hälsovård, inklusive sexuell och reproduktiv 
hälsa, vatten och sanitetstjänster, rekreation 
och socialisering, samt utbildning och försörj-
ningsmöjligheter.

Restriktionerna under pandemin begränsade 
tillträdet av externa humanitära aktörer till 

lägren och värdsamhällen och centrens tidi-
gare besökare, tillika UN Womens volontärer, 
tog över och drev kritisk verksamhet. Särskilt 
anmärkningsvärt är den kompetens och själv-
säkerhet som kvinnliga deltagare visat under 
denna tid. Kvinnorna själva vittnar om hur de 
ökade försörjningsmöjligheterna med produk-
tion av munskydd och bindor, i kombination med 
ledarskapsträning, inkludering i beslutsfat-
tande i sin närmiljö, samt tillgång till SRHR har 
bidragit till att stärka deras självförtroende. De 
vittnar även om att det haft en positiv inverkan 
på sin familjesituation, i flertalet fall även vad 
gäller våld och sexuellt våld inom hemmet.

Kvinnor och flickor på ett kvinnocenter i Cox’s Bazar manifesterade sitt nej till våld mot kvinnor och flickor 
på Orangea dagen. Foto: DCA
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i år fattats om en garanti med fokus på kvinnors ekonomiska 
egenmakt och som innebär att privat kapital i regionen 
omvandlas till mikrolån för fattiga kvinnor. 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
I Afghanistan har Sverige tagit en aktiv roll i givarsamordning 
och leder flera samordningsgrupper. Under våren genom-
fördes ett evenemang som uppmärksammade 50 år av sam-
arbete med Bangladesh. Seminariet sändes via internet och 
uppmärksammades i flera medier. Vi inledde under året även 
en kampanj för jämställdhet. Arbetet förutses innebära en 
kompetenshöjning inom jämställdhet, framförallt inom de 
svenska ambassaderna i Asien.

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Sida har fortsatt stärkt kopplingen mellan det humanitära, det 
fredsfrämjande och det långsiktiga samarbetet i bland annat 
Myanmar. Synergierna mellan strategierna för Myanmar, 
Bangladesh, hållbar fred och det humanitära biståndet, kring 
arbetet med folkgruppen rohingyer, har varit fruktbart. Här 
har samverkan mellan humanitära, utvecklings- och freds-
byggande insatser (trippelnexus) väglett Sidas arbete. Inom 
ramen för Strategin för Bangladesh 2021–2025 har arbetet 
med att främja synergierna mellan miljö och ekonomisk 
utveckling lett till stärkt givarsamordning och ett mer strate-
giskt stöd till en grön omställning av textilsektorn. Ett sådant 
stöd bidrar både till klimat- och miljömål och till produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Under året har 
en multidimensionell fattigdomsanalys tagits fram för det 
regionala samarbetet. Sida använder den aktivt i operationali-
seringen av den regionala strategin. 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att samtliga portföljer för strategierna inom 
anslagsposten behöver mindre justeringar. Tre av strategierna 
inom anslagsposten är nyligen antagna och portföljerna har 
byggts upp under året för att bidra till de nya strategimålen. 
Omfattande förändringar i kontexten har inneburit att vi har 
behövt se över sammansättningen av insatser och aktiviteter i 
strategiportföljerna för Afghanistan och Myanmar.

I Bangladesh pågår en omstrukturering av portföljen i 
syfte att öka fokuset på klimat och miljö, öka givarsamord-
ningen inom demokrati och mänskliga rättigheter samt att 
främja anständiga arbetsvillkor, framförallt inom textilsek-
torn. 
u I två av fyra strategier har verksamheten inte gått att 
genomföra enligt plan. I krisens Afghanistan var situationen 
svårbedömd. En översyn gjordes av verksamheten för att 
se vilka insatser som framöver kan genomföras och för att 
hitta nya möjliga samarbeten. Militärkuppen och konflikten i 
Myanmar krävde också stora förändringar av verksamheten, 
jämfört med den ursprungliga planen för 2021.

Tabell 2.23:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Regional strategi för Asien och 
Oceanien 2016–2021 — —  
Regional strategi för Asien och 
Oceanien 2022–2026  — — — —

Strategi för Afghanistan  
2014–2020 — — — —

Strategi för Afghanistan  
2021–2024 — — — —

Strategi för Afghanistan  
2022–2024 — — — —

Strategi för Bangladesh  
2014–2020 — — — —

Strategi för Bangladesh  
2021–2025 — —

Strategi för Kambodja  
2014–2018 (utfasning till 2022) — — — —

Strategi för Myanmar 2018–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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AP 7 Latinamerika

Figur 2.27:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för Latinamerika rymmer fem strategier. 
Strategierna handlar om att bidra till att öka respekten för 
mänskliga rättigheter samt stärka förutsättningarna för 
demokrati och rättsstatens principer, jämställdhet, sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter, begränsad klimatpå-
verkan, hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling samt 
stärkt motståndskraft till klimatförändringar. Den regionala 
strategin syftar också till stärkt förmåga att hantera mig-
ration på ett sätt som säkrar flyktingars, internflyktingars 
och migranters rättigheter och som bidrar till utveckling. I 
Strategin för Colombia är stöd till fredliga och inkluderande 
samhällen en prioritet.

Operativa utmaningar
I sviterna efter covid-19 har kriget i Ukraina påverkat regionens 
länder med arbetslöshet och en ökande inflation med bland
annat chockeffekter på livsmedelstryggheten.126, 127 Många av 
regionens länder präglas av minskande yttrandefrihet, sämre 
förutsättningar för människorättsförsvarare och civilsamhället 
att verka, samt brister i rättsstatens principer.128 De redan höga 
nivåerna av våld mot kvinnor och flickor har fortsatt öka efter 

Strategi för Guatemala 2021–2025 (27%; 150 mnkr)
Strategi för Colombia 2021–2025 (26%; 147 mnkr)
Strategi för Bolivia 2021–2025 (22%; 121 mnkr)
Regional strategi för Latinamerika 2021–2025 (19%; 109 mnkr)
Strategi för Kuba 2021–2025 (6%; 32 mnkr)

Tabell 2.24: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 113 114 107

Antal nya avtal 30 36 22

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 40 40 36

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 23 24 14

Utfall, mnkr 570 784 685

Tabell 2.25: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Bolivia 1 410 800 900 000

Colombia 2 456 200 990 000

Guatemala 3 544 000 1 686 452

Figur 2.29: Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (47%; 269 mnkr)
Multilaterala organisationer (36%; 203 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (8%; 44 mnkr)
Övriga (6%; 32 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (2%; 13 mnkr)
Offentliga institutioner (1%; 8 mnkr)
Privat sektor institution (0,4%; 2 mnkr)

Figur 2.30:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Projektstöd (72%; 412 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (27%; 155 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (0,3%; 2 mnkr)
Övrigt (0,3%; 2 mnkr)

Figur 2.28:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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pandemin.129 Migrationsströmmarna fortsätter och är komplexa 
och i skuggan av covid-19 har utsattheten för migranterna 
ökat.130 Avskogningen av Amazonas är alarmerande hög och 
förlusten av biologisk mångfald är större än i någon annan del 
av världen.131
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Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav vi stöd till 113 insatser (se tabell 2.24) och 
under årets gång har totalt 30 nya avtal tecknats (se tabell 
2.24). Vi har tagit ett omtag med de nystartade strategierna, 
vilket inledningsvis visar på att ett lägre antal nya avtal 
tecknats jämfört med föregående år. I några strategier är 
insatserna färre, större och med längre avtal, till exempel i 
Guatemala. I Bolivia så har i stället fler avtal tecknats med 
kortare avtalslängd för ökad anpassning till en föränderlig 
kontext. Utbetalningstaket om 32 procent på anslagspos-
ten har särskilt påverkat utvecklingen av nya samarbeten. 
Särskilt inom den regionala strategin, klimat och miljö och i 
de bilaterala strategierna har initiativ till nya samarbeten för-
hindrats. Det har även försvårat för Sida att möta efterfrågan 
på utökat stöd för fredsprocessen i Colombia, trots att det 
under året funnits ett momentum efter val och tillträde av ny 
regering.

Under året har vi fortsatt främst samarbetat med civil-
samhällesorganisationer och multilaterala organisationer (se 
figur 2.29). Stöd till civilsamhället är prioriterat i strategierna 
och multilaterala samarbetspartner har flexibilitet och möjlig-
het att verka även i osäkra miljöer. Programstöd eftersträvas 
när så är möjligt.

Vi har haft sex aktiva garantier som hittills mobiliserat 
totalt 3,6 miljarder kronor (se tabell 2.25). Vi har förberett 
ett nytt garantiavtal för kvinnors entreprenörskap i Bolivia. 
Som ett resultat av nära dialog med Interamerikanska 
Utvecklingsbanken i samband med konferensen 
Stockholm+50 har vi under året inlett arbetet för en ny garanti 
som del av Sidas åtagande för Amazonas. 

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Under året har vi engagerat oss i EU:s nya ramverk för 
gemensamt utvecklingssamarbete, framtagandet av 
Team Europe Initiative (TEI). Vi har deltagit i respektive 
lands process för framtagande av TEI som leds av res-

RESULTATEXEMPEL AP 7

Viktiga framsteg för Colombias övergångsrättvisa
Sedan fredsavtalet slöts i Colombia 
i 2016 har Sida genom flera insatser 
stöttat systemet för övergångsrätt-
visa i landet. I år har vårt stöd bidra-
git till flera viktiga framsteg.

I enlighet med fredsavtalet i Colombia 2016 
etablerades tre statliga institutioner för över-
gångsrättvisa: sanningskommissionen, fredst-
ribunalen och enheten för sökandet efter för-
svunna personer. Dessa hade det övergripande 
uppdraget att tillgodose behovet av upprättelse 
för konfliktens offer. 

Sverige har sedan 2016, genom flera insat-
ser, bidragit till att etablera och stärka sys-
temet för övergångsrättvisa. Vi har samtidigt 
främjat deltagande och tillgång till systemet 
för konfliktens offer, med ett särskilt fokus 
på könsrelaterat våld och på kvinnor och 
hbtqi-personer. Sida stödjer bland annat det 
internationella centret för övergångsrättvisa 
i Colombia (ICTJ) med totalt 12 miljoner 2018–
2022, flera projekt inom FN:s fredsfond (MPTF) 
med 138 miljoner 2016–2022 och Internationella 
organisationen för migration (IOM) i Colombia 
med 19 miljoner 2019–2022. 

Under 2022 har flera viktiga framsteg upp-
nåtts, som tillsammans markerar en milstolpe 
för konfliktens offer i Colombia. Den 28 juni 
presenterade Sanningskommissionen de 
första delarna av sin slutrapport. Rapporten 
innehåller övergripande slutsatser om konflik-
tens orsaker och vad som skett under decennier 
av väpnad konflikt. Den baseras på runt 30 000 
vittnesmål och hundratals rapporter. Svenska 
ambassaden har stöttat utarbetandet av slu-
trapporten och mekanismerna för tilldelning 
och spridning av rapporten genom bidrag till 
FN:s fredsfond och IOM. 

Fredstribunalen (Jurisdicción Especial para 
la Paz, JEP) öppnade samtidigt upp möjlig-
heten för ett nytt rättsfall, utöver de sju som 
redan pågår, vilket skulle fokusera på sexuellt 
våld i samband med den väpnade konflikten. 
Sexuellt våld har tidigare uppmärksammats 
både i Sanningskommissionens rapport och 
som del av övriga rättsfall. Kvinnorättsrörelsen 
i Colombia har under åratal, med svenskt stöd, 
verkat för att Fredstribunalen ska utreda dessa 
övergrepp i särskild ordning. 

Enheten för sökandet efter försvunna per-
soner presenterade i februari 2022 sin strategi 
för den nationella och de regionala så kallade 
sökplanerna. Genom vårt stöd till International 
Organization for Migration (IOM) har Sida 
bidragit till att före detta FARC-medlemmar 
inkluderats i arbetet att kartlägga och söka 
efter försvunna personer, vilket drastiskt ökar 
möjligheterna att faktiskt lokalisera dessa 
personer (eller deras kvarlevor) och samti-
digt erbjuder möjligheter till gottgörelse och 
 försoning. 

Dannys Vieco Jiménez arbetar med internflyktingars rättigheter och är en anlitad resurs i freds-
förhandlingarna. Foto: Willian Silveira
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pektive EU-delegation. I Bolivia har vi haft en ledande roll. 
Engagemanget avser klimat- och miljösamarbeten inom 
ramen för det regionala arbetet i Amazonas respektive grön 
ekonomi i Latinamerika regionalt, samt i landsamarbeten i 
Guatemala, Bolivia och Colombia. I Colombia engagerar vi 
oss i en TEI avseende fred och mänskliga rättigheter. I Bolivia 
förbereder vi möjligheten att ta emot delegerade EU-medel 
i syfte att ge stöd till lokala miljöorganisationers och institu-
tioners arbete för bevarad och förbättrad miljö samt beva-
rande av landets naturresurser. Dialogerna med respektive 
EU-delegation förväntas leda till konkreta avtal under 2023. 
Engagemanget genom EU stärker den svenska kapaciteten 
att nyttja de gemensamma finansiella resurserna inom EU i 
att syfte att uppnå större effekter i relation till målen för de 
svenska strategierna, framför allt klimat- och miljömålen.

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Dialog och strategisk kommunikation sker främst genom 
samarbetet med civilsamhällesaktörer och FN. Inom ramen 
för strategigenomförandet driver vi frågor om jämställdhet, 
klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. 
Genom stöd till civilsamhällesorganisationer kan vi lyfta nya 
sätt att tänka på prioriterade frågor där organisationerna 
i sin tur påverkar agendan i landet. I Latinamerika stödjer 
Sida ett aktivt arbete kring män och pojkars delaktighet i 
jämställdhetsarbetet och som ett sätt att minska våldet i 
samhället. I Bolivia har Sida framgångsrikt samarbetat med 
organisationen Promundo kring att engagera män och pojkar i 
jämställdhetsarbetet.132, 133 En utvärdering under året visar att 
det fleråriga samarbetet varit strategiskt. Det har lagt en solid 
grund av medvetenhet, kunskap och färdigheter bland många 
organisationer för att engagera pojkar och män i att bryta 
mönstren av våld mot kvinnor och flickor.134

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och  synergier 
Det ökade fokuset på klimat och miljö har inneburit satsningar 
på kompetensutveckling för samarbetsorganisationer och 
Sida-personal där området är nytt. Vi driver vikten av att inte-
grera klimat- och miljöaspekter i alla typer av insatser. Övriga 
perspektiv såsom rättighets- och jämställdhetsperspektiven 
är fortsatt centrala. Sida lyfter dessa perspektiv när sam-
arbeten förbereds, när vi tecknar avtal och när vi följer upp 
samarbetet. 

Vi arbetar med synergier mellan Regional strategi för 
Latinamerika 2021–2025 och de bilaterala strategierna. 
Exempelvis stödjer vi regionala kvinnoorganisationer som 
verkar för kvinnors rätt till abort vilket är svårare att stödja 
lokalt i vissa länder. Därmed bidrar den regionala strategin till 
effekter inom sexuell och reproduktiv hälsa på landnivå. Det 
regionala stödet för klimat och miljö i Amazonas är relevant 
också för Colombia och Bolivia. Synergier finns även med 
strategin för hållbar fred där flera globala aktörer bidrar till 
fredsprocessen i Colombia.135

Det humanitära stödet omfattar stöd till Venezuela, 
Colombia och Centralamerika. Under året har det bidragit till 
att möta de stora utmaningar som migrationen, konflikten och 
våldet i dessa kontexter medför och kompletterar utvecklings-
samarbetet i stort. 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Portföljerna behöver mindre justeringar i fyra av fem stra-
tegier då man i några fall inte hunnit ställa om till nya samar-
betsområden. Den nya regionala strategin är under utveckling 
och kommer att kompletteras. Utbetalningstaket har försvå-
rat de justeringar som krävs i portföljerna för att bemöta nya 
samarbetsområden, en ökad svårighet att arbeta med statliga 
institutioner samt fortsatta samhällseffekter av pandemin.

u Vi bedömer att genomförandet har gått enligt plan i en av 
fem strategier. I fyra strategier har genomförandet endast 
delvis gått enligt plan. Detta beror bland annat på utbetal-
ningstaket som försenat möjligheten att ingå avtal för viss 
planerad verksamhet och försvårat möjligheten att vara flex-
ibel samt svara upp mot nya initiativ och möjligheter för sam-
arbete. Genomförandet påverkas även av en negativ politisk 
utveckling i några samarbetsländer samt ekonomiska utma-
ningar på grund av inflation, ökade kostnader för el, transport, 
och livsmedel samt social oro. Vi har mött utmaningarna med 
flexibilitet och dialog samt anpassat verksamheten enligt varje 
kontexts förutsättningar.

Tabell 2.26:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Regional strategi för Latin-
amerika 2021–2025  — —

Strategi för Bolivia 2016–2020 — — — —

Strategi för Bolivia 2021–2025 — —

Strategi för Colombia 2016–2020 — — — —

Strategi för Colombia 2021–2025  — —

Strategi för Guatemala  
2016–2020 — — — —

Strategi för Guatemala  
2021–2025  — —

Strategi för Kuba 2016–2020 — — — —

Strategi för Kuba 2021–2025 — —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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AP 9 Afrika

Figur 2.31:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för Afrika innehåller femton bilaterala strate-
gier och två regionala strategier. De vanligaste förekommande 
målen i dessa strategier handlar om att bidra till mänskliga rät-
tigheter, demokrati, rättsstatens principer inklusive korruption, 
jämställdhet och SRHR samt mål som relaterar till klimat, miljö 
och biologisk mångfald samt hållbart nyttjande av naturresur-
ser. Ytterligare mål återfinns inom inkluderande ekonomisk 
utveckling samt fredliga och inkluderande samhällen. Ett fåtal 
strategier innehåller mål om jämlik hälsa och två strategier har 
utbildningsmål. 

Regional strategi för SRHR i Afrika syftar till att stärka sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den regionala strategin för 

Regional strategi för Afrika Söder om Sahara 2022–2026 (14%; 904 mnkr)
Strategi för Moçambique 2022–2026 (8%; 565 mnkr)
Strategi för Demokratiska republiken Kongo 2021–2025 (8%; 522 mnkr)
Strategi för Somalia 2018–2022 (8%; 515 mnkr)
Strategi för Tanzania 2020–2024 (7%; 482 mnkr)
Strategi för Sydsudan 2018–2022 (6%; 423 mnkr)
Strategi för Uganda 2018–2023 (6%; 399 mnkr)
Strategi för Zambia 2018–2022 (5%; 361 mnkr)
Strategi för Burkina Faso 2018–2022 (5%; 344 mnkr)
Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2022–2026 (5%; 341 mnkr)
Strategi för Kenya 2021–2025 (5%; 308 mnkr)
Strategi för Liberia 2021–2025 (4%; 292 mnkr)
Strategi för Rwanda 2020–2024 (3%; 230 mnkr)
Strategi för Zimbabwe 2022–2026 (3%; 224 mnkr)
Strategi för Sudan 2018–2022 (3%; 212 mnkr)
Strategi för Mali 2021–2025 (3%; 207 mnkr)
Strategi för Etiopien 2016–2022 (3%; 180 mnkr)
Strategi för Etiopien 2022–2026 (2%; 106 mnkr)
Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2015–2022 (0,6%; 38 mnkr)
Strategi för Zimbabwe 2017–2022 (0,5%; 35 mnkr)
Strategi för Moçambique 2015–2021 (0,1%; 10 mnkr)

Tabell 2.27: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 587 551 537

Antal nya avtal 128 100 104

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 44 43 42

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 45 66 41

Utfall, mnkr 6 705 7 738 7 190

Tabell 2.28: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

DR Kongo 1 50 550 100 000

Etiopien 1 23 050 42 345

Mocambique 1 48 262 75 172

Regionalt Afrika 6 1 424 280 5 109 758

Rwanda 1 165 800 331 600

Somalia 1 36 000 55 000

Tanzania 1 190 000 264 000

Uganda 1 68 025 90 500

Figur 2.33:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (44%; 2 943 mnkr)
Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (36%; 2 419 mnkr)
Offentliga institutioner (10%; 666 mnkr)
Övriga (3%; 230 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (3%; 195 mnkr)
Privat sektor institution (2%; 132 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (2%; 121 mnkr)

Figur 2.34:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (52%; 3 458 mnkr)
Projektstöd (46%; 3 070 mnkr)
Budgetstöd (2%; 109 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (0,8%; 53 mnkr)
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Figur 2.32:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr

3 570

1 880
2 280

2 780

0

2 000

4 000

6 000

8 000
8 000

6 270 6 270
6 770 6 770

Feb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov DecMars

Afrika ska bidra till en ökad regional integration och stärkt kapa-
citet att möta gränsöverskridande utmaningar och möjligheter.
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Operativa utmaningar 
Vi bedömer att Afrika söder om Sahara präglas av stora utma-
ningar. I flera länder ökar fattigdomen och det demokratiska 
utrymmet fortsätter krympa. Klimatförändringarna förvär-
ras och utbredd torka leder till minskad livsmedelstrygghet. 
Antalet internflyktingar ökar och den humanitära situationen 
förvärras med risk för svältkatastrof i några länder. Vi ser 
hur pandemin har fortsatt negativ effekt på den ekonomiska 
utvecklingen. Våld mot flickor kvinnor ökar och arbetet med 
SRHR bedöms fortsatt vara en utmaning. Konflikter bedöms 
ha ökat och ett försämrat säkerhetsläge är oroande i flera 
länder. Vi såg även hur den väpnade konflikten i Etiopiens 
norra provinser åter blossat upp under året, men i novem-
ber slöts ett fredsavtal mellan den etiopiska regeringen och 
Tigray Peoples’s Liberation Front (TPLF).136 I Burkina Faso 
genomfördes två militärkupper under 2022. 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 betalade vi ut medel till 587 insatser (se tabell 
2.27) och totalt har 128 nya avtal tecknats (se tabell 2.27). Det 
genomsnittliga avtalsbeloppet för nya insatser har minskat 
från 2021 till 2022 vilket främst beror på att vissa utbetal-
ningar flyttades fram till 2023. Det genomsnittliga beloppet 
har minskat eftersom vi i möjligaste mån ansträngt oss för 
att inte lokala civilsamhällesorganisationer ska drabbas 
mer än nödvändigt, då deras verksamhet är mer beroende 
av våra medel än multilaterala organisationer. Överlag har 
dock utbetalningstaket hanterats genom snabb anpassning 
och omprogrammering av insatser. Under året har vi främst 
fortsatt att arbeta genom multilaterala organisationer och 
civilsamhällesorganisationer (se figur 2.33). Samarbetet 
med multilaterala organisationer har minskat jämfört med 
tidigare år. Det kan förklaras av att vi behövt skjuta på utbe-
talningar till FN som en konsekvens av utbetalningstaket. 
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering har fortsatt 
varit den primära biståndsformen. Vi bedömer att pro-
gramstöd är en flexibel samarbetsform för att nå resultat 
samt möjliggör för omställning av insatser i en föränderlig 
kontext. 

För att mobilisera kapital har vi fortsatt utveckla nya 
garantier samtidigt som vi under året stärkt upp vårt arbete 
med att öka mobiliseringen av kapital genom både ny kom-

petens och mer resurser. Inom ramen för anslagsposten har 
vi i år haft 13 aktiva garantier som hittills mobiliserat totalt 6 
miljarder kronor. 

RESULTATEXEMPEL AP 9

Sidas stöd bidrar till säker abortvård  
i Demokratiska republiken Kongo
I Demokratiska republiken Kongo är 
osäkra aborter den näst vanligaste 
orsaken till mödradödlighet. Sidas 
stöd till organisationen Ipas har 
bidragit till viktiga framgångar för 
abortlagstiftning på nationell nivå. 

Ipas har med sitt proaktiva engagemang och 
utbildningar på olika nivåer, från presidentens 
kontor och rättsväsendet till lokalsamhället, lagt 
grunden för ett politiskt stöd för att främja kvin-
nors rättigheter i DR Kongo.

Sida stödjer Ipas i DR Kongo  med ungefär 35 
miljoner kronor för att under fyra år förbättra 
kunskapen om Maputoprotokollet. Protokollet 
syftar till att garantera vissa rättigheter för 
kvinnor, däribland rätten till abort. Sidas stöd 
bidrar till att minska osäkra aborters inverkan på 
mödradödligheten samt öka engagemanget för 
hållbara och jämlika hälsosystem. 

Rätten till abort och kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter har inte varit 
självklar i DR Kongo. Normen i det kongolesiska 
samhället är att abort och preventivmedel är 
fel, vilket bland annat lett till att osäkra aborter 
varit den näst vanligaste orsaken till den höga 
mödradödligheten. Med påtryckningar från Ipas 
och andra civilsamhällsorganisationer införde 
DR Kongo 2018 Maputoprotokollet som nationell 
lag. Trots detta initiativ saknades länge nationellt 
ägarskap och genomförande av protokollet på 
nationell nivå. Under de senaste åren har dock 
flera framsteg gjorts. 

Ipas projektet Makoki ya Mwazi (”Kvinnors rät-
tigheter”) har på kort tid gett anmärkningsvärda 
resultat. Genom påverkansarbete har Ipas enga-
gerat jämställdhetsministern, hälsoministern och 

ministern för mänskliga rättigheter till att i större 
utsträckning uppmärksamma och motverka kvin-
nors sexuella och reproduktiva hälsa, inklusive 
abort. Detta har i sin tur bidragit till att presi-
dentens kontor uppmärksammat frågan genom 
deras rådgivare för könsbaserat våld. 

Jämställdhetsministern lanserade Ipas natio-
nella kampanj, som riktar sig till flera provinser. 
Med stöd från Ipas har hälsoministeriet även 
tagit fram riktlinjer och verktyg för omfattande 
abortvård. Detta har uppmärksammats i regio-
nen, då DR Kongo nu blivit det första frankofona 
afrikanska land som utvecklat ett komplett utbud 
av service för att effektivisera genomförandet av 
omfattande abortvård. Detta inkluderar medi-
cinsk, kirurgisk abort och eftervård. Även tillgång 
till rådgivning och preventivmedel har ökat. 

Under 2021 lyckades Ipas få ett verkställande 
beslut från författningsdomstolen som innebar att 
organisationen får tillåtelse att utbilda och stärka 

domares kapacitet kring kvinnors rätt till säker 
abort, enligt artikel 14.2.c i Maputoprotokollet. 
Detta syftar till att undvika ytterligare åtal mot 
kvinnor som sökt abort lagligt. Ipas framgångs-
rika påverkansarbete har öppnat upp för att 
organisationen lyckats utbilda såväl domare som 
polisstyrkor om Maputoprotokollet. Under året 
har de exempelvis utbildat 124 domare och tjäns-
temän, både militära och civila, i ett tjugotal 
provinser. Ipas har även bidragit till att förbättra 
utbildningen för läkare och barnmorskor i hur 
man utför säkra aborter.

Projektet har lagt en viktig grund för det 
fortsatta arbetet med att främja rättighetsper-
spektivet på livsviktiga reproduktiva hälsovårds-
tjänster. Det har även lagt en grund för att stärka 
det nationella ägarskapet och den långsiktiga 
hållbarheten för reproduktiv hälsovård, inklusive 
abortvård, i DR Kongo. 

Dr Celestine Buyi-
buyi på Ipas utbildar 
om medvetenhet 
om sexuella och 
reproduktiva 
 rättigheter på 
 festivalen AMANI i 
februari 2022.  
Foto: IPAS DRC/
Moses Color
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Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
Vi har under året arbetat med att utveckla bredare ekono-
miska relationer i relevanta strategier. Samarbetet mellan våra 
partnerländer och svenska aktörer har stärkts, till exempel 
samarbetet mellan myndigheter, organisationer och företag. 
Innovativa flerlandsinsatser inom klimat, miljö och biologisk 
mångfald har beretts. Vi har även främjat ett närmare sam-
arbete med Team Sweden inom bland annat förnybar energi 
för mer produktivt energianvändande. Vi har också bedrivit ett 
fortsatt arbete för att identifiera nya garantier som omfattar fler 
länder.137 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Dialog inom klimat och miljö har under året stärkts, bland 
annat genom FN:s miljökonferens 2022 Stockholm+50 som 
bidragit till att fokusera dialogen. Vi har stärkt dialogen i 
Zimbabwe, Etiopien och även Rwanda där vi också särskilt pri-
oriterat unga miljöorganisationer. Även jämställdhet är fortsatt 
prioriterat i dialogen. Liberia, Sudan och Rwanda är alla exem-
pel på länder där vi särskilt prioriterat och drivit frågor kopplat 
till jämställdhet under året. Korruption har också varit en åter-
kommande fråga med nationella myndigheter i vissa kontexter 
så som Mocambique och Zambia.138

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Den multidimensionella fattigdomsanalysen ligger till grund 
för strategigenomförandet. Integrering av alla perspektiven 
sker kontinuerligt i verksamheten. Samverkan mellan huma-
nitära, utvecklings- och fredsbyggande insatser (trippelnexus) 
har förstärkts under året, både inom insatser och i dialog.139 
Konfliktperspektivet med fredsbyggande insatser är nära sam-
mankopplat till detta. Arbetet har resulterat i att nya geogra-
fiska områden prioriterats och omprogrammering av insatser 
genomförts för att nå de fattigaste och mest utsatta. I de fem 
strategiunderlagen och de fem operationaliseringarna av nya 
strategier som genomförts under 2022 har multidimensio-
nella fattigdomsanalyser mellan humanitära, utvecklings- och 
fredsbyggande insatser (trippelnexus) fått ett bättre genomslag 

i analysen än tidigare, bland annat genom att vi identifierat 
utsatta grupper och geografiska områden.140 

Vi har fortsatt att arbeta för att utveckla synergier mellan de 
globala, regionala och bilaterala strategierna. 

Vi driver och bidrar till initiativ och samarbete med nätverket 
Team Sweden. Jämställdhet och SRHR är viktiga fokusområden 
i det samarbetet. Stockholm+50 har varit ett givande initiativ för 
samarbete.141 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen av insatser och aktiviteter inom 
ramen för elva av de sjutton strategierna inom anslagsposten är 
väl sammansatta. Inom många insatser har justeringar gjorts 
för att bättre kunna bidra till klimat- och miljömålen samt svara 
upp mot förändrad styrning och kontext. 

I sex av de sjutton strategierna bedömer vi att portföljen 
behöver mindre justeringar. Regeringen beslutade om fem nya 
strategier 2022 och ett arbete pågår med att ställa om port-
följerna inom ramen för dessa, så att de blir väl sammansatta 
i förhållande till de nya strategimålen. Behovet av att hantera 
utbetalningstaket har dock delvis förhindrat våra möjligheter till 
detta, särskilt inom miljöområdet. Vi bedömer att arbetet med 
att förbättra förutsättningar för kvinnors och flickors egenmakt, 
SRHR och demokratiska system för hållbar utveckling är fort-
satt utmanande givet flertalet länders negativa utvecklingstrend 
rörande dessa frågor. 
u Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan i 
elva av sjutton strategier. Även om genomförandet har påver-
kats av utmaningar på olika sätt, så som utbetalningstaket, har 
verksamheten kunnat fortskrida. Pandemins negativa effekter 
på genomförandet har minskat.

Verksamheten har genomförts delvis enligt plan i sex av 
sjutton strategier. Den främsta anledningen till detta är den 
svåra politiska kontexten142 som delvis begränsar verksamhet-
ens genomförande. Ytterligare anledningar är att omprogram-
mering av insatser har lett till förseningar i verksamheten samt 
att säkerhetssituation försvårat uppföljning i vissa länder.

Tabell 2.29:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Regional strategi för Afrika 
söder om Sahara 2016–2021 — —

Regional strategi för Afrika 
söder om Sahara 2022–2026 — — — —

Regional strategi för SRHR i  Afrika 
söder om Sahara 2015–2021 — —

Regional strategi för SRHR i  Afrika 
söder om Sahara 2022–2026 — — — —

Strategi för Burkina Faso  
2018–2022

Strategi för Demokratiska 
 republiken Kongo 2015–2019 — — — —

Strategi för Demokratiska 
 republiken Kongo 2021–2025 — —

Strategi för Etiopien 2016–2022 — —

Strategi för Etiopien 2022–2026 — — — —

Strategi för Kenya 2016–2020 — — — —

Strategi för Kenya 2021–2025 — —

Strategi för Liberia 2016–2020 — — — —

Strategi för Liberia 2021–2025 — —

Strategi för Mali 2016–2020 — — — —

Strategi för Mali 2021–2025 — —

Strategi för Mocambique  
2015–2021 — —

Strategi för Mocambique  
2022–2026 — — — —

Strategi för Rwanda 2020–2024

Strategi för Somalia 2018–2022

Strategi för Sudan 2018–2022

Strategi för Sydsudan 2018–2022

Strategi för Tanzania 2020–2024

Strategi för Uganda 2018–2023

Strategi för Zambia 2018–2022

Strategi för Zimbabwe 2017–2021 — —

Strategi för Zimbabwe 2022–2026 — — — —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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AP 13 Mänskliga rättigheter

Figur 2.35:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Inom anslagsposten finns två globala strategier. Strategierna 
har som övergripande mål att bidra till trygga, rättvisa och 
inkluderande demokratiska samhällen där allas lika rättighe-
ter skyddas och respekteras. 

Operativa utmaningar
Utvecklingen för mänskliga rättigheter, demokrati och rätts-
statens principer går bakåt. Nästan 70 procent av världens 
befolkning bor nu i stater som är, eller blir allt mer, auktori-
tära. Antalet statskupper har ökat och ledare använder sig allt 
mer av desinformation för att öka sin makt.143 Trots framsteg 
gällande lagstiftning och policy har situationen förvärrats 
– inte minst för särskilt utsatta grupper.144 Repressiva reger-
ingar har använt pandemin för att inskränka det demokratiska 
utrymmet och förtrycka politiska aktivister.145 Respekten för 
yttrandefriheten har inte varit så låg som nu under de senaste 
tio åren, och desinformation sprids snabbt och oreglerat.146

Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022 
(90%; 792 mnkr)
Strategi för demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016–2022 
(10%; 88 mnkr)

Tabell 2.30: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 72 88 96

Antal nya avtal 7 16 14

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 43 46 54

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 82 58 56

Utfall, mnkr 880 1 000 1 004

Tabell 2.31: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Mänskliga rättigheter och 
demokratisering

1 67 000 101 628

Figur 2.37:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (60%; 524 mnkr)
Multilaterala organisationer (35%; 310 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (2%; 20 mnkr)
Offentliga institutioner (1%; 13 mnkr)
Övriga (0,8%; 7 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (0,7%; 6 mnkr)

Figur 2.38:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.36:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 har vi gett stöd till 72 insatser (se tabell 2.30) och 
7 nya avtal har tecknats (se tabell 2.30). Detta är en minsk-
ning jämfört med föregående år. Detta beror främst på att 
Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer 2018–2022 är inne på sitt sista år med fokus på 
konsolidering och utfasning. En planerad ny insats sköts upp 
på grund av införandet av utbetalningstaket. Genomsnittlig 
avtalslängd för nya avtal har minskat marginellt under året. 
Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal har i stället ökat 
markant jämfört med föregående år. Detta beror på att några 
av anslagspostens största samarbetspartner fick förnyade 
fleråriga avtal i början av året.147, 148 

Under året har vi främst arbetat genom civilsamhällesor-
ganisationer och multilaterala organisationer (se figur 2.37). 
Det finansiella stödet till civilsamhällesorganisationer har 
minskat jämfört med föregående år, vilket till viss del beror 
på utfasning av mindre relevanta organisationer för att skapa 
utrymme för nya samarbeten framöver. Samtidigt fortsätter 
det starka fokuset på civilsamhället. Vi har fortsättningsvis 
främst valt att arbeta genom bredare stöd såsom program- 
och kärnstöd. Vi bedömer att detta är en flexibel och mer 
effektiv samarbetsform för att nå resultat och möjliggöra en 
omställning av insatser i en föränderlig kontext. 

I de fall då insatserna är mindre och mer katalytiska har vi 
arbetat med projektstöd. Inom ramen för anslagsposten har 
vi också under året haft en aktiv garanti som hittills i år har 
mobiliserat 102 miljoner kronor.149

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
Utöver garantin som mobiliserar engagemang och på så sätt 
attraherar privat finansiering, har samarbeten med USAID 
och US State Department’s Global Equality Fund under året 
bidragit till globala insatser. I dessa har publika och privata 
aktörer gått ihop för att försvara rättigheter för hbtqi-perso-
ner över hela världen.150, 151

RESULTATEXEMPEL AP 13

Front Line Defenders möjliggör för utsatta MR-försvarare att 
utföra sitt arbete säkert och effektivt
Trots ett allt hårdare klimat för 
MR-försvarare har Front Line 
Defenders lyckats öka sitt stöd till 
dem som står upp för mänskliga 
rättigheter i över hundra länder. 
Stödet utgår från reella behov och 
ges snabbt och effektivt. Detta har 
varit livsavgörande i kriser som de 
i Afghanistan och Ukraina. Ett ökat 
fokus på skydd kopplat till mänsk-
liga rättigheter och miljö har blivit 
tydligt. 

Sida har givit stöd till Front Line Defenders 
med totalt 53,5 miljoner kronor mellan 2020 
och 2022 varav närmare 20 miljoner syftade 
specifikt till att evakuera människorättsför-
svarare i Afghanistan hösten 2021. Syftet med 
stödet är att organisationer, som arbetar för att 
mänskliga rättigheter (MR) ska respekteras och 
åtnjutas, ska få legitim grund att verka säkert 
och effektivt. Arbetet sker på lokal, nationell 
och global nivå, och har under 2021 ökat till att 
nå 2 797 människor (varav 46 procent är kvin-
nor) och 427 organisationer i 129 länder. Med 
hjälp av Front Line Defenders stöd uppgav 90 
procent av dessa MR-försvarare att de kunde 
gå tillbaka till sitt MR-arbete och 96 procent att 
de upplevde ökad säkerhet. 

Front Line Defenders arbetar även 
genom att ge krisstöd till individer inom 24 
timmar. Organisationen bidrar också till 
MR-organisationers ökade synlighet, och att 
skyddet stärks för MR-försvarare på natio-

nell, regional och global nivå. Genom insatsen 
mottog 2 000 afghanska MR-försvarare och 
deras familjer nödbidrag och hjälp att evaku-
era. Under förra året rapporterade Front Line 
Defenders att den mest utsatta gruppen, 14,5 
procent, var kopplad till miljö, mark, megapro-
jekt (till exempel storskaliga byggprojekt) och 

ursprungsfolk. 13 procent av stöden, bort-
räknat Afghanistan, gick till denna grupp av 
MR-försvarare. 22 procent av stöden gick till 
kvinnorättsförsvarare, vilken är en ökning som 
bedöms vara en följd av pandemin. 

Människorättsförsvarare världen över delar erfarenheter och diskuterar säkerhetsproblem på FLD:s 
evenemang Dublin Platform i oktober i år. 
 Foto: Kamil Krawczak/Front Line Defenders and Alex Zaradov/Front Line Defenders
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Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Arbetet med dialog och strategisk kommunikation har varit 
framgångsrikt och vi har drivit viktiga motvindsfrågor inom 
strategiernas områden. Vi har fört dialog och gett stöd till 
insatser som har bidragit till att integrera människorättsba-
serad ansats inom FN-systemet, exempelvis genom förnyat 
beslut om kärnstöd till FN:s fond för integrering av mänskliga 
rättigheter – UNSDG-HRM MDF.152 Sida bedömer att detta 
har bidragit till bättre genomslag av mänskliga rättigheter 
på landnivå. Vi har bidragit till utveckling av de globala ram-
verken, de internationella och regionala institutionerna och 
systemen för mänskliga rättigheter.153 En del av dialogen i år 
har handlat om barns rättigheter. Sida har, tillsammans med 
Socialdepartementet, påbörjat dialog i givar- och partnerkret-
sar, rörande bekämpning av våld mot barn, särskilt sexuellt 
våld och exploatering av barn. 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Klimat- och miljöperspektivet har fått starkare fokus i verk-
samheten, men mycket finns kvar att göra för att mer konkret 
kunna se resultat av hur klimat- och miljöintegrering har fått 
genomslag. Vi har under året börjat med att införa klimat och 
miljö i dialogen med samtliga av våra partner. Som en kon-
sekvens av detta så lägger vi nu ett allt större fokus på stöd 
till miljöorganisationer i stöden till människorättsförsvarare. 
Möjligheter till synergier och samverkan mellan partner som 
arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati med finansie-
ring från Sidas olika anslagsposter bedöms som goda. Under 
året har vi med en geografisk kartläggning som grund, stärkt 
vår interna dialog och samverkan för att nyttja dessa syner-
gier ännu mer. Detta har exempelvis lett till att medel dele-

gerats från andra strategier för stärkt genomslag för demo-
krati och mänskliga rättigheter, till exempel i Afghanistan. 
Synergierna mellan de två globala strategierna för anslags-
posten, Strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer och Strategin för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna organisationer fortgår. 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljerna för de två strategierna inom 
anslagsposten är fortsatt väl sammansatta. Detta trots de 
utmaningar i verksamheten som utbetalningstaket medförde. 
Vi har genomfört en kartläggning tillsammans med partner 
för att synliggöra hur portföljen svarar upp mot de områ-
den som kom med den reviderade strategin 2020, där vi kan 
konstatera att portföljen är väl anpassad. Vi ser fortsatt över 
områdena klimat och miljö och jämställdhet inklusive könsre-
laterat våld på nätet för ännu bättre genomslag av portföljen. 
Kriserna i Afghanistan och Ukraina medförde även att delar 
av verksamheten ändrades för att möta det akuta behov av 
skydd som uppstått för aktörer som arbetar med mänskliga 
rättigheter. 
u Vår bedömning är att verksamheten inte har genomförts 
enligt plan. Beslutet om utbetalningstaket våren 2022 förde 
med sig en ökad arbetsbörda vilket medförde att Sida fick 
stoppa planerad portföljutveckling rörande rättssektorns 
institutioner under året. Som följd av utbetalningstaket upp-
stod också förtroendeskador bland våra partner rörande Sida 
som långsiktig, förutsägbar och pålitlig givare. 

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för mänskliga rättig-
heter, demokrati och rätts-
statens principer 2018–2022

Strategi fö särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna 
organisationer 2016–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

Tabell 2.32:  Trafikljusbedömning
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AP 17 Mellanöstern och Nordafrika

Figur 2.39:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Inom anslagsposten finns fyra strategier. De vanligaste 
förekommande målen i strategierna handlar om att stärka 
demokrati, öka respekt för de mänskliga rättigheterna och 
öka jämställdhet samt bidra till hållbar utveckling, stärkt mot-
ståndskraft, hållbart nyttjande av naturresurser och förmåga 
till återhämtning. Den nya strategin för Irak lyfter även temati-
ken fredliga och inkluderande samhällen samt migration.

Operativa utmaningar
Regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) präglades 
redan före pandemin av en negativ utveckling i många avseen-
den. Regionen har flera pågående konflikter, hög arbetslöshet, 
ojämlika samhällen, ohållbart utnyttjande av gemensamma 
naturresurser och begränsningar i de mänskliga rättighe-
terna. Vi bedömer att pandemin har ytterligare förstärkt 
denna bild. Rysslands invasion av Ukraina har också påverkat 
flera av länderna i regionen genom kraftigt ökade priser på 
mat och bränsle.154

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav vi stöd till 91 insatser (se tabell 2.33) och teck-
nade 27 nya avtal (se tabell 2.33). Det är en ökning av antal 

insatser och avtalen är längre om vi jämför med 2021. Detta 
beror på att vi bygger upp portföljen för den regionala strate-
gin och att vi har fått ytterligare mål i Syrienkrisstrategin som 
leder till nya insatser. 

Eftersom regionen består av många länder som styrs av 
repressiva regimer utan vilja till reformer genomförs utveck-

Regional strategi för Syrienkrisen 2016–2023 (33%; 377 mnkr)
Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025 (31%; 361 mnkr)
Strategi för Palestina 2020–2024 (21%; 238 mnkr)
Strategi för Irak 2022–2026 (14%; 166 mnkr)
Strategi för Irak 2017–2022 (0,6%; 6 mnkr)

Tabell 2.33: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 91 84 81

Antal nya avtal 27 23 14

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 44 43 33

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 48 57 25

Utfall, mnkr 1 149 1 414 1 330

Tabell 2.34: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Palestina 2 527 305 1 361 184

Figur 2.41:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (52%; 596 mnkr)
Multilaterala organisationer (39%; 452 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (5%; 60 mnkr)
Offentliga institutioner (3%; 29 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (0,9%; 10 mnkr)
Övriga (0,2%; 2 mnkr)

Figur 2.42:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (51%; 589 mnkr)
Projektstöd (48%; 556 mnkr)
Övrigt (0,3%; 3 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (0,1%; 0,7 mnkr)

Figur 2.40:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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lingssamarbetet till största del i samarbete med civilsamhäl-
lesorganisationer och multilaterala organisationer (se figur 
2.41). I många samarbeten arbetar vi idag med flexibla stöd, 
vilket brukar vara mer effektivt i en kontext som är föränderlig 
eftersom vår samarbetspartner då snabbare kan ställa om 
verksamheten efter behoven. På grund av utbetalningstaket 
på anslaget behövde vissa beslut om stöd skjutas till 2023. 
Detta har särskilt påverkat området klimat och miljö, efter-
som detta område är nytt i ett par strategier och portföljen. 

Inom anslagsposten finns två aktiva garantier som hit-
tills mobiliserat ungefär 1,4 miljarder kronor. Garantierna 
underlättar för små och medelstora företag i Palestina att 
få tillgång till banklån. Särskilt fokus läggs på företag drivna 
av kvinnor och företag som satsar på ren och resurseffektiv 
produktion. Arbetet med att hitta fler möjliga garantier pågår 
i flera länder i regionen, men detta har under året inte lett till 
något beslut om en ny garanti.

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
I svåra miljöer har vi under året fortsatt arbetet med att 
stärka kapaciteten hos lokala organisationer på olika sätt, 
till exempel genom stöd till större organisationer som 
vidareförmedlar viss finansiering och kapacitet till lokala 
civilsamhällsorganisationer. Detta har bidragit till ett mer 
motståndskraftigt civilsamhälle som fortsätter att verka trots 
en repressiv miljö. Sidas stöd har bidragit till att många civil-
samhällesorganisationer har etablerat nätverk i och utanför 
regionen för att lära av varandra, minska sårbarhet samt 
fortsatt bedriva påverkansarbete och ansvarsutkrävande mot 
regeringar i länderna.155

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Under året har vi fortsatt att bland annat lyfta jämställdhet 
i vår dialog med partner. Vi var även aktiva under COP27 i 
Sharm El Sheik i Egypten, där vi genom våra nätverk bland 
civilsamhällesorganisationer kunde få inblick i svårigheter för 
att få tillträde till evenemanget. Genom att förmedla kontakter 
och lyfta dessa frågor vid möten med företrädare för egyp-

tiska regeringen så lyckades vi underlätta för några av orga-
nisationerna. Eftersom konferensen anordnades i regionen 
så var många av våra samarbetsparter i MENA på plats och 
vi kunde delta i möten och rundabordssamtal där framför allt 
vikten av mobilisering av kapital och fattigdomsperspektivet 
av den gröna omställning var frågor som uppmärksammades. 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Under året har vi genomfört fattigdomsanalyser för Jemen, 
Syrien och Palestina. Analysen för Irak uppdaterades i och 
med att vi har en ny strategi för Irak. Detta ger en bättre bild 
av kontexten för att kunna anpassa våra program samt att se 
till att jämställdhet, klimat och miljö och konfliktperspekti-
ven integreras i programmen. Vi har även under året arbetat 
tillsammans med Folke Bernadotteakademin (FBA) för att ta 
fram en gemensam konfliktanalys inom ramen för operatio-
naliseringen av den nya strategin för Irak.156

Under året har ett nytt arbetslag bestående av tre perso-
ner för klimat och miljö kommit på plats på utlandsmyndighe-
ten i Amman. Laget arbetar aktivt med integrering av klimat 
och miljö i programmen och också att titta på prioriteringar 
såsom hur vi ska öka arbetet med biologisk mångfald.

Vi har även fortsatt stärkt samverkan med Strategi för 
humanitärt bistånd och Strategi för hållbar fred. I uppfölj-
ningen av verksamheten i Gaza genomfördes till exempel 
gemensamma resor med rådgivare och handläggare inom 
både klimat och miljö och humanitärt bistånd för att arbeta 
tillsammans långsiktigt med till exempel hållbar energiför-
sörjning.157 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning och 
verksamhetens genomförande
u I tre av fyra strategier bedömer vi att portföljen behöver 
mindre justeringar. Det beror på att delar av portföljerna 
behöver utvecklas inom till exempel klimat och miljö. Irak har 
en helt ny strategi med nytt stödområde och redan existe-
rande områden ska utökas. Därför behöver portföljen mindre 
justeringar i relation till de nya strategimålen.

Tabell 2.35:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Regional strategi för Mellan  östern 
och Nordafrika 2016–2020 — — — —

Regional strategi för Mellan östern 
och Nordafrika 2021–2025 — —

Regional strategi för Syrien-
krisen 2016–2023

Strategi för Irak 2017–2022 — —

Strategi för Irak 2022–2026 — — — —

Strategi för Palestina 2015–2019 — — — —

Strategi för Palestina 2020–2024 — —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

Vi bedömer att strategiportföljen för Palestina inom 
anslagsposten är väl sammansatt eftersom den väl speglar 
utvecklingsutmaningarna i landet.
u Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan 
inom Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2021–
2025. Till fördel för genomförandet är att resandet i regionen 
har kunnat återupptas efter slopade pandemirestriktioner. 
Vi bedömer att verksamheten inom ramen för Strategi för 
Palestina 2020–2024 kan följas upp bättre i och med att vi nu 
har fått tillträde till Gaza och har genomfört ett antal uppfölj-
ningsresor dit. 

Vi bedömer att verksamheten har genomförts delvis 
enligt plan inom tre av fyra av anslagspostens strategier. 
Personalrotation, säkerhetsaspekter samt begränsat tillträde 
för humanitära aktörer liksom utbetalningstaket har i viss 
mån begränsat genomförandet.
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RESULTATEXEMPEL AP 17

FN-projekt ger hundratusentals människor vatten, sanitet och skolgång i Syrien
Sida har stöttat Unicefs 
projekt i nordöstra 
Syrien, som avslutades 
vid utgången av 2021 och 
nådde långt fler människor 
än planerat. Projektet 
omfattade dels vatten och 
sanitet, dels utbildningsin-
satser för syriska elever. 
Trots svåra omständig-
heter som covid-19 och 
en ekonomisk kris har 
projektet kunnat leverera 
viktiga resultat. 

Totalt finansierade Sida projektet 
med 25 miljoner kronor under 
drygt ett år. Genom projektet fick 
388 000 personer, vilket var långt 
fler än planerat, tillgång till säkra 
och förbättrade vatten- och sani-
tetstjänster. Därutöver fick drygt 
36 000 barn i åldern 3–18 år tillgång 
till olika former av informell utbild-
ning, i syfte att i ett senare skede 
kunna integrera dem i det formella 
utbildningssystemet. 

Stödet inom vatten och sanitet 
omfattade större insatser i form 
av rehabilitering av vatten- och 
avloppssystem i tre distrikt. 
Utbildningsinsatserna kombine-
rade undervisning och rehabilite-
ring av 22 undervisningslokaler, 
hembaserad gruppundervisning 
genom mobila lärarteam, lärar-
utbildning samt produktion och 

utdelning av undervisningsmaterial 
för både elever och lärare. En 
viktig del av utbildningsinsatserna 
utgjordes också av stöd till cirka 
12 500 elever för att genomföra 
de syriska nationella proven som 
krävs för formell certifiering, och 
därmed är en förutsättning för 
högre utbildning. För närvarande 
genomförs dessa prov endast i 
regimkontrollerade delar av landet. 
Unicef har därför bistått med resa 
till och boende vid provlokaler, 
för barn i områden under det kur-
diska självstyrets administration i 
nordöstra Syrien (AANES).

I syfte att säkra tillgången på el, 
har Unicef i ökande grad gått över 
till att använda solenergi i vatten- 
och sanitetsprojekten. Genom 
den Sida-finansierade satsningen 
installerades till exempel en sol-
panelsdriven produktionsenhet för 
klorin, för desinficering av vatten, i 
Deir-ez-Zor. 

Den komplexa och volatila 
kontexten i Syrien, inklusive covid-
19 och den nuvarande socioekono-
miska krisen i landet, har inneburit 
ett stort antal utmaningar i pro-
jektets genomförande. Inflationen 
och valutakursfluktuationer har 
inneburit kraftigt ökade kostnader 
inom vatten- och sanitets- såväl 
som utbildningssektorn. Unicef har 
kontinuerligt hanterat dessa utma-
ningar genom omförhandlingar 
av kontrakt med leverantörer och 
justering av projektplaner. 

Elever i årskurs 5 interagerar med sin engelskalärare på ett lärcenter i Mahmodlilägret, nordöstra Syrien.
 Foto: ©UNICEF/UN0659940/Souleiman



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   67

AP 23 Reformsamarbetet

Figur 2.43:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Inom anslagsposten finns två strategier. Det övergripande 
syftet för båda strategierna är att bidra till EU-närmande 
genom stärkt demokrati och rättsstat, konflikt- och våldsfö-
rebyggande arbete, jämställdhet, inkluderande ekonomisk 
utveckling, begränsad klimatpåverkan och stärkt motstånds-
kraft för klimatförändringar. 

Operativa utmaningar
Utvecklingen skiljer sig åt i regionerna, men gemensamma 
trender finns. Rysslands invasion av Ukraina i februari 
2022 påverkar inte bara Ukraina utan också övriga länder i 
Östeuropa. Den ekonomiska motståndskraften har i många 
fall fått sig en törn och pandemin blottade brister i ländernas 
hälsosektorer och institutionella grund. EU-närmandet är en 
stark drivkraft för flera av samarbetsländerna, även om dess 
dragningskraft skiljer sig åt. Detta är tydligt på Västra Balkan 
där engagemanget för EU-medlemskap och EU-närmande 
blivit en vattendelare inom och mellan länderna.158 Det är 
även fallet i Östeuropa när nu Moldavien och Ukraina getts 
kandidatlandsstatus. Den politiska krisen och repressionen i 
Belarus har förvärrats under året159 och utvecklingen i Turkiet 
bedöms ha gått bakåt till följd av politisk turbulens och aukto-
ritära inskränkningar. 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav vi stöd till 335 insatser (se tabell 2.36) och 
totalt 91 nya avtal har tecknats (se tabell 2.36). Detta är något 
lägre än föregående år, vilket främst beror på att arbete pågår 
med att anpassa programmen till de nya strategierna. Vi har 
fortsatt att arbeta genom projektstöd och bredare bistånds-

Strategi för Östeuropa 2021–2027 (61%; 1 178 mnkr)
Strategi för Västra Balkan och Turkiet 2021–2027 (39%; 739 mnkr)
Strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2021 (0%; –0,1 mnkr)

Tabell 2.36: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 335 338 336

Antal nya avtal 91 92 93

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 39 36 36

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 22 15 15

Utfall, mnkr 1 920 1 525 1 550

Tabell 2.37: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Reformsamarbete i Östeuropa 12 1 328 316 3 513 028

Figur 2.45:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
  partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (45%; 870 mnkr)
Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (31%; 592 mnkr)
Offentliga institutioner (13%; 252 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (5%; 98 mnkr)
Övriga (4%; 82 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (1%; 24 mnkr)
Privat sektor institution (0,1%; 3 mnkr)

Figur 2.46:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Projektstöd (69%; 1 321 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (31%; 586 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (0,6%; 12 mnkr)
Övrigt (0,1%; 1 mnkr)

Figur 2.44:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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former, såsom program- och kärnstöd samt poolfinansiering. 
En bred sammansättning av olika partner finns inom anslags-
posten (se figur 2.45), där störst andel utgörs av multilaterala 
organisationer och civilsamhällesorganisationer. Den politiska 
utvecklingen i en del länder försvårar samarbete med staten. 
Samtidigt har pandemin och kriget i Ukraina fortsatt att påverka 
våra samarbetspartner. Både utbetalningstakten och volymen 
på våra utbetalningar har reducerats på grund av förseningar i 
partners insatser. Inom ramen för anslagsposten har vi under 
året även haft 12 aktiva garantier som hittills mobiliserat totalt 
3,5 miljarder kronor. 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Dialog sker kontinuerligt med olika typer av partner, såsom 
civilsamhällesorganisationer, investeringsbanker och stat-
liga aktörer. Ett exempel på arbete med dialog och perspek-
tivintegrering rör insatsen Eastern Partnership Technical 
Assistance Trust Fund (EPTATF) som genomförs av Europeiska 
Investeringsbanken.160 I dialog med Europeiska investerings-
banken (EIB) engagerades Sidas Gender Helpdesk för att göra 
en genomgång av EIB:s arbete med jämställdhet och inklude-
ring samt ta fram rekommendationer kring hur man kan stärka 
dessa delar.161 Analysen presenterades i samband med ett årligt 
givarmöte i september 2022.162 Ett annat exempel är samarbe-
tet med International Union for the Conservation of Nature and 
Ecosystems, Eastern Europe and Central Asia Regional Office 
(IUCN ECARO). Genom utbildning av offentliga tjänstemän i 
regionen främjar de naturbaserade lösningar för klimatanpass-
ning och katastrofriskreducering.163 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Eftersom anslagsposten innehåller regionala strategier med 
bilaterala fönster har Sida särskilt goda förutsättningar för att 
bidra till stärkt perspektivintegrering, dialog, samverkan och 
synergier. Många samarbetsländer har liknande utvecklings-
hinder och vi tar vara på fördelar genom att angripa dessa 
utmaningar på ett regionalt plan.164

Vi har arbetat med perspektivintegrering, samtidigt som 
vi fört dialog kring svenska prioriteringar. Inom flera insatser 

har vi arbetat för att höja kompetensen hos våra samarbets-
partner inom jämställdhet samt klimat och miljö. Exempelvis 
har Sidas miljö- och jämställdhetsrådgivare deltagit i dialog-
möten med partner eller tagit stöd av Sidas helpdeskar. 

Trafikljusbedömning relevans och genomförande
u Vi bedömer att portföljen av insatser och aktiviteter inom 
ramen för de under 2022 gällande strategierna behöver 
mindre justeringar. Den ryska invasionen av Ukraina har lett 
till att portföljen ses över och justeras för att svara upp mot 
behoven som uppstår med anledning av konfliktens effekter. 
De nya tematiska områdena som fredliga och inkluderande 
samhällen och biologisk mångfald innebär att ytterligare för-
stärkning behöver göras. 
u Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan 
inom strategierna för anslagsposten. Trots krig, pandemin 

och politisk turbulens i flera av länderna, fortlöper arbetet 
med insatser och aktiviteter. 

Tabell 2.38:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för reformsamarbete 
med Västra Balkan och Turkiet 
2021–2027

— — — —

Strategi för reformsamarbete 
med  Östeuropa 2021–2027 — — — —

Strategi för reformsamarbete 
med  Östeuropa, Västra Balkan 
och Turkiet 2014–2021

— —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

RESULTATEXEMPEL AP 23

Serbien närmar sig EU-standard på miljöområdet 
Naturvårdsverket har med Sidas 
stöd bidragit med expertis till det 
serbiska miljödepartementet i över 
tio år. Steg för steg har Serbien 
förbättrat sina miljöbestämmelser, 
ökat sina ansträngningar vad gäller 
anpassning av miljölagstiftning, 
gröna investeringar och klimat- och 
miljökapacitet i syfte att närma sig 
EU-standard. Tack vare dessa fram-
steg kan nu förhandlingar med EU 
inledas på miljöområdet. 

Sida finansierar projektet för miljöanslutning 
(ENVAP) som syftar till att stödja Serbien i arbe-
tet med att uppfylla EU:s miljökrav. Den fjärde 
fasen av projektet pågår 2022-2026 och omfattar 
totalt 27 miljoner kronor. Regional strategi för 

Västra Balkan och Turkiet 2021 - 2027, har det 
övergripande målet att stödja närmare relationer 
mellan länderna på Västra Balkan och EU. Det 
inkluderar stöd till ländernas förhandlingsproces-
ser för att få medlemskap. 2012 blev Serbien ett 
kandidatland till EU-medlemskap och förhand-
lingar om anslutning till unionen pågår. Sidas 
stöd har därför ett fokus på att stärka Serbiens 
förberedelser och kapacitet när det gäller 
EU-anslutningsprocessen. Flera av EU-kraven 
rör hur Serbien uppfyller EU-lagstiftningen på 
miljöområdet. 

Genom projektet för miljöanslutning som Sida 
finansierat sedan 2011, bidrar Naturvårdsverket 
med tekniskt stöd till miljödepartementets 
arbete. De första faserna av projektet fokuserade 
på att öka det serbiska miljödepartementets 
kunskaper om EU:s förhandlingsprocess och de 
krav som EU ställer. Den senaste fasen fokuse-
rade på att bygga upp kapacitet för att förbereda 

förhandlingarna om EU:s kapitel 27 om klimat 
och miljö. Kapitel 27 är ett av de mest krävande 
i EU-lagstiftningen, och omfattar mer än 200 
EU-rättsakter som måste förberedas och genom-
föras. Experter från Naturvårdsverket har bidragit 
med kunskap om olika EU-direktiv och den 
serbiska miljölagstiftningen har vartefter har-
moniserats med EU-lagstiftningen. Det serbiska 
miljödepartementet har genom projektet även fått 
kapacitet att förbereda sina förhandlingar med 
EU, och att planera för storskaliga gröna investe-
ringar, till exempel på avfallshanteringsområdet. 
Samarbetet mellan Naturvårdsverket och det 
serbiska miljödepartementet har bidragit till att 
EU godkänt att förhandlingar med Serbien nu kan 
inledas om kraven som gäller miljöområdet. Det 
innebär att Serbien har kommit ett steg längre på 
vägen mot EU-medlemskap.
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AP 26 Hållbar fred

Figur 2.47:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten innehåller en strategi. Strategin har som över-
gripande mål att bidra till att förebygga väpnad konflikt, effektiv 
konfliktlösning, hållbar freds- och statsbyggnad, ökad mänsklig 
säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater, samt stärkt 
inflytande för kvinnor, barn, unga och andra exkluderade grupper. 

Operativa utmaningar
Majoriteten av människor som lever i extrem fattigdom bor 
också i sköra eller konfliktdrabbade kontexter.165 För att kunna 
bekämpa global fattigdom behövs därför långsiktiga och freds-
byggande insatser. Det finns stora utmaningar för att nå en 
fredlig utveckling, exempelvis präglas internationella forum av 
oenighet.166 Samtidigt som viktiga globala normativa landvin-
ningar inom fredsbyggande har gjorts så ökar klimatrelaterade 
risker167 och Sida bedömer att det krympande utrymmet för 
civilsamhället168 gör det svårt för civilsamhällets organisationer 
att få reellt inflytande i fredsprocesser. Särskilt kvinnor och 
ungas meningsfulla deltagande saknar politisk prioritering och 
finansiering.169 Vi bedömer att Rysslands invasion av Ukraina 
påverkar såväl denna globala dynamik som generell utveck-
lingsfinansiering för fredsbyggande. 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav Sida stöd till 33 insatser inom strategin (se 
tabell 2.39). Totalt tecknades 6 nya avtal vilket är en minskning 

sedan föregående år. Anledningen är dels att utbetalningsta-
ket fördröjt vissa planerade insatser, dels att det är sista året 
på strategin. Både den genomsnittliga avtalslängden för nya 
insatsavtal som tecknats, och de genomsnittliga avtalsbelop-
pen, har däremot ökat något sedan föregående år (se tabell 
2.39). Detta beror på att något fler samarbeten varit strate-
giska och långsiktiga. Under året har vi främst arbetat genom 
civilsamhällesorganisationer men även med multilaterala 
organisationer (se figur 2.49). Vi har fortsatt att arbeta med 
långsiktiga stöd, främst genom program- och kärnstöd samt 
poolfinansiering. Detta i syfte att ge partner stärkt kapacitet, 
förutsägbarhet och flexibilitet i föränderliga konfliktkontexter 
i en tid där allt fler givare öronmärker sina stöd. Kärnstödet 
skapar också viktigt utrymme att strategiskt planera verk-

samheten och ger möjlighet att agera på plötsligt uppkomna 
konflikter.

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Ett särskilt fokus för Sverige-laget har under 2022 legat 
på att bidra till policyutveckling i förhållande till FN, EU 

Strategi för hållbar fred 2017–2022 (100%; 334 mnkr)

Tabell 2.39: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 33 29 33

Antal nya avtal 6 8 5

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 55 54 63

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 91 89 43

Utfall, mnkr 334 431 455

Figur 2.49:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Figur 2.50:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.48:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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och Världsbanken kring principer för “Good Peacebuilding 
Financing”. Temat har varit effektiv och kvalitativ finansiering 
av fredsbyggande. Sida har prioriterat att dessa principer 
även ska gälla stöd till civilsamhället generellt och lokala 
fredsbyggare i synnerhet. Vi har gjort det möjligt för flera av 
våra partner att bedriva globalt påverkansarbete och de har 
särskilt beaktat finansiering av ungdoms- och kvinnorättsor-
ganisationer.170 Detta exemplifierar hur politisk dialog och 
utvecklingssamarbetet gemensamt kan påverka en normativ 
fråga. Arbetet kulminerade i ett högnivåmöte i FN i våras och 
en ny resolution på temat antogs i september.171

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Sida arbetar kontinuerligt med perspektivintegrering i verk-
samheten. Under hela strategiperioden har vi stärkt jäm-
ställdhetsperspektivet i portföljen, vilket har gett avtryck 
i partners arbete.172, 173 Prioriterat under 2022 var fortsatt 
klimat- och miljöperspektivet och dess kopplingar till fred 
och säkerhet. Sida har betalat ut medel till fem partner för 
att specifikt öka deras kapacitet att integrera och utveckla 
perspektivet vilket redan gett genomslag i verksamheten.174, 

175 Vi har lyft tematiken i dialog med partner och till följd av 
detta ser vi en effektivare miljöintegrering. Som ett resultat 
av denna satsning har vi genom erfarenhetsutbyte och sam-
ordning stärkt synergierna med Strategi för hållbar miljö 
2018–2022. Ytterligare samverkan sker för att stärka konflikt-
perspektivet och öka synergier under operationalisering av 
andra globala strategier.

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande 
u Sida bedömer att strategiportföljen fortsatt är väl sam-
mansatt och i stort svarar mot de mål och utmaningar som 
strategin anger. Däremot har utbetalningstaket begränsat 
genomförandet av partners insatser då förseningar och osä-
kerhet präglat en stor del av året. Förutsägbarhet i Sidas stöd 
är i många fall avgörande för flexibelt och snabbt agerande 
i föränderliga konfliktkontexter. Detta kommer att kunna 
påverka resultaten. Sida bedömer dock att våra partner visat 

stor förmåga till anpassning och är väl lämpade för att även 
fortsättningsvis bidra till att uppnå strategimålen. Planerad 
utveckling av strategiportföljen inom områdena små och lätta 
vapen, klimat och miljö samt kvinnor fred och säkerhet har 
delvis fått stå tillbaka. 
u Vi bedömer att verksamheten inte har genomförts enligt 
plan, framför allt på grund av utbetalningstaket på 22 procent 
för anslagsposten. Detta påverkade negativt både Sidas tro-
värdighet ochförutsägbarhet som givare. Det har dessutom 
försenat utbetalningar, gjort verksamheten svårplanerad och 
ryckig samt skapat hög arbetsbelastning för medarbetarna. 
Vi ser också att utbetalningstaket kommer att kunna påverka 

viss verksamhet framåt då planerade satsningar potentiellt 
även kommer få stå tillbaka nästa år för att kunna kompen-
sera för minskade budgetar i år. 

Tabell 2.40:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för hållbar fred  
2017–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande

RESULTATEXEMPEL AP 26

Effektivt jordbruk som fredsverktyg i Burkina Faso 
Genom Sidas globala stöd till UNDP 
Crisis Bureau stödjer vi konfliktfö-
rebyggande arbete. Stödet har bland 
annat bidragit till etableringen av 
fredsfarmer i Burkina Faso, där den 
sociala sammanhållningen inom 
jordbruket stärkts i en konfliktfylld 
miljö.

Sidas stöd till UNDP Crisis Bureau omfattar i 
snitt 100 miljoner kronor årligen (2022–2024) 
för konfliktförebyggande, klimatsäkerhet, 
rättstatsprogrammet och till programmet för 
freds- och utvecklingsrådgivare.

Tidigare uppstod ofta våldsamma konflik-
ter mellan boskapsskötare, jordbrukare och 
internflyktingar i kommunerna Dédougou, 
Fara och Dassa i västra Burkina Faso. 
Markkonflikter, politisk instabilitet och social 
oro har orsakat spänningar mellan grupperna. 
Genom att etablera fredsfarmer så har UNDP 
lyckats bidra till att minska spänningarna och 
stärka den sociala sammanhållningen. Som 
bonus har produktiviteten i jordbruket ökat, 

vilket i sin tur lett till högre inkomster samt 
bättre och mer varierad kost. 

Projektet blandar personer från olika folk-
grupper och byar i samma jordbrukskooperativ. 
Där får de med stöd av UNDP lära sig effekti-
vare odlingsmetoder så att marken utnyttjas 
bättre och därmed minskar konflikterna om 
land. Dessutom har projektet fokuserat på att 
odla hö, vilket inte bara förlänger skördeperi-
oden utan också gör att boskapsskötarna kan 
hägna in sin boskap och inte låta dem vandra 
fritt över jordbrukarnas grödor. Samtidigt 
förser numera en central brunn och damm 
tillgången till vatten för både människor, boskap 
och bevattning.

Under 2022 byggdes tre gårdar på mer än 
20 hektar i kommunerna Dédougou, Fara och 
Dassa, till förmån för 491 småproducenter 
inklusive 334 kvinnor och 85 internflyktingar. 
Ambitionen med programmet är att 2 000 små-
skaliga producenter, varav 50 procent kvinnor 
och 30 procent internflyktingar, ska kunna 
utnyttja mark i fredsfarmerna.

Resultatet är ett lokalt exempel på kon-
fliktförebyggande arbete som Sida bidragit till 
genom det globala stödet till UNDP:s Crisis 

Bureau, som arbetar såväl globalt med policy 
och rådgivning som operativt genom UNDP:s 
olika landkontor.

Kanzie Edio, lantbrukare från Sonogné-
kooperativet i Dassa. Foto: Peter Linnér
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AP 28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

Figur 2.51:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten innehåller en strategi. Strategin har som 
övergripande mål att bidra till kapacitetsutveckling, sam-
verkan och partnerskap med en bredd av aktörer som 
kan bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030, 
utveckling av innovativa metoder och arbetsformer samt till 
att stärka och bredda den svenska resursbasen. 

Operativa utmaningar
Minskat demokratiskt utrymme fortsätter att påverka många 
länder176 och även förutsättningarna för kapacitetsutveckling. 
En av de aspekter som utvecklats negativt mellan 2011 och 
2021 är oberoende offentliga förvaltningar, som försämrats i 
ett stort antal länder.177 Sjunkande ekonomisk tillväxttakt och 
fragmentering av världsekonomin hämmar internationella 
samarbeten.178 Samtidigt som det globala systemet står inför 
en mängd kriser inom det sociala, hälso-, miljö-, freds- och 
säkerhetsspektrumet finns det ett akut behov av ett utökat 
internationellt samarbete som är inriktat på att hitta hållbara 
lösningar.179 Sida bedömer att innovation och digitalisering-
ens möjligheter visar en positiv utveckling som möjliggör nya 
arbetssätt för kapacitetsutveckling och samverkan. 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav vi stöd till 197 insatser (se tabell 2.41). 
Totalt tecknades 26 nya avtal, viket är lägre än planerat, till 
en följd av utbetalningstaket. Den genomsnittliga avtals-
längden har minskat något då strategin går in i sitt sista 
år. Det genomsnittliga avtalsbeloppet för nya avtal är i linje 
med planerad verksamhet (se tabell 2.41). Inom strategin 
prioriteras arbete genom multilaterala organisationer och 

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder 
Agenda 2030 2018–2022 (100%; 484 mnkr)

Tabell 2.41: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 197 214 238

Antal nya avtal 26 25 40

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 37 41 45

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 11 11 11

Utfall, mnkr 484 679 694

Figur 2.53:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (46%; 225 mnkr)
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Övriga (9%; 43 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (1%; 7 mnkr)
Privat sektor institution (0%; 0 mnkr)

Figur 2.54:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.52:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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svenska offentliga institutioner. Arbete med experter samt 
program- och kärnstöd (se figur 2.54) är prioriterat för att 
främja ägarskap och långsiktig utveckling.

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Mobilisering av nya aktörer har avstannat och samarbete 
med befintliga aktörer har påverkats av utbetalningstaket. 
Sida bedömer att ändrade finansiella förutsättningar bidra-
git till osäkerhet hos våra parter och påverkat förtroendet. 
För att minska osäkerheten som uppstått för vi en aktiv 
dialog för att behålla och utveckla engagemang. Samverkan 
har stärkts inom området utvecklingsfinansiering där 
Centre för Development Finance Studies sammanfört finan-
siella marknadens investerare med akademisk expertis och 
experter inom utvecklingsfinansiering.180 Under året har 
Sida även prioriterat att stärka kapaciteten och utveckla 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner i sam-
arbetsländerna (se även Resultatredovisning per uppgift, 
Kapacitetsutveckling och samverkan med svenska myndig-
heter, sidan 31).

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Det globala säkerhetsläget och dess konsekvenser, inklu-
sive utbetalningstaket, har varit framträdande i dialogen. 
Över en tredjedel av partner har behövt ändra arbetspla-
ner och budgetar, vilket försvårat dialogen kring globala 
utvecklingsfrågor. Dialogen med våra multilaterala sam-
arbetspartner samt EU har dock kunnat upprätthållas med 
fokus på samverkan mellan humanitära, utvecklings- och 
fredsbyggande insatser (trippelnexus), jämställdhet, klimat/
miljö/fred och konflikt samt återuppbyggnad. Dialog har 

RESULTATEXEMPEL AP 28

Stärkt kapacitet inom klimatanpassning
Med hjälp av Sida-finansiering har 
Sveriges meteorologiska och hyd-
rologiska institut (SMHI) genomfört 
ett kapacitetsutvecklingsprogram 
om klimat och klimatanpassning i 16 
länder i Afrika. Insatsen har bidragit 
till viktigt kunskap och data som 
används i projekt för att minska kli-
matpåverkan.

Klimatförändringarna fortsätter öka i oroande 
takt och extrema väderhändelser som torka, 
översvämning och värmeböljor kommer att 
bli vanligare i hela världen. Effekterna i Afrika 
påverkar även Sverige i form av ökat behov 
av humanitära insatser. Kunskap och data för 
att minska utsläpp och effektivt anpassa oss 
till denna nya ordning är därför viktigare än 
någonsin.

Med hjälp av Sida-finansiering på cirka 
92 miljoner kronor har SMHI genomfört ett 
”International Training Programme” (ITP) om 
klimat och klimatanpassning. Programmet 
genomförs tillsammans med myndigheter, 
privata sektorn, universitet och frivilligor-
ganisationer i 16 länder i Afrika. Målet är att 
stärka länders anpassningsmöjligheter och 
motståndskraft mot klimatförändringar. 400 
nya klimatexperter har tillsammans genomfört 
olika typer av projekt i sina respektive organi-
sationer för att främja klimatanpassning och 
minska klimatpåverkan. 

ITP-metoden är ett effektivt sätt att stärka 
kapacitet, förmedla kunskap och dela erfaren-
heter mellan sektorer och länder. Deltagarnas 
projekt har till exempel bidragit till förändringar 
i nationell policy och strategier, klimatprogram 
har introducerats i skolor, forskningsstudier 
har bidragit med nya data och nya frivillighets-
organisationer för klimat och miljö har bildats. 

Effekten av stärkt kapacitet inom klimatan-
passning kan vara svår att mäta. Att minska kli-
matpåverkan, förebygga klimatkatastrofer och 
bygga motståndskraft mot klimatförändringar 
i Afrika är dock en investering som i längden 
minskar behovet av humanitära katastrofinsat-
ser och bidrar till minskat mänskligt lidande.

Pequenos Libombos dammarna som förser Maputo med vatten. Foto: Olivier Tasse, SMHI
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bland annat drivits inom SRHR där vi har bidragit till att 
FN:s befolkningsfonds kontor (UNFPA) stärkt och inklude-
rar arbete med SRHR-frågor.181 I syfte att stärka Sveriges 
roll under ordförandeskapet i EU har vi även sekunderat ett 
större antal nationella experter i syfte att driva påverkans-
arbete i för Sverige prioriterade områden. 

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Perspektivintegreringen har fortsatt men vår ambition 
att öka genomslag för klimat och miljö och biodiversitet 
begränsades på grund av utbetalningstaket. Nya insat-
ser med inriktning på klimat och miljö har inte kunnat 
avtalas och pågående insatser har begränsats. Samtidigt 
har vi intensifierat dialog som syftar till att stärka mil-
jöintegrering. Samarbetet mellan svenska aktörer inom 
Team Sweden bedöms ha stärkts genom en insats med 
Näringslivets Internationella råd, där svensk resursbas 
stärker kapacitet för att accelerera hållbara investeringar i 
infrastruktur. 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen av insatser och aktiviteter inom 
ramen för anslagspostens strategi är väl sammansatt. 
Portföljen svarar upp mot behoven i kontexten och strate-
gins mål. Insatserna i portföljen beräknas uppnå förväntade 
resultat. Portföljen har under året justerats med ett flertal 
nya insatser som stärker portföljens sammansättning i för-
hållande till den förändrade kontexten.
u Vi bedömer att verksamheten har genomförts delvis 
enligt plan inom anslagspostens strategi. Genomförandet 
av ett antal insatser har påverkats negativt av uteblivna 
utbetalningar på grund av utbetalningstaket, och därmed 
mött utmaningar i att fullfölja planerat utvecklingsarbete. 
Effekterna av pandemin har fortsatt utmanat både partner 
och Sida att följa upp resultat. För verksamhet med fokus på 
innovation, lärande och mobilisering av resurser och kapital 
har verksamheten fortsatt att genomföras i stort sett enligt 
plan.

Tabell 2.42:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för kapacitetsutveckling, 
partnerskap och metoder som 
stöder Agenda 2030 2018–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   74

AP 32 Forskningssamarbete

Figur 2.55:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten innehåller en strategi. Beslut om ny strategi 
togs i mitten av 2022, med samma övergripande mål som den 
tidigare: att bidra till stärkt forskning av hög kvalitet och rele-
vans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, med 
fokus i första hand på låginkomstländer och låginkomstregi-
oner. Arbetet handlar om stärkande av forskningskapacitet, 
stöd till utvecklingsrelevant forskning samt främjande av 
forskningens genomslag i samhället. 

Operativa utmaningar
Forskningskapacitet är en viktig förutsättning för fungerande 
samhällsinstitutioner, men är fortsatt mycket låg i de minst 
utvecklade länderna. Trots ambitioner att stärka forsknings- 
och innovationssystemen, hämmas utvecklingen av svaga 
regelverk182 och begränsad finansiering.183 I många samman-
hang styr också forskningsaktörer i höginkomstländer forsk-
ningsagendan och vem som ska forska.184 

Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav vi stöd till 69 insatser (se tabell 2.43) och totalt 
6 nya avtal har tecknats (se tabell 2.43), vilket är en minsk-

ning jämfört med föregående år. Genomsnittlig avtalslängd 
för nya avtal som tecknats under året är oförändrad jämfört 
med föregående år (se tabell 2.43). Genomsnittligt avtalsbe-
lopp för nya avtal som tecknats under året har ökat jämfört 
med tidigare år (se tabell 2.43). Det beror på att en ny strategi 
möjliggör något längre avtal än under slutfasen av den förra 
strategin. Under året har den största delen av stödet gått till 
universitet och högskolor (se figur 2.57), där forskning och 
utveckling av forskningskapacitet bedrivs. Anslagsposten 

Strategi för forskningssamarbete 2015–2022 (65%; 412 mnkr)
Strategi för forskningssamarbete 2022–2028 (35%; 222 mnkr)

Tabell 2.43: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 69 71 66

Antal nya avtal 6 11 13

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 54 54 49

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 77 58 61

Utfall, mnkr 635 915 898

Figur 2.57:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (54%; 341 mnkr)
Multilaterala organisationer (27%; 174 mnkr)
Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (17%; 109 mnkr)
Offentliga institutioner (2%; 10 mnkr)
Övriga (0,2%; 1 mnkr)

Figur 2.58:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Figur 2.56:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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består i år till största delen av projektstöd (se figur 2.58), vilket 
bland annat beror på att det inom de bilaterala programmen 
finns många projekt som samlat ingår i ett större program. 

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Sida har under året fortsatt att driva på för ett ökat engage-
mang för och investeringar i forskning i samarbetsländerna. 
Frågorna har bland annat drivits under World Science Forum 
i Sydafrika, en världskonferens med fokus på vetenskapens 
roll för att möta globala utmaningar. Dialogen har också förts 
i de länder där Sida arbetar med bilaterala forskningssamar-
beten för att stärka forskningskapacitet. Det görs dels genom 
stöd till individer och forskarutbildningar, dels genom stöd till 
universitet, forskningsorganisationer och forskningsråd som 
stärker forskningsmiljöerna. 

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
I dialogen med andra biståndsgivare och forskningsfinansiä-
rer har Sida under året fortsatt argumenterat för betydelsen 
av lokal forskningskapacitet, vikten av forskningsorganisa-
tionernas ägarskap och att forskare från låg- och lägre med-
elinkomstländer har tillträde till internationella forskningsut-
lysningar på jämlika villkor. Vi har även ingått i hälsonätverket 
ESSENCE som sammanställt centrala frågor för jämlika 
forskningssamarbeten.185 Vi har också aktivt drivit frågan om 
akademisk frihet, vilket reflekteras i svenska prioriteringar för 
dialogen med Unesco.186 Därtill har vi drivit vikten av forskning 
om sexuell och reproduktiv hälsa, vilket under 2022 bidragit 
till Världshälsoorganisationens (WHO) reviderade globala 
riktlinjer för abortvård, framtagna av Sidastödda Human 
Reproduction Programme (HRP) inom WHO.187

RESULTATEXEMPEL AP 32

Svenskt forskningssamarbete med Uganda  
tas vidare i nya former
Sida har sedan år 2000 bedrivit 
forskningssamarbete i Uganda. När 
Sidas stöd nu fasas ut tar nya former 
för samarbete mellan svenska och 
ugandiska forskare vid.

Sidas forskningssamarbete med 
Makerereuniversitet har pågått i mer än 20 år. 
Mellan åren 2015 och 2022 uppgick Sidas stöd 
till 313 miljoner kronor. Sida har bidragit till en 
grundläggande omvandling från ett utbildning-
suniversitet till ett forskningsdrivet universitet. 
Makerereuniversitet har stadigt stärkt sin 
akademiska ställning och rankas i dag till ett av 
de absolut bästa universiteten i Afrika söder om 
Sahara, frånsett Sydafrika. Genom samarbetet 
har närmare 900 personer fått forskningsre-
laterad utbildning (varav drygt 450 har erhållit 
doktorsexamen). Stödet har också bidragit till 
att bygga upp forskningsmiljön vid universitetet, 
genom förbättrad forskningsadministration, 
stärkt IT-miljö, bibliotek och interna forsk-
ningsfonder. I den sista fasen av Sidas stöd har 
Makerereuniversitetet i sin tur gett stöd till fyra 
regionala universitet i Uganda i syfte att stärka 
deras forskarutbildning och forskningskapa-
citet. 

Universitetets starka position möjliggör 
dessutom internationella forskningssamar-
beten på lika villkor bortom biståndsfinan-
siering. Ett exempel är det virtuella Centre 

of Excellence for Sustainable Health som 
Makerereuniversitetet och Karolinska institutet 
drog igång under våren 2022. Centret ska möj-
liggöra forskningssamarbeten mellan forskare 
i Sverige och Uganda för gemensamma ansat-
ser kring globala utmaningar inom hälsoområ-
det, ömsesidigt kunskapsutbyte och utveckling 
av innovationer. Att det finns ett starkt svenskt 

intresse att ta vara på och vidareutveckla 
forskningssamarbeten på nya sätt är ett viktigt 
kvitto på att Sidas forskningsstöd uppfyllt sitt 
grundläggande syfte: stärkt forskning av hög 
vetenskaplig kvalitet och relevans för fattig-
domsbekämpning och hållbar utveckling. 

Hälsochefer från Uganda, DR Kongo och  Somalia deltar i det professionella ledarskapsprogrammet om 
att hantera innovation för hållbar hälsa, som  arrangerades i sam arbete med bland annat KI och 
Makerere universitetet.
 Foto: Joseph Nkoola
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Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
De perspektiv som präglar biståndet har i år varit fortsatt 
integrerade i forskningssamarbetet. Akademisk frihet är 
en viktig dimension av rättighetsperspektivet.188 Under 
året har vi även arbetat med jämställdhet inom forskning, 
bland annat genom specifika stöd till kvinnliga forskare.189 
Forskningssamarbete i länder som präglas av konflikt och 
postkonflikter är fortsatt utmanande, men angeläget. Under 
året har vi utforskat förutsättningarna för forskningssamar-
bete i Somalia.190 Arbete pågår också för att integrera klimat- 
och miljöaspekter i alla insatser. En rapport kring biodiversitet 
inom forskningssamarbetet har tagits fram med konkreta för-
slag.191 Forskningssamarbetet spelar också en roll i arbetet 
med andra svenska prioriterade områden. Sidas stöd till det 
internationella Joint Programming Initiative on Antimicrobial 
Resistance (JPIAMR) har under året skapat synergier med 
Sveriges strategi för att bekämpa antibiotikaresistens.192 

Därutöver kan nämnas Sidas omfattande samarbete med 
det svenska forskarsamhället. Förutom alla direkta kontakter 
med svenska universitet inom de bilaterala samarbetena, är 
Vetenskapsrådet en viktig samarbetspart. Sida har under året 
även sökt samverkan med andra svenska forskningsfinansi-
ärer, till exempel Sveriges innovationsmyndighet Vinnova på 
innovationsområdet. Den senaste forskningspropositionen 
påtalar hur Sida utgör en av flera länkar mellan forskning och 
praktik som bidrar till ”förutsättningar för en kunskapsbase-
rad offentlig verksamhet”.193

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen för strategin inom anslagsposten 
är väl sammansatt. Samtliga insatser förväntas producera 
resultat i enlighet med respektive partners planer, men med 
vissa förseningar på grund av pandemin. 
u Vi bedömer att verksamheten har genomförts delvis enligt 
plan. Pandemin har försvårat genomförandet av strategin 
också under 2022, även om problemen gradvis har klingat av. 
Särskilt de bilaterala programmen har mött många förse-
ningar. Sida har hanterat dessa i dialog med genomförande 
parter. Därtill har utbetalningstaket påverkat genomförandet 
av strategin. Detta har i huvudsak hanterats genom att minska 
utbetalningar till vissa parter och skjuta upp utbetalningar 
till 2023. Åtgärderna påverkar i sin tur samarbetspartens 
handlingsutrymme, som dock i någon mån matchas av deras 
förseningar på grund av pandemin. Effekterna av förseningar 
och begränsningar i vad som är genomförbart drabbar inte 
forskningen så tydligt och akut men har på sikt effekt på 
kapacitetsstärkning, forskningsproduktion och forskningens 
genomslag. 

Tabell 2.44:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för forsknings-
samarbete 2015–2022 — —

Strategi för forsknings-
samarbete 2022–2028 — — — —

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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AP 34 Hållbar utveckling

Figur 2.59:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för hållbar utveckling rymmer fyra strategier. 
Strategierna har som övergripande mål att bidra till en hållbar 
utveckling i följande dimensioner: ekonomisk, miljömässig, 
jämställd och socialt hållbar utveckling.

Operativa utmaningar
Året har präglats av en tillbakagång inom majoriteten av 
anslagspostens områden. Klimatförändringarnas effekter 
blir allt allvarligare och förlusten av biologisk mångfald ökar, 
med konsekvenser för människor som lever i fattigdom.194, 195 
Pandemin har fortsatt stor påverkan på social och ekonomisk 
utveckling, fattigdomsminskning, sysselsättning och kvinnors 
och flickors mänskliga rättigheter. Kriget i Ukraina har med-
fört allvarliga konsekvenser långt bortom Europas gränser, 
genom inflation och ökad otrygghet i livsmedelsförsörjningen. 
Det gäller inte minst för flertalet fattigare länder i Afrika.196 

Strategi för hållbar social utveckling 2018–2022 (36%; 1 025 mnkr)
Strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande 
av naturresurser 2022–2026 (22%; 621 mnkr)
Strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande 
av naturresurser 2018–2022 (15%; 413 mnkr)
Strategi för hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026 (12%; 338 mnkr)
Strategi för hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022 (9%; 247 mnkr)
Strategi för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter 
2018–2022 (5%; 143 mnkr)
Strategi för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter 
2022–2026 (2%; 58 mnkr)

Figur 2.61:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (52%; 1 493 mnkr)
Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle (26%; 741 mnkr)
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut 
eller tankesmedja (12%; 332 mnkr)
Offentlig-privat samverkan (PPPs) och nätverk (6%; 182 mnkr)
Offentliga institutioner (3%; 95 mnkr)
Övriga (0,1%; 1 mnkr)

Figur 2.62:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (87%; 2 483 mnkr)
Projektstöd (11%; 317 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (1%; 33 mnkr)
Övrigt (0,4%; 11 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (0%; 0,1 mnkr)

Tabell 2.45: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 148 162 167

Antal nya avtal 19 25 37

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 53 51 50

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 112 164 81

Utfall, mnkr 2 845 3 695 3 674

Tabell 2.46: Antal aktiva garantier inom anslagsposten för 2022

Antal garanti- 
 insatser

Värde avtal, 
tsek

Mobiliserat 
kapital, tsek

Ekonomiskt hållbar 
 utveckling

5 2 045 633 3 557 256

Miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

6 1 170 572 6 601 391

Socialt hållbar utveckling 4 1 166 806 2 356 447

Figur 2.60:  Tillgängliga medel inom anslagsposten, mnkr
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Vi finansierar partner och delar finansiella risker 
Under 2022 gav Sida stöd till 148 insatser inom ramen för 
anslagsposten och totalt har 19 nya avtal tecknats (se tabell 
2.58). Detta är en minskning jämfört med föregående år. 
Anledningen är bland annat att utbetalningstaket på anslags-
posten begränsat möjligheterna att påbörja nya samarbeten, 
samt att 2022 har varit sista året för tre av fyra  strategier 
inom anslagsposten. Vi har arbetat med en kombination av 
olika aktörer (se figur 2.61). Multilaterala partner utgör den 
största andelen av portföljen, förutom för Strategi för global 
jämställdhet där civilsamhällesorganisationer utgör den 
största andelen. Vi har främst arbetat med bredare bistånds-
former såsom program- och icke öronmärkta basstöd samt 
poolfinansiering (se figur 2.62). Detta eftersom flexibelt och 
långsiktigt stöd stärker ägarskap och möjliggör anpassning. 
Inom anslagsposten har vi också under året haft 15 aktiva 
garantier som hittills mobiliserat totalt 12,5 miljarder kronor. 
Fyra av dessa garantier mobiliserar kapital till fler än en 
strategi och syns därför under flera strategier (se tabell 2.46). 
Under året har arbetet med att utveckla nya garantier intensi-
fierats och totalt har två nya garantier beslutats. 

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 
Inom anslagsposten har vi gett stöd till kvinnorättsorga-
nisationer, för att stärka och öka deras roll som aktörer i 
samhällsutveckling. Stödet har i ökande grad kanaliserats 
genom fonder som Global Fund for Women och Urgent Action 
Fund. Dessa har kapacitet att nå ut med finansiering till kvin-
norättsorganisationer på lokal nivå och i konfliktsituationer.197, 

198 Vi har även gett stöd till civilsamhällesaktörer som Global 
Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction 
och miljöorganisationer som World Resources Institute för 
engagemang i globala miljöfora, som de multilaterala kli-
matförhandlingarna (COP27).199, 200 Som del av Team Sweden-
arbetet har svenska myndigheter och universitet fått medel 
för att stärka globala aktörers kapacitet inom till exempel 

miljöförvaltning, lantbruk, sysselsättning och finanssektor-
samarbete.201

Vi för dialog och bedriver globalt påverkansarbete
Flera aktörer, till exempel Rights and Resources Initative 
och Global Water Partnership, var som del av samarbe-
ten vi finansierar engagerade inför och under konferensen 
Stockholm+50. Detta engagemang syftade till att påskynda 
det globala miljöarbetet genom bland annat dialog. Vi sam-
ordnade även ett heldagsseminarium om hur småbrukare och 
urfolk hanterar kriser i relation till klimat, livsmedelstrygghet 
och biologisk mångfald.202 I samarbete med Världsbanken och 
andra multilaterala banker har vi utvecklat och stärkt mobili-
seringen av kapital för global utveckling.203 Stödet till organi-
sationen Women for Biodiversity har gett dem förutsättningar 
att stärka sitt påverkansarbete, vilket bidragit till att det glo-
bala ramverket för biologisk mångfald nu har ett särskilt mål 
om jämställdhet (mål nummer 22).204

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Vi har gett stöd till de multilaterala organisationerna i syfte att 
stärka deras arbete med det svenska biståndets perspektiv 
och prioriteringar, till exempel förbättrat jämställdhetsarbete 
hos UNDP.205 Vi har påbörjat nya samarbeten för att stärka 
kvinnors bidrag och deltagande i det globala klimat- och 
miljöarbetet.206 Vi bedömer att flertalet av de globala pro-
grammen inom anslagsposten har skapat förutsättningar för 
synergier och ökad utväxling inom de regionala och bilaterala 
insatserna som Sida genomför.

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljerna för de strategier som ingår i 
anslagsposten behöver mindre justeringar. Utbetalningstaket 
på Sidas utbetalningar inom anslagsposten har påverkat port-
följernas sammansättning för nästan samtliga strategimål 

genom minskad tilldelning och framskjutna beredningar. 
Dessutom är tre av fyra strategier inom anslagsposten nya 
och behöver anpassas mot de reviderade målen.
u Verksamheten har inte genomförts enligt plan i anslags-
postens strategier. Detta beror framför allt på utbetalningsta-
ket som regeringen lade på anslagsposten och som kom att 
stoppa flera utbetalningar. Betydande resurser har under året 
lagts på dialog med partner om detta. Sida bedömer att vår 
trovärdighet som en förutsägbar partner inom området har 
försämrats. Det medförde också hög arbetsbelastning internt 
för att lyckas justera verksamheten.

Tabell 2.47:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för global jämställdhet 
samt kvinnors och flickors 
 rättigheter 2018–2022

— —

Strategi för global jämställdhet 
samt kvinnors och flickors 
 rättigheter 2022–2026

— — — —

Strategi för hållbar ekonomisk 
utveckling 2018–2022 — —

Strategi för hållbar ekonomisk 
utveckling 2022–2026 — — — —

Strategi för hållbar miljö, 
 hållbart klimat och hav, samt 
hållbart nyttjande av natur-
resurser 2018–2022

— —

Strategi för  miljö, klimat och 
biologisk mångfald 2022–2026 — — — —

Strategi för hållbar social 
 utveckling 2018–2022

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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RESULTATEXEMPEL AP 34

Lokala kvinnogrupper säkrar sin försörjning genom 
naturbaserade lösningar i banbrytande projekt
Markrättigheter för urfolk och 
lokalbefolkningar är viktiga för 
försörjningsmöjlighet och har 
visat sig ha positiva effekter 
för biologisk mångfald. Genom 
stöd till nätverket Rights and 
Resources Initiative (RRI) bidrar 
Sida till att stärka kvinnoledda, 
rättighetsbaserade och hållbara 
initiativ i naturreservat.

Sida ger kärnstöd till Rights and Resources 
Initiative (RRI) med totalt 133 miljoner 
kronor mellan 2018 och 2023. RRI är en 
koalition med över 70 medlemmar som 
arbetar i Afrika, Asien och Latinamerika 
för att stötta lokalbefolkningar och urfolk 
i deras kamp för sin försörjning, markrät-
tigheter och miljön. Stöd genom RRI går till 
många olika grupper och initiativ kopplade 
till markrättigheter, biologisk mångfald 
och klimat och miljö i Afrika, Latinamerika 
och Asien. 

RRI arbetar med att främja och öka den 
totala arealen mark som ägs eller förval-
tas av urfolk och lokalbefolkningar, med 
särskilt fokus på kvinnor. Lokalt förvaltad 
mark har positiva effekter för biologisk 
mångfald, hindrar så kallad landgrabbing 
och kriminalisering, och stärker försörj-
ningsmöjligheter lokalt. 

Ett projekt som Sida stöttar under RRI-
samarbetet i Indonesien har som mål att 

stärka kvinnoledda, rättighetsbaserade och 
hållbara initiativ i naturreservat. Projektets 
syfte är att främja lokala företagslösningar 
som inte är kopplade till timmer och skogs-
produkter i naturreservatet, för att skydda 
skog och biologisk mångfald samt visa 
fördelarna med att låta lokala företag och 
kooperativ förvalta naturskyddsområden. 

Genom projektet har två kvinnokoopera-
tiv i Indonesiens Bengkuluprovins blivit de 
första kvinnogrupperna i Indonesien som 
fått sin ansökan om att förvalta ett område i 
en nationalpark godkänd. De två grupperna 
med omkring 80 medlemmar fick tillsam-
mans tillgång till cirka 80 hektar mark. 
Även om området och antalet kvinnor är 
relativt litet och behöver förnyas efter fem 
år är det ett banbrytande partnerskap för 
kvinnliga företagsgrupper i Indonesien som 
förväntas leda vägen för andra kvinnogrup-
per och naturreservat. Kvinnorna har som 
avsikt att stärka sin livsmedelstrygghet och 
inkomstmöjligheter genom att odla frukt-
träd och andra ätbara grödor i nationalpar-
ken. Samtidigt stärks det lokala ägarskapet 
i områdena och viktiga naturområden skyd-
das från olaglig timmerhandel. Initiativet 
faller under kategorin naturbaserade lös-
ningar där ekosystemstjänster stärks och 
bidrar till positiva effekter för klimat och 
miljö lokalt. 

En kvinnogrupp får instruktioner vid en odling i nationalparken Kerinci-Seblat, Indonesien. Foto: Dedek Hendry
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AP 3 Samarbete inom Östersjöregionen

Figur 2.63:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat  
per  strategi

Anslagsposten för samarbete inom Östersjöregionen rymmer 
en strategi med två målområden. Strategin har som över-
gripande mål att bidra till att förbättra förutsättningarna för 
demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och 
jämställdhet och att bidra till ett förbättrat klimat- och miljö-
arbete i bland annat Östersjöområdet.

Operativa utmaningar
Sida bedömer att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 
i februari drastiskt försämrat människorättssituationen i 
Ryssland. Bland annat har demonstrationer och andra opini-
onsyttringar mot kriget försvårats kraftigt eftersom diskredi-
tering av ryska krigsmakten har blivit straffbelagt. Vi ser även 
hur yttranden i privata sammanhang kan leda till repressalier. 
Rysslands redan låga ambitioner på klimat- och miljöområdet 
bedöms ha sänkts ytterligare till följd av kriget. Miljökrav har 
också sänkts till förmån för kortsiktig ekonomisk utveck-
ling.207

Strategi för Ryssland 2020–2024 (100%; 70 mnkr)

Vi finansierar partner och delar finansiella risker
Under 2022 gav vi stöd till 16 insatser vilket är färre än 2021. 
Det beror på att insatser avslutats i förtid till följd av krigs-
utbrottet. Vi har under året tecknat 2 nya avtal, vilket är en 
minskning jämfört med föregående år (se tabell 2.48). Det 
beror på att ovanligt många nya avtal slöts 2021 eftersom 

Tabell 2.48: Nyckeltal för anslagsposten

2022 2021 2020

Antal aktiva insatser 16 18 17

Antal nya avtal 2 8 2

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal, mån 51 32 51

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal, mnkr 21 15 32

Utfall, mnkr 70 70 68

Figur 2.65:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 partnerkategori, mnkr
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Figur 2.66:  Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per 
 kategori av biståndsform, mnkr
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strategin var relativt ny då. Genomsnittlig avtalslängd för nya 
avtal som tecknats under året har ökat jämfört med föregå-
ende år och avtalsbeloppet är också högre (se tabell 2.48). Det 
beror på att avtalslängden och därmed också totalbeloppet 
föregående år var lägre än önskvärt på grund av bemyndigan-
deramens begränsningar. Detta är också en konsekvens av 
att insatser avslutats i förtid. Vi har fortsatt att arbeta genom 
civilsamhällsorganisationer och oberoende medier då de är 
mest relevanta sett till den repressiva miljön. I samband med 
krigsutbrottet fattade även Sida beslutet att inte tillåta något 
som helst samarbete med ryska statliga aktörer i våra insat-
ser.208 Projektstöd utgör den enda stödformen eftersom våra 
partner antingen inte har kapacitet att ta emot kärnstöd eller 
delvis arbetar med geografiska områden som inte omfattas av 
strategin.

Vi utvecklar vårt arbete med perspektiven och synergier 
Rättighetsperspektivet står i fortsatt centrum för arbetet i 
strategin och under året förstärkte vi fokuset på rättighets-
perspektivet då vi ökade stödet till demokrati, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. Detta är 
ett resultat av den kraftigt försämrade människorättssitua-
tionen efter Rysslands angrepp på Ukraina. Miljöperspektivet 
har tidigare varit prioriterat men planerade insatser har inte 
kunnat påbörjas och flera miljöinsatser avslutades till följd av 
beslutet att inte samarbeta med statliga aktörer efter krigsut-
brottet. Miljöintegreringen har därmed försvagats under året. 

Trafikljusbedömning portföljens sammansättning  
och verksamhetens genomförande
u Vi bedömer att portföljen för strategin inom anslagsposten 
behöver mindre justeringar. Under första halvåret 2022 har 
arbetet till stor del präglats av att anpassa portföljen till de 
nya förutsättningarna. En viktig del av anpassningen har varit 
att utesluta samarbete med ryska myndigheter.

Sidas beslut att utesluta insatser som involverar stöd till 
eller annat samarbete med ryska myndigheter har omöjlig-
gjort fortsatt samarbete med NEFCO och vissa andra aktörer 
på miljöområdet. Det gör att vi inte längre kan uppnå resultat 
som bidrar till två av strategins tre strategimålen som ska 
bidra till en förbättrad miljö och ett fördjupat klimatarbete i 
Östersjöområdet, Arktis, Barentsregionen och Ryssland.
u Vi bedömer att verksamheten inte genomförts enligt plan. 
Förutsättningarna att främja demokrati, mänskliga rättighe-
ter och rättsstatens principer och att verka för ett förbättrat 
klimat och miljö har blivit betydligt sämre. Arbetet fortsätter 
men är förknippat med högre risker och är mer resurskrä-
vande. 

Implementeringen har försvårats av krigsutbrottet. Den 
försvårades ytterligare då ryska Utrikesdepartementet i juni 
meddelade att Sidas och Svenska Institutets (SI) verksamhet 
i Ryssland var oönskad och att diplomater som deltar i arbete 
med Sidas och SI:s projekt kommer att förklaras “persona non 
grata”.209

Tabell 2.49:  Trafikljusbedömning

Strategi 2022 2021 2020

Trafikljuskategori

Strategi för Ryssland 2020–2024

 Strategiportföljens sammansättning    Verksamhetens genomförande
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Resultatredovisning per tematiskt område

Tematisk resultatredovisning 
I detta avsnitt redogör vi för den tematiska redovis-
ningen av verksamheten i enlighet med det åter-
rapporteringskrav som finns i regleringsbrevet.

Sida ska lämna en övergripande redovisning för resultat 
av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det 
internationella biståndet. Redovisningen ska fokusera 
på resultat och effekter som biståndsverksamheten 
bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen 
innehålla en bedömning och analys av måluppfyllelse. 
Myndigheten ska strukturera redovisningen på ett sätt 
som möjliggör jämförbarhet och kontinuitet över tid.

Vår redovisning fokuserar på de tematiska områden som 
regeringen listat i regleringsbrevet. Redovisningen tar sin 
utgångspunkt i de vanligaste förekommande målen inom res-
pektive tematiskt område. Vi beskriver den verksamhet som 
vi bedrivit under året samt redogör för ett urval av inrapporte-
rade resultat och effekter under 2022.

Vi eftersträvar en enhetlig struktur mellan alla tematiska 
områden för att möjliggöra en jämförelse över tid. De tema-
tiska områdena skiljer sig dock åt vad gäller exempelvis anta-
let strategimål, utbetalade medel och antalet insatser. Detta 
innebär att områden och resultat inte låter sig jämföras och 
aggregeras samt att varje tematiskt avsnitt får en unik prägel.

Figur 2.67:  Utfall per tematiskt område 2022 (utifrån kategorisering mot strategimål)
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Vårt tematiska fokus
Den tematiska inriktningen i verksamheten styrs i huvudsak 
av de mål som regeringen beslutar om i strategierna samt av 
tilldelade strategivolymer. Den tematiska rapporteringen är 
ett sätt att inordna och analysera verksamheten och utgör ett 
komplement till den årliga strategirapporteringen som Sida 
lämnar till regeringen. De tre tematiska områden som har 
haft störst utfall under 2022 är Mänskliga rättigheter, demo-
krati och rättsstatens principer, Humanitärt bistånd samt 
Klimat och miljö. Av tabell 2.50 framgår hur utfallet per tema-
tiskt område har utvecklats över en treårsperiod. 

Utfallet för varje tematiskt område beräknas genom att 
summera antalet insatser som har kopplats till de strategimål 
som faller inom det tematiska området (se även begreppsför-
klaring i bilaga 1 Statistiska begrepp och definitioner). För att 
möjliggöra detta definierar vi löpande vilket eller vilka stra-
tegimål varje enskild insats bidrar till, samt vilket tematiskt 
område varje strategimål tillhör. 

Inom varje tematiskt område finns olika tematiska under-
kategorier, som benämns strategimålskategorier. Varje stra-
tegimål kopplas till en strategimålskategori. Ett strategimål 
kan endast kopplas till en enda strategimålskategori, och 
strategimål som relaterar till mer än ett tematiskt område 
kopplas i de flesta fall till det område som omnämns först. 

För vissa områden finns även policymarkörer, som bygger 
på OECD-DAC:s system för klassning av biståndsinsatser. 
Policymarkörer indikerar till vilken grad Sidas verksamhet 
riktas mot olika policyområden. I årsredovisningen ingår 
policymarkörerna för jämställdhet, miljö och konflikt och 
redovisas inom respektive tematiskt område. Utfallet för en 
policymarkör beräknas som det totala utfallet för alla Sidas 
utbetalningar som går till insatser som har jämställdhet, miljö 
respektive konflikt som ett huvudsyfte eller integrerat som ett 
delsyfte.

Allt Sidas arbete ska utgå från ett rättighetsperspektiv och 
fattiga människors perspektiv på utveckling. Det ska även 
utgå från ett integrerat klimat- och miljö-, jämställdhet- och 
konfliktperspektiv. Det betyder att vi i den analys som föregår 
våra beslut om tillvägagångssätt och insatser väger in de olika 
perspektiven och fattigdomens många dimensioner, obero-
ende av tematisk indelning. 

Vi väljer också att arbeta med partner som har kompe-
tens när det gäller perspektivintegrering och som tillämpar 
metoder och ansatser som sträcker sig över flera tematiska 
områden. Det kan exempelvis innebära att en insats som Sida 
finansierar för att uppnå ett strategimål som handlar om jäm-
ställdhet, och som därmed rapporteras under detta område, 
också integrerar aktiviteter för miljömässig hållbarhet och 
konfliktkänslighet. 

Tabell 2.50:  Utbetalade medel per tematiskt område i miljoner 
kronor och som procent av totalen (beräknat utifrån 
kategorisering mot strategimål)

2022 2021 2020

Mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättstatens principer

5347 (22%) 6218 (23%) 6234 (24%)

Humanitärt bistånd 5017 (21%) 4814 (18%) 4542 (17%)

Klimat och miljö: hållbar utveck-
ling & nyttjande av naturresurser

3654 (15%) 3837 (14%) 3468 (13%)

Inkluderande ekonomisk 
 utveckling

2410 (10%) 2907 (11%) 3089 (12%)

Jämlik hälsa 2042 (9%) 2778 (10%) 2586 (10%)

Global jämställdhet 1628 (7%) 1802 (7%) 1507 (6%)

Fredliga och inkluderande 
 samhällen

1649 (7%) 1683 (6%) 1472 (6%)

Utbildning 696 (3%) 845 (3%) 1162 (4%)

Övrigt 556 (2%) 801 (3%) 906 (3%)

Forskning 632 (3%) 910 (3%) 892 (3%)

Migration och utveckling 256 (1%) 207 (0.8%) 356 (1%)
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För alla strategimål inom ett tematiskt område görs en 
trafikljusbedömning för utvecklingstrend och portföljens 
sammansättning. Till skillnad från resultatredovisningen per 
anslagspost utgår vi här från strategimål, snarare än strate-
gier. 

Tabell 2.51 och 2.52 visar trafikljusbedömningarna för varje 
område. Figur 2.68 och 2.69 visar trafikljusbedömningarna på 

en sammantagen nivå utifrån samtliga strategimål som Sida 
arbetat med under året. Av figur 2.68, som visar trafikljus-
bedömningar för utvecklingstrend, framgår att för hälften av 
strategimålen har utvecklingen inte haft någon tydlig riktning. 
För övriga strategimål har utvecklingen gått bakåt (44 pro-
cent), och för en mindre andel har utvecklingen gått framåt (6 
procent). 

Av figur 2.69, som visar trafikljusbedömningarna för 
portföljens sammansättning, framgår att drygt hälften av 
portföljerna inom strategimålen behöver mindre justeringar. 
För övriga strategimål är portföljerna väl sammansatta (46 
procent), medan en liten andel behöver större justeringar (2 
procent). 

Tabell 2.51:  Utvecklingstrend: Antal strategimål per  trafikljusbedömning  
per tematiskt område

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 50 29 3

Global jämställdhet 20 19 1

Klimat och miljö: hållbar utveckling & nyttjande av naturresurser 28 42 4

Fredliga och inkluderande samhällen 18 16 1

Inkluderande ekonomisk utveckling 20 28 2

Migration och utveckling 3 4 0

Jämlik hälsa 7 19 2

Utbildning 4 2 0

Forskning 0 2 1

Humanitärt bistånd 2 5 0

Övrigt 0 10 7

   Utvecklingen går bakåt 
 

   Utvecklingen har ingen tydlig 
riktning

   Utvecklingen går framåt 

Tabell 2.52:  Portföljens sammansättning: Antal strategimål  
per  trafikljusbedömning per tematiskt område

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 0 40 42

Global jämställdhet 1 20 19

Klimat och miljö: hållbar utveckling & nyttjande av naturresurser 6 41 27

Fredliga och inkluderande samhällen 0 22 13

Inkluderande ekonomisk utveckling 0 25 25

Migration och utveckling 0 6 1

Jämlik hälsa 0 10 18

Utbildning 0 3 3

Forskning 0 1 2

Humanitärt bistånd 0 2 5

Övrigt 0 10 7

   Portföljen behöver större 
 justeringar

   Portföljen behöver mindre 
 justeringar

   Portföljen är väl sammansatt 

Figur 2.68:  Utvecklingstrend: Antal strategimål per  trafikljusbedömning

Utvecklingen går bakåt 
(44%; 152 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(50%; 176 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(6%; 21 strategimål)

Figur 2.69:  Portföljens sammansättning: Antal strategimål per  trafikljusbedömning
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Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer

Figur 2.70: Området som andel av totalt utbetalade medel

22% 23% 24%
5 347 mnkr 6 218 mnkr 6 234 mnkr

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
finns som tematiskt område i 34 av regeringens 45 strategier. 
Under 2022 har vi betalat ut 5,3 miljarder kronor inom områ-
det, vilket motsvarar ungefär 22 procent av det totala bistån-
det som Sida förmedlar. Detta är Sidas största tematiska 
område.

Störst andel medel inom området, 38 procent, har gått 
till insatser som syftar till att stärka civilsamhället. En bety-
dande del av dessa medel har gått till de svenska strategiska 
partnerorganisationerna som har ramavtal med Sida. Den 
andra största strategimålskategorin var demokratiska styrel-
seskick, som utgjorde 32 procent av det totala utfallet för det 
tematiska området. Den tredje största strategimålskategorin, 
respekt för allas lika värde och rättigheter, utgjorde 13 pro-
cent av stödet 2022. 

Vårt arbete 2022
Arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer är centralt i det svenska utvecklingssamarbetet. 
Under året arbetade Sida med detta tematiska område i 82 
strategimål inom 34 av regeringens 45 strategier. Målen finns 
i alla regionala och nästan alla bilaterala strategier samt i 

ämnesrelaterade tematiska strategier. Inom området finns 
följande strategimålskategorier:
• Ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle.
• Demokratiska styrelseskick.
• Respekt för allas lika värde och rättigheter.
• Rättsstatens principer och en välfungerande förvaltning.
• Yttrandefrihet och fria och oberoende medier.

På global och regional och på nationell nivå stödjer vi olika 
aktörer och processer, såväl inom civilsamhället och obero-
ende media som inom staten och bland offentliga institutioner. 
Under 2022 har internationella och svenska civilsamhällesor-
ganisationer mottagit 70 procent av vårt stöd inom området. 
Ungefär 19 procent har gått till multilaterala organisationer. 
Under 2022 var UNDP vår största partner. 

Flera svenska civilsamhällesorganisationer, exempelvis 
We Effect, ACT Svenska Kyrkan och Rädda barnen är några 
av våra största samarbetspartner. De arbetar med att stödja 
lokala civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Sida 
samarbetar också med internationella organisationer som 
exempelvis CSO Partnership for Development Effectiveness 
(CPDE) och Civicus. Dessa är strategiskt viktiga partner för att 
öka utvecklingseffektiviteten och stärka egenmakten på lokal 
nivå. 

År 2022 omfattade insatserna under den globala strategin 
för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens princi-
per, tillsammans med stödet via svenska civilsamhällesorga-
nisationer, knappt 50 procent av det totala utfallet inom områ-
det. Resten av stödet förmedlades i huvudsak via regionala 
och landspecifika strategier. Av dessa har störst volym gått till 
Strategi för Östeuropa, Strategi för Västra Balkan och Turkiet, 
och därefter Strategi för Asien och Oceanien.

En del av vårt dialog- och påverkansarbete har under 
året skett inom ramen för multilaterala insatser. Sida bedri-
ver påverkansarbete genom Sveriges styrelsearbete i FN:s 
fonder och program samt inom ramen för den pågående 

FN-reformen. Under året har vi fortsatt att verka för att 
FN:s biståndsverksamhet ska bli än mer effektiv och för att 
säkerställa att mänskliga rättigheter integreras i FN:s ope-
rativa arbete. Inom ramen för vårt stöd till Unicefs program 
för skydd av barn har Sida fortsatt att driva frågan om en 
rättighetsbaserad ansats.210 Ytterligare ett exempel är stödet 
till FN-fonden UNSDG Human Rights Mainstreaming Multi-
Donor Trust Fund. Den är ett verktyg för Sida att genomföra 
dialog om vikten av integrering av de mänskliga rättigheterna i 
FN-systemet och stödja FN-reformen. Med utgångspunkt i en 
utvärdering från 2020 driver nu Sida frågan om fler givare för 
att fonden ska få bättre genomslag.211 

Ett annat viktigt forum för dialog och påverkan har varit 
OECD-DAC:s nätverk GovNet inklusive dess arbetsgrupp Anti-
Corruption Task Team. Sida har inom GovNet drivit frågor om 
ökat fokus på fri och oberoende media och stöd till fria och 
rättvisa val.212, 213

2022 2021 2020

Figur 2.71:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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I arbetet med EU:s och medlemsstaternas gemensamma 
Team Europa-ansats har vi fortsatt att betona vikten av arbete 
med demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
antikorruption. Sida har aktivt medverkat i ett nytt globalt 
EU-initiativ om demokrati. Inom ramen för USA:s toppmöte 
om demokrati i december 2021 och den pågående uppfölj-
ningen av mötet har Sida deltagit i globala initiativ ledda av 
USAID om valintegritet, antikorruption och rättighetsbaserad 
digitalisering samt stöd till civilsamhället. 

Övergripande analys och bedömning 
Mätningar visar att demokratiutvecklingen i de drygt 30 länder 
där Sverige driver ett bilateralt utvecklingssamarbete, i de 
allra flesta fall varit negativ under den senaste tioårsperio-
den.214, 215, 216 Det återspeglas också i den globala utvecklingen 
under de sista 16 åren.217 Under 2021 visade mätningar att 
hela 70 procent av jordens befolkning levde i autokratier, jäm-
fört med 49 procent 10 år tidigare.218 

Hotet mot yttrandefrihet och fria och oberoende medier 
har ökat och även förtrycket mot civilsamhället.219 Antalet 
pro-demokratiska proteströrelser ökade under 2019 men har 
minskat sedan 2020 i ljuset av pandemin och ökande auto-
kratisering. Minskningen riskerar i sin tur att fördjupa den 
demokratiska tillbakagången.220 Å andra sidan organiserade 
marginaliserade grupper som ofta är måltavla för politiska 
attacker ett motstånd. Dessa framsteg beror på civilsamhäl-
lets mångåriga och ihärdiga kampanjande.221 

Sammantaget pekar vår analys av demokratin världen över 
på en negativ trend. Det återspeglas i Sidas bedömning av 
utvecklingen mot strategimålen inom området. För drygt en 
tredjedel av målen (29 mål, 35 procent) har utvecklingen inte 
haft någon tydlig riktning. Den har gått bakåt i över hälften av 
målen (50 mål, 61 procent). Endast i förhållande till tre mål 
har utvecklingen gått framåt (4 procent).

Samtidigt visar studier att demokratibistånd har en posi-
tiv påverkan på demokratins utveckling.222, 223, 224 En studie, 
som publicerats av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) i 

december 2020, har granskat effekten av svenskt och interna-
tionellt demokratistöd. Den visar att stöd riktat till demokra-
tins hörnstenar har positiva effekter, men att Sidas bilaterala 
stöd till dessa har minskat. Det handlar om stöd till ett livs-
kraftigt civilsamhälle, fria och rättvisa val, oberoende media 
och mänskliga rättigheter. Effekten är starkare i länder där 
demokratiseringsprocesser pågår och svagare i länder med 
negativ demokratiutveckling.225 Studien framhåller vikten av 
fortsatt demokratistöd för att motverka en vidare demokratisk 
tillbakagång. Den pekar också på vikten av realistiska förvänt-
ningar på demokratistödets kortsiktiga resultat.226

För att bromsa den negativa trenden och stärka en posi-
tiv utveckling arbetar vi med en uthållig och bred ansats. Vi 
främjar ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle, obero-
ende media och yttrandefrihet, respekt för de mänskliga rät-
tigheterna, starka politiska institutioner och processer samt 
rättsstatens principer. 

För att kunna bidra till målen är det avgörande för Sida 
att våra portföljer är väl sammansatta. Vår bedömning är 
att portföljerna under hälften av målen under 2022 är väl 
sammansatta (42 mål, 51 procent). De övriga bedöms behöva 
mindre justeringar (40 mål, 49 procent). 

Det är en minskning av andelen väl sammansatta portföl-
jer och en ökning av andelen portföljer som behöver mindre 
justeringar jämfört med 2021. Till stor del beror det på för-
ändrade, ofta politiska, förutsättningar att verka i våra samar-

betsländer. Flera av de länder som vi arbetar i är sköra stater 
och har präglats av demokratisk tillbakagång och även väpnad 
konflikt, exempelvis Myanmar, Afghanistan och Etiopien. En 
förändrad politisk situation har krävt en flexibel och adaptiv 
ansats och beredskap att stärka portföljens sammansättning 
genom justeringar av insatser och samarbetspartner. I vissa 
länder har mer genomgripande förändringar gjorts som till 
exempel avbrutet samarbete med staten. Utfallet av dessa 
justeringar och större förändringar är ofta svåra att avläsa på 
kort sikt. 

Vårt arbete handlar också allt mer om att upprätthålla och 
skydda framsteg som gjorts, till exempel förbättrad lagstift-
ning och kapacitet hos valkommissioner. EBA konstaterar att 
det är rätt inriktning eftersom valkommissioner ofta vet vad 
de ska göra men inte alltid har ett tillräckligt stort politiskt 
utrymme för att kunna genomföra sitt uppdrag.227 

Sida bedömer inte minst att dialogen med och stödet till 
FN för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna integre-
ras i verksamheten har varit mycket relevant. Det har varit 
ett verktyg för att motverka tillbakagången för demokrati och 
mänskliga rättigheter, inte minst den ökade marginaliseringen 
av grupper i utsatta situationer vi noterade under covid-19.

 Avsnittet Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-
brev/Att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamar-
betet, innehåller mer information om hur Sida anpassar sitt 
demokratistöd i olika sammanhang.

Figur 2.72:  Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(61%; 50 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(35%; 29 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(4%; 3 strategimål)

Figur 2.73:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(49%; 40 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(51%; 42 strategimål)
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Kritiska utvecklingsfrågor och resultat 

Ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att de har gått tillbaka för 

5 mål (42 procent). För lika många mål har utvecklingen inte 
haft någon tydlig riktning (5 mål, 42 procent). I förhållande till 
två av strategimålen bedömer vi att utvecklingen har gått 
framåt (17 procent). 

Forskningen visar att när länder autokratiseras inleds 
det ofta med att civilsamhälle och media begränsas.228 Den 
negativa utvecklingen som vi observerat i våra samarbetslän-
der för oberoende och livskraftiga civilsamhällen är allvarlig. 
Under 2022 har vi därför fortsatt vårt stöd för att bromsa och 
om möjligt vända den negativa utvecklingen, i syfte att upp-
rätthålla ett livskraftigt civilsamhälle också i auktoritära mil-
jöer och stärka civilsamhället där det är möjligt.

En viktig partner på den globala nivån är International 
Center for Not-for Profit Law (ICNL). De arbetar med att 
utveckla kapaciteten hos stater och civilsamhällen att skydda 
förenings-, församlings- och yttrandefriheterna.229 Det har 
bidragit till att civilsamhällesorganisationer spelar en viktig 
roll i processer där mänskliga rättigheter bevakas. Ett exem-
pel på en sådan process är rapporteringen som görs av FN:s 
särskilda rapportör för rätten att delta i fredliga samman-
komster och till föreningsfrihet. ICNL har utbildat journalister, 
advokater och representanter för media och civilsamhället. 
Under 2021 bidrog ICNL också till juridiska reformer i 63 län-
der.230

En stor del av stödet har genomförts i partnerskap med de 
17 svenska strategiska partnerorganisationerna som verkar 
för demokrati och mänskliga rättigheter. De har i sin tur nått 
ut till ungefär 1 900 lokala civilsamhällesorganisationer i 
en rad olika länder. Insatserna har bidragit till att stärka 
människors makt och röst, i synnerhet för människor som 
lever i utanförskap.231 Till exempel har Afrikagrupperna och 
Naturskyddsföreningen gett stöd till den sydafrikanska miljö-
organisationen groundWork som verkar för klimaträttvisa och 

utveckling. År 2019 inledde de en rättsprocess mot regeringen 
i Sydafrika om undermålig luftkvalitet. Domen som föll i mars 
2022 erkänner luftföroreningar som ett brott mot den sydaf-
rikanska konstitutionella rätten till en miljö som inte skadar 
människors hälsa. Den ledde till nya regleringar och uppma-
nar ansvarig minister att genomföra dessa. Organisationen 
arbetar nu för att domen ska verkställas.232

Genom Sidas regionala stöd i Afrika har nätverket Civicus 
bidragit till ökad kapacitet hos civilsamhället att hantera 
resursmobilisering och påverkansarbete.233 På västra Balkan 
gav Sida stöd till regionala organisationer som samarbe-
tar med lokala organisationer som verkar för demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. Balkan Civil Society 
Development Network har vidareförmedlat finansiellt stöd 
till organisationer i regionen som arbetar med journalisters 
säkerhet, naturresursfrågor, unga och hbtqi-personer samt 
lokal demokrati.234 Nätverkets senaste undersökning visade 
att civilsamhällets möjligheter att verka har försämrats.235 

Civilsamhället i Sidas samarbetsländer har också fått 
omfattande stöd genom de bilaterala strategierna, vilket 
bidragit till många positiva resultat. I Syrien har organisa-
tionen Crest Point Baytna med Sidas hjälp vidareförmedlat 
stöd till små lokala organisationer och utvecklat nätverk 
mellan dessa. En utvärdering visade att stödet bidragit till att 
organisationerna blivit etablerade, lyckats utöka sin finansie-
ringsbas och medverkat till en positiv förändring i samhäl-
let.236 I Kosovo har Sidas kärnstöd till Kosovar Civil Society 
Foundation och till Community Development Fund omfattat 
vidareförmedling av medel till mindre organisationer på natio-
nell och lokal nivå. Detta har bidragit till att organisationerna 
kunnat genomföra insatser för barns rättigheter, för kvinnor i 
arbetslivet och mot könsrelaterat våld.237

Sida har ökat stödet till det civila samhället i Demokratiska 
republiken Kongo, bland annat genom ett nytt stöd till ett 
konsortium av 15 organisationer. Arbetet omfattar opinions-
bildning, bevakning av mänskorättssituationen och stärkt 
kapacitet hos civilsamhällets aktörer. Under våren 2022 har 
en ny vallag tagits fram. Civilsamhället tryckte på för att lagen 

skulle underlätta för kvinnors politiska deltagande, men flera 
av förslagen förhandlades bort. En förändring som genom-
fördes är att partier med listor på 50 procent kvinnor slipper 
administrativ avgift.238, 239 Det senaste året har civilsamhället 
i Tanzania kunnat verka och uttrycka sig friare än tidigare. 
Sidas stöd till tre lokala partner bidrog till att 228 organisa-
tioner tillsammans överlämnade en skuggrapport till FN:s 
råd för mänskliga rättigheter och dess universella periodiska 
granskning (UPR). Tanzanias regering accepterade en större 
del av rekommendationerna, ett tecken på att landet återigen 
engagerar sig i människorättsfrågor.240 

Demokratiska styrelseskick
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den har gått bakåt för 

två tredjedelar av målen (22 mål, 65 procent). För samtliga 
resterande mål har utvecklingen inte haft någon tydlig rikt-
ning (12 mål, 35 procent). 

När vi arbetar för demokratiska styrelseskick i samarbets-
länderna arbetar vi mot mål som handlar om stärkta politiska 
institutioner, politiskt deltagande och ansvarsutkrävande. Vår 
bedömning speglar den övervägande negativa utveckling som 
demokratimätningar visat under året. Situationen för fria och 
rättvisa val har försämrats i allt fler länder under en tioårspe-
riod.241 Pandemin förde med sig inställda och uppskjutna val 
men även lärande och anpassning, och val har börjat genom-
föras igen.242

Året 2021 präglades av ovanligt många statskupper vilket 
fortsatt skapar svårigheter att genomföra fria och rättvisa 
val.243 I flera afrikanska länder har Sida trots utmaningar gett 
stöd till insatser som bidragit till stärkt kapacitet att genom-
föra val, bland annat i Zambia244, Somalia och provinsen 
Somaliland.245 Sidas globala samarbete med International 
Foundation for Electoral Systems har bidragit till att stärka 
kapaciteten att genomföra fria och rättvisa val. Ett resultat är 
ett dataprogram byggt på artificiell intelligens som övervakar 
hot och hat på sociala medier. Det användes första gången 
under valet i Kenya 2022.246 
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I Myanmar ledde statskuppen 2021 till förändrade förut-
sättningar för International IDEA:s arbete med konstitutionell 
reform då samarbetet med offentliga institutioner under mili-
tärjuntans kontroll upphörde. Stödet fortsatte dock att spela 
en viktig roll för en inkluderande och bred dialog mellan olika 
aktörer inför en möjlig framtida reform.247

 I Mellanöstern och Nordafrika har ett regionalt stöd till 
valkommissioner genom UNDP bidragit till att stärka dessa 
institutioner och även kapaciteten hos Arabförbundet. Genom 
stödet har ett nätverk för arabiska ungdomar bildats, med 
syfte att uppmuntra ungdomars deltagande i politiken och i 
valprocesser i regionen.248

Sida har gett betydande stöd till kvinnors och ungas poli-
tiska deltagande genom flera insatser.249 I Colombia har Sida 
gett stöd till civilsamhällets valobservatörsmissions arbete 
med att värna deltagande för kvinnor, transpersoner och per-
soner med funktionsnedsättning i valen 2022. Två regelverk 
om politiskt deltagande och könsrelaterat våld samt transper-
soners valdeltagande har antagits av det landets valråd.250 

I Afrika har vårt stöd bidragit till att öka kvinnors delta-
gande i beslutsfattande organ på nationell nivå, i till exempel 
Somalia251, och på lokal nivå, i till exempel Zimbabwe252. I 
Somalia omfattade insatserna också ett ökat fokus på ungdo-
mar.253 Även i Zambia har Sida arbetat för ökat politiskt del-
tagande bland kvinnor. Sverige deltog i en högnivådialog om 
kvinnors politiska deltagande samt stod värd för ett valmöte 
med kvinnliga parlamentariker. Valet i augusti 2021 väckte 
hopp om demokratisering. Trots det så har antalet kvinnor i 
parlamentet och i lokala församlingar sjunkit.254 

Flera insatser har bidragit till bredare politiskt deltagande 
och representation i politiska församlingar. I till exempel 
Armenien har Sidas samarbete med UNDP för att öka kapaci-
teten i parlamentet bidragit till digitalisering och till en lag om 
statsbudgeten som inkluderar jämställdhetsbudgetering.255 

Det tvärpolitiska ledarskapsprogrammet för unga politiker 
i 16 afrikanska länder är det största programmet inom Sidas 
samarbete med de svenska partianknutna organisationerna. 
Mer än 70 procent av de unga män och kvinnor som delta-

git i programmet uppger att de är mer delaktiga politiskt 
efter genomgånget program. Sidas stöd har bidragit till att 
deltagare fått förtroendeuppdrag för sina politiska partier, 
exempelvis som medlem i partistyrelsen, kampanjansvarig 
för partiets valkandidater och anställd av partikanslierna som 
ansvariga för ungdoms- eller jämställdhetsfrågor.256 

För att bygga ett demokratiskt styrelseskick nedifrån och 
upp är det viktigt att decentralisera den politiska makten. 
Vi har gett stöd till insatser som stödjer sådana processer i 
exempelvis Etiopien257, DR Kongo258, Somalia259, Zimbabwe260, 
Ukraina261, Albanien262, Serbien263, Colombia264, 265, Kuba266 
och Irak267. Sida har samarbetat med flera olika partner, 
exempelvis Världsbanken (Etiopien), UNDP (Ukraina, Albanien) 
och Sveriges Kommuner och Regioner (Ukraina, Serbien, 
Colombia, Kuba, Irak). Insatserna har bidragit till ökad öppen-
het, stärkt medborgerlig insyn, ökad kompetens om kommu-
nal förvaltning och deltagande i planering av samhällstjänster. 
I Ukraina har arbetet omfattat ökad tillgänglighet till statliga 
och kommunala tjänster för medborgarna. Efter Rysslands 
fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 ställdes stödet 
om för att möta de nya behov som kriget medfört. Det har till 
exempel handlat om stöd till internflyktingmottagande, utbild-
ning och återupptagna administrativa tjänster i kommuner 
som varit tillfälligt ockuperade samt psykologiskt stöd till 
kommunala tjänstemän och möjlighet till praktik med lön för 
kommunala tjänstemän som flytt inom Ukraina.268 I Serbien 
har stödet inkluderat miljöskydd, hantering av krissituationer 
och ökad jämställdhet.269 En ny lag om jämställdhet i Serbien 
bygger på erfarenheterna från samarbetet. 

Respekt för allas lika värde och rättigheter
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den för mer än hälften 

av målen har gått bakåt (10 mål, 59 procent) och att den för 
knappt hälften av målen inte har haft någon tydlig riktning (7 
mål, 41 procent). 

Denna utvecklingstrend speglar den minskade yttran-
defriheten och det minskade utrymmet för civilsamhället 

och andra aktörer att arbeta för mänskliga rättigheter.270 
Samtidigt som deras arbete fortgått.271

Under året har Sida gett stöd till nationella institutioner 
och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i 
bred mening. Vi har också riktat stöd mer specifikt till mänsk-
liga rättigheter för marginaliserade och diskriminerade grup-
per och människor i behov av skydd från hot och förtryck. 

På global nivå har Front Line Defenders med hjälp av 
Sidas stöd utökat sitt nätverk av människorättsförsvarare. 
Det omfattar nu över 16 700 aktivister världen över. Front 
Line Defenders bidrog med stöd och skydd till 2 797 individer 
och 427 organisationer i 129 länder.272 Sidas samarbete med 
International Disability Alliance har bland annat bidragit till 
påverkansarbete gentemot regeringar som är ansvariga för 
att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Dessutom har det 
bidragit till kapacitetsutveckling av organisationer för perso-
ner med funktionsnedsättning att själva bedriva påverkansar-
bete samt att stärka engagemang och deltagande hos ungdo-
mar med funktionsnedsättning.273

 Regionalt stöd till organisationen DefendDefenders i 
Afrika har stärkt civilsamhällets motståndskraft mot demo-
kratisk tillbakagång.274 Det har bidragit till att bygga koali-
tioner mellan olika aktörer som kvinnliga människorättsför-
svarare, unga, minoriteter, ursprungsbefolkningar och lokala 
organisationer.275

Stödet på landnivå är omfattande, såväl genom civil-
samhället som FN:s människorättskontor (OHCHR) och 
institutioner som ombudsmannen. I exempelvis Sydsudan276 
och Etiopien277 har Civil Rights Defenders arbetat med utbild-
ningsinsatser inom digital säkerhet för människorättsför-
svarare och påverkansarbete för att minska straffrihet och 
säkerställa ansvarsutkrävande för människorättsbrott.

OHCHR i Sudan har utbildat civilsamhället i rapportering 
av brott mot de mänskliga rättigheterna och hur man bygger 
nätverk. Det gjorde att OHCHR snabbt kunde aktivera civil-
samhället efter militärkuppen. OHCHR samordnade civilsam-
hällets bidrag till den universella periodiska granskningen 
(UPR) av Sudan. Viktiga framsteg var att civilsamhället inkom 
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med en gemensam rapport och att termen sexuell läggning 
för första gången användes officiellt.278

I Guatemala har Sidas stöd bidragit till att ombudsmanna-
kontoret effektiviserat hanteringen av klagomål om brott mot 
de mänskliga rättigheterna genom ett nytt digitalt ärendehan-
teringssystem.279 

Human Rights Foundation of Turkey stödjer offer för tortyr 
och kränkande behandling. Genom svenskt kärnstöd kunde 
antalet mottagningscenter öka och nådde nästan 1 000 över-
levare med stöd, en kraftig ökning sedan 2020.280

I Palestina ger Sida stöd till fyra israeliska och tre pales-
tinska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. 
De har bland annat lyft frågan om bosättarvåld och drivit en 
kampanj mot militärens policy att öppna eld. Organisationen 
Gisha har framgångsrikt drivit rättsfall vilket har möjliggjort 
för palestinier från Gaza som befunnit sig utomlands att 
kunna återvända hem.281

 Arbete med att främja barnets rättigheter har genomförts 
på såväl global och regional, som nationell nivå. Vårt globala 
stöd till Unicefs arbete med skydd av barn har bidragit till 
stärkta system för födelseregistrering och registrering av 38 
miljoner barn 2021 vilket var en ökning med 79 procent jämfört 
med föregående år.282 Registreringen möjliggör för uppfyllandet 
av andra mänskliga rättigheter. I Moldavien har fotboll använts 
som verktyg i arbetet med barns rättigheter. Det har bidragit till 
social inkludering, bättre förutsättningar för jämställdhet och 
fredlig samexistens. Fotbollsskolorna har nått över 2 000 barn. 
283 De är exempel på hur det moldaviska samhället tagit emot 
och inkluderat barn och unga flyktingar från Ukraina.284 

Rättsstatens principer och en välfungerande förvaltning
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den gått bakåt för två 

tredjedelar av målen (10 mål, 67 procent). I drygt en fjärdedel 
av målen har utvecklingen inte haft någon tydlig riktning (4 
mål, 27 procent). Endast i relation till ett mål har utvecklingen 
gått framåt (1 mål, 7 procent). 

Denna trend bekräftas i rapporter som handlar om utveck-
lingen för rättsstatens principer och en välfungerande förvalt-
ning i världen.285, 286 En urholkning av rättsstatens principer 
och en välfungerande förvaltning hänger ofta tätt ihop med 
ökad korruption.287

Samarbetet med organisationer som jobbar med dessa 
frågor sker på global, regional och nationell och lokal nivå. På 
global nivå stödjer Sida viktiga aktörer som arbetar för att ge 
tillgång till rättvisa, för rättsväsendets oberoende och kapa-
citet samt för transparens, öppenhet och ansvarsutkrävande i 
offentlig förvaltning. Dessa inkluderar UNDP288, International 
Development Law Organisation289 och Transparency 
International (TI). Sida har finansierat TI, både på global nivå 
och i flera länder, med syfte att motverka korruption i världen. 
TI har i över tio år varit aktiva inom den globala policydialogen 
och kampanjat för en ökad öppenhet kring företags verkliga 
huvudmän. Detta är en viktig fråga för agendan för utveck-
lingsfinansiering, eftersom stora resurser försvinner från 
utvecklingsländer till anonyma skalbolag utomlands. I år gjor-
des framsteg när den globala standardsättaren på området, 
Financial Action Task Force (FATF), föreslog en rad viktiga för-
ändringar från tidigare standarder. Dessa innehöll ett förslag 
om att medlemsländer skulle införa obligatoriska register för 
verkliga huvudmän. FATF-länderna kunde tyvärr inte enas om 
detta, men FATF uppmuntrade frivilliga register och andra 
positiva framsteg gjordes.290 Mycket arbete kvarstår för TI 
med att motverka anonyma skalbolag. 

På landnivå har Sida bidragit till TI:s arbete i bland annat 
Zambia291, Zimbabwe292, Rwanda293, Bangladesh294 och 
Bosnien-Hercegovina295. I Bangladesh har TI bidragit till 
förbättrad lagstiftning, reglering och metoder i syfte att mot-
verka korruption. De har också nyligen laserat en app där 
människor kan rapportera om problem vid möte med myndig-
heter och offentliga tjänster.296, 297 

På regional nivå har Sida till exempel stöttat grävande 
journalister i Balkan Investigative Regional Reporting Network 
(BIRN). De arbetar för att tillgängliggöra information om 

maktmissbruk och misstänkt korruption. Under året bidrog 
BIRN med material till de globala Pandora-dokumenten och 
genomförde kompetensutveckling för journalister och jour-
naliststudenter.298 Antalet strategimål om att motverka kor-
ruption som utvecklingshinder har fortsatt att öka. I Colombia 
påbörjade Sida exempelvis ett nytt stöd till organisationen 
Transparencia por Colombia. De har jobbat för att övervaka 
finansieringen av valkampanjer i landets regioner.299

På lokal nivå fortgår arbetet med att stödja tillgången till 
rättvisa för människor som lever i fattigdom. I exempelvis 
Somalia300, Mali301 och Zimbabwe302 har stödet nått ut till stora 
grupper människor, varav många kvinnor. I Zimbabwe till-
handhöll Legal Resources Foundation rättshjälp till mer än 20 
000 personer. Av de över 40 000 individer som utbildades om 
sina rättigheter återkom runt en fjärdedel till organisationen 
för att få rättshjälp. Detta visade att deltagarna fått stärkt 
självförtroende i att utkräva rättigheter.303 

Frågan om straffrihet har också varit central i Sidas stöd. 
Till exempel har TRIAL International, som stöds av Sida, arbe-
tat mot straffrihet i Kasai-provinserna i DR Kongo och bidragit 
till domar i några högprofilerade mål efter konflikten 2017.304 

För att främja en välfungerande förvaltning i våra sam-
arbetsländer stödjer Sida samarbeten mellan svenska myn-
digheter och deras internationella motparter. Ett exempel 
är samarbetet mellan svenska och albanska rättsvårdande 
myndigheter för att främja ungdomsrättsvård i linje med 
internationell standard. Det har bidragit till större enhetlighet 
i domstolarnas praxis, förhörsmetoder och bedömningar för 
skyddstillsyn av unga lagöverträdare.305 Ett annat exempel är 
samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och länder-
nas statistikmyndigheter. Bland annat har Sidas stöd bidragit 
till att det nationella statistikinstitutet i Moçambique ökat sin 
jämställdhetskompetens och möjligheterna för könsuppdelad 
statistik.306 

En av våra metoder för kapacitetsutveckling är 
International Training Program (ITP). Exempelvis genomför 
Polismyndigheten och organisationen Kvinna till Kvinna ett 
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program som ska stärka kapaciteten hos myndigheter och 
organisationer i Montenegro, Kosovo, Albanien, Moldavien och 
Ukraina med ansvar att förebygga och bekämpa könsrelate-
rat våld. Programmet har bidragit till attitydförändringar hos 
myndigheter och skapat en plattform för både representanter 
från civilsamhälle och myndigheter. I Kosovo har programmet 
bidragit till en utbildning vid polismyndigheten om könsrela-
terat våld och en mer professionell hantering av denna typ av 
ärenden.307 

Yttrandefrihet och fri och oberoende media
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den i relation till tre 

fjärdedelar av målen gått bakåt (3 mål, 75 procent). I relation 
till resterande mål har utvecklingen inte haft någon tydlig rikt-
ning (1 mål, 25 procent). 

Begränsad yttrandefrihet och ökad användning av des-
information för att påverka opinionen i det egna landet och 
internationellt har skapat nya utmaningar och behov av att 
stärka förutsättningarna för yttrandefrihet och fria och obero-
ende medier.308 

Under 2022 har därför ett betydande stöd gått till insatser 
för främjande av yttrandefrihet, fria och oberoende medier, 
konstnärlig frihet och främjande av mänskliga rättigheter på 
nätet, inklusive stöd till ett fritt, öppet och säkert internet.
Flera av Sidas insatser har fokuserat på att möta inskränk-
ningar i informationsfriheten samt utsatthet på internet där 
behovet av säkerhet har ökat, särskilt för kvinnor.309 

Sida arbetar på flera sätt med att stödja fri och oberoende 
information. Unescos arbete med medielagstiftning har gett 
resultat inom lagstiftning om yttrandefrihet, säkerhet för jour-
nalister och tillgång till information i ett antal länder.310 Även i 
Zimbabwe har Sidas stöd bidragit till lagreformer för media.311

Stödet till journalister och medieaktörer har bidragit till 
att säkerställa tillgången till opartisk information, särskilt i 
konfliktområden och i repressiva stater. I Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA regionalt, Syrien, Palestina och Irak) har 
stöd till mediaorganisationer bidragit till förbättrad jämställd-
het i rapportering, ökad tillgång till faktabaserad information, 
ansvarsutkrävande samt ökad säkerhet för journalister.312, 313, 
314 I Liberia har Sidas stöd till lokalradio genom Västafrikanska 
staters ekonomiska gemenskaps (ECOWAS) radio bidragit till 
en ökad tillgång till opartisk information och nyhetsrapporte-
ring.315 

 Sidas partner Internews har genom utbildning i digital 
säkerhet stärkt kvinnliga journalister och civilsamhällets 
förmåga att skydda sig mot hot och trakasserier.316 Sidas stöd 
till BBC Media Action i Zambia bidrog till färre kränkningar av 
pressfriheten genom samarbete med polisen och en utbild-
ningsmanual för poliser och journalister.317

Grävande journalistik är viktigt i arbetet mot korruption 
och organiserad brottslighet. I Östeuropa och västra Balkan 
samarbetade Sida med Organized Crime and Corruption 
Reporting Project, ett globalt nätverk av mediaorganisatio-
ner. Under 2021 publicerade nätverket 27 reportage, varav 
flera med rättsliga följder.318 En ökad miljörapportering 
genom Sidas stöd till Internews Europe och Earth Journalism 
Network har drivit policyförändring i Asien och Oceanien. 
Marginaliserade grupper har deltagit i mediarapportering 
som bidragit till att ursprungsbefolkningen i Indien återfått 
sina landrättigheter.319

 Ett sätt att bidra till kapacitetsutveckling är Sidas ITP-
utbildning om självreglerande ramverk för mediesektorn, i östra 
och södra Afrika och i Latinamerika. Det har bidragit till nätverk 
mellan aktörer i Honduras som tidigare inte samarbetat, till 
exempel journalister, parlamentariker samt lokala och digitala 

medier, inklusive traditionella mediehus. I Uganda utgör nu 
Uganda Editors Guild en samlad röst för nyhetsmedia.320 

Ett fritt, öppet och säkert internet är en prioriterad fråga 
i Sidas arbete med yttrandefrihet. Genom stöd från Sida har 
lokala organisationer i Myanmar bidragit till att stärka med-
vetenheten om digitala rättigheter och förbättra den digitala 
säkerheten. En partner har analyserat militärens kränk-
ningar av digitala rättigheter och rapporterat om det digitala 
landskapet efter militärkuppen. Partnern har också bedrivit 
påverkansarbete gentemot Facebook. Det har bidragit till att 
plattformen stärkt sitt arbete med att moderera kommenta-
rer online – ett steg i att tackla den våg av hatpropaganda som 
spridits efter militärkuppen.321 

 Sidas partner PEN International har använt litteratur som 
verktyg för att stärka marginaliserade barn och ungas röst. 
PEN har samarbetat med Muminkaraktärerna och använt en 
Mumin-saga i arbete med skolor i Zimbabwe, Sierra Leone, 
Malawi och Chiapas i Mexiko. Arbetet utgår från FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, och barn och unga har kunnat 
reflektera över marginalisering och diskriminering.322 

”Stödet till journalister 
och medieaktörer har 
bidragit till att säkerställa 
tillgången till opartisk 
information, särskilt i 
konfliktområden och i 
repressiva stater” 
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Global jämställdhet

Figur 2.74: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra och inte-
greras i all Sidas verksamhet. Det är också ett tematiskt 
område med riktade jämställdhetsinsatser. Jämställdhet 
finns som tematiskt område i 31 av regeringens 45 strategier. 
Under 2022 har vi betalat ut 1,6 miljarder kronor inom områ-
det, vilket motsvarar ungefär 7 procent av det totala biståndet 
som Sida förmedlar. 

Störst andel medel inom området, 73 procent, har gått 
till insatser som bidrar till att stärka kvinnors och flickors 
mänskliga rättigheter. Den andra största strategimålskate-
gorin var minskat könsrelaterat våld, som stod för 15 procent 
av det utbetalade stödet. Insatser som bidrar till att stärka 
kvinnors ekonomiska egenmakt stod för 9 procent av stödet 
inom området, medan insatser som bidrar till att stärka kvin-
nors politiska representation och inflytande stod för 3 procent 
under 2022. 

Policymarkörer indikerar till vilken grad Sidas verksam-
het integrerar ett specifikt perspektiv. Andelen av alla Sidas 
utbetalningar som går till insatser som har jämställdhet som 
huvudmål eller som delmål är 77 procent. Samlat är en stor 
andel av Sidas insatser jämställdhetsintegrerade, och Sida är 
en av de ledande biståndsorganisationerna inom OECD-DAC 
när det gäller andelen insatser med jämställdhet som huvud-
mål.323

Vårt arbete 2022
Totalt 31 av regeringens 45 strategier har mål som specifikt 
handlar om jämställdhet eller kvinnors rättigheter, eller har 
ett särskilt fokus på kvinnor och flickor. 

De vanligast förekommande strategimålen handlar om att: 
• Stärka förutsättningarna för kvinnors och flickors mänsk-
liga rättigheter.
• Förebygga och minska konsekvenserna av könsrelaterat 
våld.
• Stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.
• Stärka kvinnors politiska representation och inflytande. 

Jämställdhetsarbetet är volymmässigt störst för anslags-
posten Afrika, dit 31 procent av de utbetalda medlen går. Sett 
till enskilda strategier har Strategi för global jämställdhet, 
Strategin för Afghanistan samt Strategi för Västra Balkan 
och Turkiet de största stöden till jämställdhetsinsatser. 
Tillsammans stod dessa strategier för 23 procent av det totala 
utfallet inom området 2022.

Under 2022 har 49 procent av stödet för jämställdhet gått 
till civilsamhällesaktörer såsom Kvinna till Kvinna och The 
Global Fund For Women. Dessa organisationer arbetar för 
att stärka lokala samarbetsorganisationer, framför allt kvin-
norättsorganisationer, i våra samarbetsländer. Även multila-
terala aktörer är viktiga samarbetsparter för jämställdhets-
arbetet. Under 2022 har 43 procent av stödet gått till dessa 
aktörer. Exempel på dessa är UN Women, United Nations 
Population Fund (UNFPA) och FN:s förvaltningsfond (UN 
Multi-Parter Trust Fund Office.)

Vår påverkansdialog har under året främst fokuserat på att 
bemöta det växande motståndet mot jämställdhet, stärka jäm-
ställdhetsintegrering inom våra partnerorganisationer samt 
integrera jämställdhet inom EU:s och OECD:s bistånd. Dessa 
dialoger har drivits på internationell och nationell nivå. Ett 
exempel är ett konfliktförebyggande program i Mali, där jäm-
ställdhetsintegreringen stärktes genom dialog mellan Sidas 

2022 2021 2020

Figur 2.75:  Andel av totalt utbetalade medel utifrån policy markören 
för jämställdhet
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Figur 2.76:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter (73%; 1 183 mnkr)
Könsrelaterat våld (15%; 246 mnkr)
Kvinnors ekonomiska egenmakt (9%; 152 mnkr)
Kvinnors politiska representation och inflytande (3%; 47 mnkr)
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huvudkontor, ambassaden och samarbetspartnern Mercy 
Corps. Dialogen pågick under ett års tid och bidrog till att 
kvinnor fick ökad tillgång till finansiering, utbildning och för-
bättrad möjlighet att påverka inriktningen på verksamheten. I 
ett tidigt skede av dialogen kom Sida och samarbetspartnern 
överens om åtaganden och förutsättningar för dialogen.324

God koordinering mellan olika givare bedöms som cen-
tralt för jämställdhetsdialogen. På den internationella arenan 
är Sida en aktiv medlem i jämställdhetnätverken i EU:s och 
OECD:s biståndskommittéer. Genom vårt medlemskap i OECD 
DAC Network on Gender Equality har vi under året bidragit till 
att ta fram en ny handbok för biståndsgivare för att förebygga 
och motverka sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella 
trakasserier.325

Jämställdhetsintegrering har prioriterats under året, 
både genom integrering av jämställdhetsperspektivet i den 
verksamhet som vi stödjer och i internt inom Sida. Vårt 
interna arbete för jämställdhet beskrivs under sektionen 
”Kompetensförsörjning och arbetsmiljö” (se sidan 18).

Förutom dialog har kapacitetshöjande insatser och analys 
av verksamheten varit centrala verktyg för jämställdhetsinte-
grering. Vi har till exempel bidragit till att integrera ett jäm-
ställdhetsperspektiv i UNDP:s stabiliseringsfonds verksamhet 
i Irak. Detta har bidragit till förbättrade levnadsförhållanden 
samt tillgång till bostäder, hälsovård, utbildning och arbets-
möjligheter för kvinnor.326 Vi har även bidragit till att stärka 
jämställdhetskompetensen inom det nationella statistikin-
stitutet i Moçambique, som nu integrerar ett jämställdhets-
perspektiv i landets folkräkning.327 Som ett resultat av vår 
jämställdhetsgranskning (gender audit) av en partnerorgani-
sation i Syrien, togs en handlingsplan fram för att bland annat 
utarbeta riktlinjer mot sexuella trakasserier.328

Jämställdhetsintegreringen bedrivs dock inte alltid på 
ett systematiskt sätt i insatserna. Sidas analys av insatser 
i Somalia visar att insatsernas mål sällan baserats på en 
jämställdhetsanalys och att kvaliteten på markörer för att 
följa upp jämställdhetsintegrering bör förbättras. Vi arbetar 
kontinuerligt med att höja kompetensen hos Sida och sam-

arbetspartner samt med att stärka uppföljningen av insatser. 
Målet är att jämställdhet alltid ska integreras i projekten på 
ett kvalitativt sätt.329 Under året har Sida tagit fram verktyg 
för effektiv jämställdhetsintegrering samt organiserat nät-
verksmöten för att höja Sidas och våra partnerorganisationers 
kompentens.330, 331

Vi främjar även jämställdhetsintegrering genom genom-
förandet av Sidas åtgärdsplan för att förebygga och motverka 
sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier 
(SEAH) i Sidas utvecklingssamarbete och det humanitära 
biståndet. Sida har under 2022 genomfört ett flertal utbild-
ningar för ambassadpersonal och på huvudkontoret. Vi har 
också tagit fram en klausul för avtalsmallar med multilate-
rala organisationer samt en guide för partnerorganisationer 
om hur de kan arbeta för att förebygga och motverka SEAH.332

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingen mot strategimålen inom 
området är att utvecklingen går bakåt (20 mål, 50 pro-

cent) eller att den inte haft en tydlig riktning (19 mål, 48 pro-
cent). För ett mål går utvecklingen framåt, vilket handlar om att 
öka tillgängligheten av köns- och åldersuppdelad statistik. 
Nästan överallt i världen ser vi en försämring av kvinnors och 
flickors rättigheter och levnadsvillkor till följd av värdekonserva-
tiva politiska strömningar och förtryck. Andra orsaker är pande-
min och klimatförändringar som leder till svåra humanitära 
situationer samt nya och uppblossande konflikter. 

Vår bedömning överensstämmer med FN:s och andra 
organisationers analyser av utvecklingen inom jämställd-
hetsområdet. Enligt till exempel the World Economic Forums 
globala jämställdhetsrapport har tidslinan för att uppnå jäm-
ställdhet förskjutits från cirka 100 år till cirka 136 år på grund 
av covid-19.333

De senaste åren har präglats av fortsatt växande motstånd 
mot det globala arbetet för jämställdhet och kvinnors och 
flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Motståndet 
hotar de progressiva reformer och förändringar av sociala 
normer som är nödvändiga för att uppnå Globala målen. 
Jämställdhet framställs av värdekonservativa aktörer som 
destruktivt för traditionella familjevärderingar, och feminister 
som skadliga för samhället.334, 335

Under året har vi även fokuserat på målet om Stärkt arbete 
för att motverka ökande motstånd mot jämställdhet i Sidas 
handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet och 
det humanitära biståndet.336

Sidas verksöverskridande grupp för att motverka mot-
ståndet mot jämställdhet och sexuella och reproduktiva 
rättigheter lanserade ett internt verktyg för programhand-
läggare, så att de på ett mer effektivt sätt kan analysera och 
bemöta motståndet.337 Genom en kartläggning har Sida fått 
en bra överblick över hur andra givare, FN-organ och civil-
samhällsorganisationer arbetar för att motverka motståndet. 
Denna kartläggning presenterades och diskuteras under en 
digital workshop.338

Figur 2.77:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(50%; 20 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(48%; 19 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(2%; 1 strategimål)

Figur 2.78:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar 
(2%; 1 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(50%; 20 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(48%; 19 strategimål)
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Sida bedömer att det svenska biståndet bidragit till ökad 
jämställdhet och till kvinnors och flickors egenmakt. Vår 
bedömning av portföljens sammansättning har dock för-
ändrats såtillvida att den största delen av portföljen behöver 
mindre justeringar (20 mål, 50 procent) eller är väl samman-
satt (19 mål, 48 procent). Detta kan jämföras med förra året, 
då 74 procent av målen (29 stycken) hade väl sammansatta 
portföljer och drygt 20 procent (9 stycken) hade portföljer som 
behövde mindre justeringar. Denna minskning av andelen 
väl sammansatta portföljer bedöms huvudsakligen bero på 
en negativ utvecklingstrend i flera kontexter som påverkar 
portföljernas möjligheter att svara upp mot strategimålen 
och behoven i kontexten. För ett mål, som återfinns i Regional 
strategi för Latinamerika 2021–2025, behöver portföljen större 
justeringar. Detta beror på att strategin är ny och att portföl-
jen därför håller på att byggas upp. I ett läge av ökat motstånd 
mot jämställdhet, ett minskat demokratiskt utrymme och en 
pågående pandemi och konflikter blir Sidas arbete för jäm-
ställdhet allt viktigare. Genom fortsatt stöd till kvinnorättsor-
ganisationer, andra civilsamhällesaktörer och till multila-
terala organisationers normativa arbete kan vi bidra till att 
bromsa denna negativa trend och främja en positiv utveckling. 
Under året har vi sett över hur vi kan stärka det intersektio-
nella perspektivet. Det gör vi bland annat genom ett starkare 
fokus på att integrera ett hbtqi-perspektiv i insatserna. Vi har 
även stärkt synergier med andra områden, såsom SRHR, 
samt verkat för en starkare jämställdhetsintegrering inom 
bland annat hållbar ekonomisk utveckling. Utbetalningstaket 
har dock påverkat vår möjlighet att bidra till strategimålen 
inom de globala strategierna eftersom dessa strategier fick 
kraftigt minskat ekonomiskt utrymme. 

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat 

Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter
Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålen 
gått bakåt (10 mål, 38 procent) eller inte haft en tydlig 

riktning (15 mål, 58 procent). I Strategi för global jämställdhet 
samt kvinnors och flickors rättigheter 2022–2026 går utveck-

lingen inom detta målområde framåt. Överlag uppges dock 
ofta sociala normer och diskriminerande lagstiftning samt ett 
växande motstånd mot jämställdhetsfrågor som hindrande 
faktorer.

Det krympande demokratiska utrymmet och det växande 
motståndet mot jämställdhet försvårar för kvinnorättsorgani-
sationer och feministiska personer att verka för kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter.339 Kvinnorättsorganisationer är 
centrala aktörer för jämställdhet och en prioritering för Sida. 
En stark och oberoende kvinnorörelse på nationell, regional 
och global nivå är avgörande för att globala normativa ram-
verket för jämställdhet ska få genomslag i nationell politik och 
lagstiftning och för att nå ut till de allra fattigaste och mest 
utsatta.340 Enligt OECD DAC:s statistik är utvecklingsbiståndet 
till dessa organisationer fortfarande lågt.341 

Under året har vi framför allt arbetat med detta inom 
ramen för strategin för global jämställdhet och kvinnors samt 
flickor rättigheter. Vi har till exempel gett stöd till flera globala 
aktörer som arbetar för att stärka kvinnorörelsen och foku-
serar på rörelseuppbyggnad, så kallad ”movement building”. 
Genom International Women’s Health Coalitions utbildade vi 
17 aktivister från 16 länder i påverkansarbete för deltagande i 
globala fora. Utbildningen ökade deltagarnas förutsättningar, 
kunskap att navigera, påverka och skapa effektiva budskap 
inför FN:s kvinnokommission.342

Påverkansarbete är en central strategi för att driva kvinnor 
och flickors rättigheter även på nationell nivå. I Sudan spelade 
dialogen en tydlig roll i den sudanesiska regeringens beslut 
att ratificera Maputoprotokollet och Konventionen för avskaf-
fande av all form av diskriminering mot kvinnor – CEDAW.343 
I Colombia har vi genom UN Women bidragit till att en jäm-
ställdhetspolicy antagits av Tribunalen för övergångsrättvi-
sa.344 Ambassadens dialog med United Nations Integrated 
Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) i Sudan 
har bidragit till att etablera gemensamma mötesplattsformer 
mellan kvinnogrupper och UNITAMS. Detta syftar till att i 
större utsträckning inkludera kvinnor i den konsultationspro-
cess som genomförs för att finna en lösning på den politiska 
krisen i Sudan.345 

Att förändra könsnormer och engagera pojkar och män 
för att främja jämställdhet är en viktig strategi för Sida. I 
Mellanöstern har vår utvärdering av Sidas stöd till UN Women 
visat på förändring i attityder och värderingar vad gäller 
vissa beteenden kopplade till könsroller hos deltagare i tre 
programländer.346, 347 Det mest effektiva påverkansarbetet 
har uppnåtts genom att lyfta fram positiva exempel på män 
och kvinnor som utmanar traditionella könsroller. Vidare har 
nyskapande informationskampanjer avseende mäns attityder 
kring våld mot kvinnor och delat ansvar för hushållsarbete 
genomförts i programländerna. För att förändra sociala 
normer krävs dock ett mer långsiktigt och strategiskt arbete, 
då de individer som förändrat sina värderingar ofta möter 
motstånd från familjemedlemmar och andra personer i lokal-
samhället.348, 349

I Turkiet och Belarus stödjer vi organisationer som arbe-
tar med pappor för att främja jämställdhet. Genom digitala 
mötesplattformar har pappor i socioekonomiskt utsatta famil-
jer fått stöd i att förbättra relationen till sina barn. Insatsen 
har till exempel bidragit till att flera stadsdelar i Turkiet anta-
git en handlingsplan för stöd till pappor som har små barn, 
samt till att skötrummen i fem köpcentrum också vänder sig 
till fäder.350 I Belarus har Sidas stöd till den svenska organisa-
tionen MÄN och deras lokala partner bidragit till införandet av 
föräldraledighet. Den ger pappor rätt att vara föräldralediga i 
14 dagar i anslutning till deras barns födelse.351

Religiösa aktörer är också viktiga för att förändra normer 
och värderingar. Genom Action for Churches Together 
(ACT) bidrar vi till jämställdhet utifrån ett trosperspektiv. 
Deltagande i globala högnivåmöten har varit centralt för att 
mobilisera lokala kyrkors stöd för sexuella och reproduktiva 
rättigheter och för jämställdhet. I Latinamerika har vi bidragit 
till att religiösa ledare stärkt sin kapacitet att bemöta mot-
ståndet mot jämställdhet.352

Sida bidrar genom partnerorganisationen Musawah (jäm-
likhet) till en mer jämställd familjelagstiftning och alternativa 
tolkningar av islam i muslimska kontexter. För att nå kvinnor 
som lever i fattigdom med tillgänglig information om familje-
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rätt har information spridits genom samarbeten med musiker 
och konstnärer.353

Kopplingarna mellan brist på jämställdhet och miljökrisen 
har lyfts fram inom Sidas globala miljösamarbeten såsom 
Women4Biodiversity (W4B). Inom ramen för förhandlingarna 
av konventionen om biologisk mångfald leder W4B kvin-
noplattformen och är med och utformar och stärker hand-
lingsplanen för jämställdhet.354 Sidas kärnstöd till Women’s 
Learning Partnership (WLP) har under året möjliggjort kapa-
citetsstärkande åtgärder för lokala kvinnliga ledare kring 
klimaträttvisa och landrättigheter. WLP har även utbildat 
kvinnor på flykt i färdigheter för att kunna organisera sig och 
föra sin egen talan i beslutsfattande organ.355

Minskat könsrelaterat våld
Sida bedömer att utvecklingen mot målen inom denna 
strategimålskategori går bakåt (5 mål, 71 procent) eller 

saknar tydlig riktning (2 mål, 29 procent). Arbetet mot könsre-
laterat våld är fortsatt ett viktigt område då den globala tren-
den är att våldet har ökat, bland annat som en följd av pande-
min och humanitära kriser. 

Under pandemin har det könsrelaterade våldet ökat samti-
digt som skyddsmekanismer för utsatta personer försvagats 
på grund av restriktioner i människors fria rörlighet. Kvinnor 
och flickor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta. 
Kvinnor uppger att covid-19 bidragit till att de känner sig mer 
otrygga både i och utanför hemmet, vilket påverkat deras 
mentala välbefinnande.356, 357 Skadliga sedvänjor såsom bar-
näktenskap och kvinnlig könsstympning har ökat dramatiskt 
som en konsekvens av skolnedstängningar och isolering i 
hemmet.358, 359

Sida arbetar för att förebygga och bekämpa våld, stärka 
ansvarskrävande, ge rättsstöd och lindra konsekvenserna för 
dem som drabbats. I arbetet ingår ofta insatser för att stärka 
offentliga institutioner samt för att förändra lagstiftningen. Inom 
detta område har stöd till gemensamma FN-fonder haft stort 
genomslag. Sidas stöd till UN Trust Fund to Eliminate Violence 
aga¬inst Women bidrog bland annat till:360 

• 32 organisationer på Haiti fick ökade kunskaper om hur 
de kan identifiera könsrelaterat våld och diskriminering digi-
talt samt ge bättre stöd till personer med funktionsnedsätt-
ningar.361 

• Lokala organisationer i Ukraina kunde anpassa sin verk-
samhet genom förbättrade möjligheter att bedriva informa-
tions- och påverkansarbete om våld i hemmet.362 

Sida bedriver ett aktivt påverkansarbete för att förbättra 
lagstiftning och policyer i många länder. Sidas stöd till påver-
kansarbete i Bangladesh bidrog till att Justitieministeriet 
försäkrat att den lag (Evidence Act of 1872) som innehåller en 
värdering av moralen hos den som anmäler ett våldtäktsfall 
ska revideras.363 

Vårt påverkansarbete och stöd till FN:s reformagenda 
bidrog till att Kenya lanserade sin första policy för poliskåren 
för en integrerad respons på könsrelaterat våld genom polis-
kåren. Denna inkluderar juridiskt och psykosocialt stöd samt 
hälsovård i alla län.364 

Vi arbetar även för att motverka skadliga sedvänjor, såsom 
barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, till exempel 
genom stöd till Girls not Brides. Genom det globala stödet har 
vi bland annat bidragit till: 

• Avskaffande av policyer i Sierra Leone och Tanzania som 
tvingar gravida flickor att lämna skolan. 

• En ny budgetpost i statsbudgeten i Nigeria för att mot-
verka barnäktenskap. 

• Ett aktivt påverkansarbete för att jämställdhet ska främ-
jas och könsrelaterat våld motverkas i allt humanitärt stöd i 
Libanon. Skydd erbjuds för dem som utsatts för könsrelaterat 
våld, inklusive sexuella och reproduktiva tjänster.365

Sidas stöd genom FN-organ har bidragit till att 83 byar i 
Sudan deklarerat att de ska förbjuda kvinnlig könsstympning, 
vilket är en tredubbling av antalet byar jämfört med före-
gående år. Nationella Standard Operating Procedures (SOP) 
har uppdaterats och antagits på delstatsnivå, liksom en plan 
för implementering av den nationella lagen som kriminalise-
rar kvinnlig könsstympning.366 

Det könsrelaterade nätbaserade våldet har ökat under 
pandemin och många organisationer har därför anpassat sin 
verksamhet. Till exempel har vi genom Front Line Defenders 
samarbetat med kvinnliga MR-försvarare och bidragit till 
verktyg, utbildning och skyddsåtgärder för att adressera det 
nätbaserade våldet, bland annat i Öst- och Nordafrika samt i 
Latinamerika.367

Prostitution och människohandel
Regeringsuppdrag: Sida ska redovisa hur myndigheten inklude-
rar arbetet mot prostitution och människohandel inom ramen för 
sina insatser mot könsbaserat våld inklusive fördelning av stöd.

Prostitution och människohandel rapporteras i begränsad 
omfattning under målområdet könsrelaterat våld. Strategi för 
Västra Balkan och Turkiet 2021–2027 nämner människohan-
del i målformuleringen ”Minskat könsrelaterat våld, hatbrott 
och människohandel”. I ett av strategins landfönster, Albanien, 
prioriterar vi under strategimålet initiativ som syftar till en 
minskning av könsrelaterat våld och i viss mån människohan-
del, genom stöd till kvinnoorganisationer.368 

Exempel på insatser är ett Sida-finansierat nätverk för 
Albanska kvinnors egenmakt (AWEN), som omfattar överle-
vare av människohandel och könsbaserat våld. En utvärdering 
av programmet visar att överlevare av könsbaserat våld har 
fått stöd och skydd från organisationen och att detta varit 
väsentligt för överlevarnas hälsa och välbefinnande. Även om 
AWEN har varit framgångsrika med sitt påverksansarbete 
på policynivå så har insatsen inte påvisat mätbara resultat 
när det gäller beteendeförändringar för att stärka kvinnors 
egenmakt på samhällelig nivå.369 Ett FN-gemensamt program 
mot könsrelaterat våld i Albanien arbetar i sex kommuner för 
socioekonomisk återintegrering av de som utsatts för könsre-
laterat våld, och genom detta program inkluderar vi personer 
som utsatts för människohandel.370 

Sektorn ”Ending violence against women and girls” (sek-
torkod 15180) motsvarar 1 procent av Sidas totala utbetalade 
medel 2022. Ett fåtal insatser inom denna sektor fokuserar 
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på människohandel eller prostitution. Detta genom stöd till 
FN-organ och till civilsamhällesorganisationer. Ett sådant 
exempel är Sidas stöd genom UN Trust Fund till kvinnor som 
varit utsatta för människohandel samt till kvinnor som identi-
fierar sig själva som sexarbetare. Fonden har till exempel gett 
följande stöd:

• Kvinnor i Nepal som varit offer för människohandel har 
fått skydd, rådgivning och rättsligt stöd samt hjälp till att finna 
alternativa överlevnadsmöjligheter, för att minska risken för 
våld och exploatering. Kvinnor kan även få lån och utbildning 
för att starta egna företag.371 

• I Argentina har transgenderkvinnor, som ofta inte ser 
några andra inkomstmöjligheter än prostitution, fått rätts-
lig hjälp, tillgång till stödtjänster och säkra utrymmen för 
att kunna dela sina erfarenheter med andra kvinnor. Dessa 
erfarenheter kommer även att bidra till organisationers 
påverkansarbete för strukturell förändring.372 

• I Egypten fick 368 personer som lever i marginaliserade 
områden i Kairo och identifierar sig själva som sexarbetare och 
204 kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld olika former av 
stödåtgärder. Dessa innefattar psykologisk rådgivning, rättsligt 
och medicinskt stöd, hivrådgivning samt hivtestning.373 

Sidas stöd till ett FN-gemensamt program i Tanzania har 
bidragit till att 370 traditionella och trosbaserade ledare samt 
610 kvinnor och män på landsbygden (i Kigoma och Zanzibar) 
fick kunskap om hur de kan förebygga könsrelaterat våld, 
inklusive människohandel och våld mot barn. Sidas kapaci-
tetsstöd och ett nära samarbete mellan brottsbekämpande 
tjänstemän och gräsrotsarbetare bidrog till att identifiera 264 
burundiska män och kvinnor samt 202 barn som utsatts för 
människohandel och annan form av exploatering. Akutboende 
och andra skyddsåtgärder gavs även till personer som utsatts 
för människohandel i Kigoma (56 personer) och Zanzibar (38 
personer). Vi bedrev genom FN-programmet påverkansarbete 
för att en lag mot människohandel skulle antas.374

Vårt stöd till ett gemensamt FN-program i Turkiet bidrog 
till att stärka kapaciteten i att förebygga och bekämpa män-

niskohandel hos tjänstemän och andra som arbetar med att 
motverka barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäkten-
skap (CEFM). En studie genomfördes som visade på hur CEFM 
relaterar till människohandel, såsom människohandel för 
tvångsäktenskap. Studien godkändes av Generaldirektoratet 
för migrationshantering. Riktlinjer och utbildningsmaterial 
utarbetades för bland andra domare, polis och åklagare. 
Generaldirektoratet stärkte även sitt samarbete med civil-
samhällesaktörer vid implementering av nationella hänvis-
ningsmekanismer och 317 personer som arbetar på gräsrot-
snivå utbildades i hur de bättre kan skydda de som utsatts för 
människohandel inom CEFM:s program.375

Exempel på stöd genom civilsamhällesorganisationer 
återfinns i Moldavien. Vi har bidragit till att de som drabbats 
eller låg i riskzonen för att utsättas för människohandel fick 
psykologiskt stöd, juridisk rådgivning samt mat och andra 
förnödenheter.376 Trender vad avser människohandel och 
bra exempel på insatser diskuterades med lokala och inter-
nationella experter. Seminarier gavs även på detta tema för 
studenter och andra intresserade. Fem kvinnliga överlevare 
av människohandel fick dessutom juridiskt och andra former 
av stöd.377 

Sidas stöd till Kvinna till Kvinnas program på Västra 
Balkan bidrog till att 400 överlevare av könsrelaterat våld, 
inklusive de som drabbats av människohandel, fick juridisk 
rådgivning och annat stöd under brottmålsutredning. De fick 
även psykologisk rådgivning, tillgång till säkert boende samt 
hjälp med att överklaga beslut (till exempel vad avser tillgång 
till pension, boende, hälsovård och annan service).378

Kvinnors ekonomiska egenmakt
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inom 
kvinnors ekonomiska egenmakt går bakåt (5 mål, 83 pro-

cent) eller att den inte haft en tydlig riktning (1 mål, 17 procent). 
Kvinnors ekonomiska egenmakt är centralt för att utrota 

fattigdom och för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det 
är dock tre gånger vanligare att unga kvinnor (15–29 år) står 

utanför arbetsmarknaden och att de inte går i skolan, jämfört 
med unga män.379 

Kvinnor har generellt mindre tillgång till digitalisering, 
teknologi och infrastruktur, vilket försämrar möjligheter till 
sysselsättnings- och utbildningstillfällen samt förmåga att 
ställa om vid kriser och klimatförändringar.380 Covid-19 inten-
sifierade situationen och kvinnors obetalda arbete i hemmet 
ökade.381 Strukturell ojämlikhet såsom sociala normer, 
könsrelaterat våld och diskriminerande lagstiftning är några 
av grundorsakerna till dessa ojämlikheter. Kvinnor har tre 
fjärdedelar av de legala rättigheter som män har, vilket också 
påverkar deras ekonomiska egenmakt.382 

Stöd till kvinnliga entreprenörer är en viktig strategi 
för Sida för att främja kvinnors ekonomiska egenmakt. I 
Guatemala har vårt stöd till marknadsutvecklingssystem 
bidragit till att över 5 000 kvinnor har organiserat affärsnät-
verk och kooperativ för att gemensamt komma in på lokala 
marknader.383 Genom andra insatser i landet har vårt stöd 
bland annat bidragit till att:

• Fler än 1 000 kvinnor fått tillgång till ekonomisk utbild-
ning för att förbättra sin privatekonomi.

• Kvinnliga småskaliga kaffebönder har fått tillgång till 
marknader för kaffeförsäljning och förbättrat sina inkomster.

• 450 kvinnliga entreprenörer har ökat sin inkomst genom 
förbättrad organisation, ekonomi och marknadsföring.384

Finansiell inkludering och digitala lösningar är centrala 
för kvinnors ekonomiska egenmakt. Genom Sidas stöd till 
Alliance for Financial Inclusion (AFI) har nio institutioner 
implementerat AFI:s gender policy under året. Detta har bland 
annat bidragit till att:

• Centralbanken i Egypten införde en ny förordning om att 
män och kvinnor inte ska diskrimineras vid banktransaktioner.

• Bangladesh nationella finansieringsinstitut beslöt att pri-
oritera kvinnors finansiella inkludering.

• Fijis regerings centralbank åtog sig att betala upp till 75 
procent av de lån som inte kan betalas av kvinnliga entrepre-
nörer som driver små och medelstora företag.385 
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Sidas globala samarbetspartner Women’s World Banking 
(WWB) publicerade under året forskningsstudier som visade att 
kvinnor som fått finansiellt stöd och rådgivning klarade de eko-
nomiska konsekvenserna av pandemin bättre än kvinnor som 
inte fått stöd. Framgångsrika pilotprojekt som stötts av WWB 
togs dock inte alltid vidare trots att de visat sig vara ekonomiskt 
lönsamma. WWB kommer därför att stärka samarbetet med 
företagens ledning, då dessa beslutar huruvida företagsidén 
ska tas vidare. En annan utmaning har varit att mäta de lång-
siktiga effekterna av påverkansarbetet. WWB kommer därför att 
utvärdera effekterna av policyförändringarna, bland annat kring 
hur många kvinnor i fattigdom som påverkades samt på vilket 
sätt WWB bidrog till förändringen.386

Sidas stöd till Världsbankens jämställdhetsfond har fort-
satt möjliggjort ett antal studier som undersöker hur jäm-
ställdhetsgapet kan slutas. Bland annat med fokus på vad 
som krävs för att stödja kvinnliga entreprenörers övergång 
till mansdominerade sektorer där betydligt större vinster 
finns att hämta. Den globala studien visade att de främsta 
faktorerna som fick kvinnor att arbeta i mansdominerade 
sektorer var hög utbildningsnivå, stöd från sin partner, tidi-
gare erfarenhet från dessa sektorer och manliga förebilder. 
Slutsatser från de genomförda studierna tas vidare genom 
Världsbankens jämställdhetsfond, där pilotprojekt genom-
förda av regeringar och företag stödjs av Världsbanken i syfte 
att öka jämställdheten.387, 388

Några lärdomar under året har varit att vi bör bredda 
insatser för att främja kvinnors ekonomiska egenmakt. 
Insatserna bör även adressera sexuella trakasserier och 
fokusera på tillhandahållandet av sexuella och reproduktiva 
tjänster samt barnomsorg.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett stort hinder 
för kvinnors ekonomiska egenmakt. Genom Sidas stöd till ILO 
i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet har flera fackförbund 
tagit med delar av ILO-konvention 190 mot trakasserier på 
arbetsplatsen i sina policydokument och kollektivavtal. En 
plattform för dialog om jämställdhet för arbetsmarknadens 

parter har etablerats i Turkiet, där även statliga myndigheter, 
internationella organisationer och civilsamhällesorganisatio-
ner ingår.389

En erfarenhet från stöden i Bolivia är att de bör breddas 
och inkludera ett större fokus på sociala normer och lagstift-

ning. De bör också i större utsträckning omfatta pilotinitiativ 
såsom tillhandahållande av barnomsorg.390 

Dialog och strategisk kommunikation är viktiga komponen-
ter för att främja kvinnors ekonomiska egenmakt, då vi genom 
dialogen kan påverka våra partner och andra aktörer att driva 

Mang Oun i Kambodja odlar aubergine och med en ny soldriven vattenpump har hon kunnat utveckla sin verksamhet. Foto: UNEP Asia Pacific



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   97

dessa frågor. En utvärdering av det Sidastödda internatio-
nella nätverket för jämställdhet och hållbar energiförsörjning 
(ENERGIA) visade att påverkansarbete har haft störst genom-
slag på den internationella nivån. Påverkansarbetet bidrog till 
att jämställdhet och energi diskuterades under FN:s högnivå-
möte (High Level Political Forum). Utvärderingen rekommen-
derar att påverkansarbetet bör stärkas gentemot finansiella 
institutioner som fortfarande ser små kvinnodrivna företag 
som riskfyllda att investera i. Vidare bör de länka sitt arbete 
till klimatförändringsagendan och stödja kvinnor i att bygga 
motståndskraft mot dessa förändringar. 391 

Kvinnors politiska representation och inflytande
Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet 
inte har en tydlig riktning (1 mål, 100 procent). Det finns 

endast ett mål inom denna strategimålskategori. 
Andelen kvinnliga parlamentsledamöter har ökat långsamt 

under de senaste åren, från 24,4 procent 2019 till 26,3 procent 
2022.392 Patriarkala strukturer, sociala normer och diskrimi-
nerande lagstiftning är ofta hindrande faktorer för kvinnors 
inflytande och politiska deltagande.393 Fysiskt, sexuellt och 
psykologiskt våld, korruption, tilltagande autokratisering samt 
effekter av covid-19 är andra orsaker. 394, 395

Sida arbetar både för att öka kvinnors politiska represen-
tation och med att stärka kvinnors inflytande på olika nivåer i 
samhället. Detta genom att främja kvotering, stärka kvinnors 
egenmakt och genom att adressera det könsrelaterade våldet 
och andra hindrande faktorer. Stödet sker genom samarbeten 
med FN-organ, partianknutna organisationer (PAO) och civil-
samhälles organisationer. 

Sida bidrog genom UN Women till att 15 länder antog eller 
implementerade lagar och policyer relaterade till kvinnors 
politiska deltagande under 2022.396 UN Womens påverkansar-

bete gentemot lagstiftare och programinsatser bidrog till att 
det antogs lagar som adresserar våld mot kvinnor i politiken 
i Brasilien och El Salvador, samt att högsta valdomstolen 
(Supreme Electoral Tribunal) i Guatemala utfärdade ett proto-
koll som adresserar våld mot kvinnor under parlamentsval.397

Genom Sidas stöd till de partianknutna organisationerna 
och deras lokala samarbetspartner bidrog vi till följande 
resultat på nationell och lokal nivå.
• I Georgien har Georgian Young Greens lagt till kvotering i 
sina stadgar för att säkra kvinnors politiska deltagande och 
inflytande inför att rörelsen ska omvandlas till ett politiskt 
parti. 
• På lokal nivå i Kenya och Uganda har kvinnors politiska 
självförtroende stärkts, och de har bidragit till sina partiers 
policy- och organisationsutveckling.
• I Palestina har politiskt aktiva kvinnor lyckats förbättra sam-
hällstjänster på lokal nivå efter utbildning i påverkansarbete: 
inom avlopp och avfallshantering, asfaltering av gator och till 
att förbereda ett framtida kvinnocenter.398

Genom stöd till civilsamhällesaktörer har vi bidragit till att 
andelen beslutsfattande kvinnor på lokalnivå ökat. I Rwanda 
valdes 124 kvinnor, som ingick i ett Sida-finansierat men-
torskapsprogram implementerat av Kvinna till Kvinna, in i 
beslutsfattande positioner på distrikts- och bynivå. 399 

En webbaserad plattform för professionella kvinnors 
CV:n inom olika yrkeskategorier har också etablerats som ett 
resultat av ambassadens och jämställdhetsorganisationers 
påverkansarbete i Tanzania.400 UN Women lanserade genom 
Sidas stöd en webbportal som ger allmänheten tillgång till 
information på kommunal nivå om vallagar, kvotering, och 
antalet kvinnor som väljs in under kommunala val. Detta 
bidrar även till det globala hållbarhetsmålet, som handlar om 
andelen kvinnor i kommuner och lokalförvaltningar (5.5.1b).401

Jämställdhetsanalys av budgeten är ett viktigt instru-
ment för att främja kvinnors inflytande och jämställdhet. I 
Nordmakedonien har Sidas stöd bidragit till att revisionsmyn-
digheten integrerat jämställdhetsinriktad planering och bud-
getering i sin verksamhet genom att utbilda statsanställda. 
Unga ledare utbildas också i jämställdhet för att främja detta 
på chefs- och ledarskapsnivå.402 I Serbien har vi bidragit till att 
en manual för jämställdhetsanalys vid budgetering utvecklats 
för kommunernas förvaltningar och riktlinjer för jämställdhet 
utarbetats för olika sektorer.403 

Vår dialog och strategiska kommunikation har varit fram-
gångsrika strategier för att främja kvinnors ekonomiska 
egenmakt. I Georgien har ambassadens påverkansarbete 
gentemot beslutsfattare och programinsatser till stöd för kvin-
nors ekonomiska egenmakt bidragit till en ökning av kvinnors 
representation i både parlament och kommunstyren. Dialog och 
programinsatser bidrog även till att relevanta förändringar för 
jämställdhet och ickediskriminering infördes i arbetslagstift-
ningen, såsom regler för delad föräldraledighet.404

”Sida arbetar både för 
att öka kvinnors politiska 
representation och med 
att stärka kvinnors 
inflytande på olika nivåer  
i samhället”
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Klimat- och miljömässigt hållbar utveckling och 
hållbart nyttjande av naturresurser

Figur 2.79: Området som andel av totalt utbetalade medel

15% 14% 13%
3 654 mnkr 3 837 mnkr 3 468 mnkr

Klimat och miljö är ett perspektiv som ska genomsyra och 
integreras i hela Sidas verksamhet. Det är också ett tematiskt 
område med riktade klimat- och miljöinsatser. Klimat och 
miljö finns som tematiskt område i 30 av regeringens 45 stra-
tegier. Under 2022 har vi betalat ut cirka 3,7 miljarder kronor 
inom det tematiska området, vilket motsvarar 15 procent av 
det totala biståndet som Sida förmedlar. 

Den största strategimålskategorin var hållbart nyttjande 
och förvaltning av naturresurser, biologisk mångfald och 
nyttjande av ekosystemtjänster som stod för 29 procent av 
utbetalningarna inom området. En fjärdedel av medlen inom 
området (26 procent) har gått till insatser som bidrar till mål 
om motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatför-
ändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer. Därefter stod 
hållbara energisystem för 24 procent.

Policymarkörer indikerar till vilken grad Sidas verksamhet 
integrerar ett specifikt perspektiv. Andelen av alla Sidas utbe-
talningar som har gått till insatser som har miljö som huvud-
syfte eller delsyfte är 45 procent. Under året har vi arbetat 
systematiskt för att öka den andel insatser som integrerar 
klimat och miljö. 

Därutöver redovisas Rio-markörerna årligen i augusti. 
Dessa markörer väger in Sidas bidrag till biologisk mångfald 
respektive utsläppsminskning och/eller klimatanpassning, 
oavsett tematiskt område (se begreppsförklaring i bilaga 1 

Statistiska begrepp och definitioner). Uppföljningen i augusti 
2022 visade att Sidas stöd till biologisk mångfald under 2021 
uppgick till cirka 2 miljarder kronor.405 Motsvarande uppfölj-
ning visade att Sidas klimatbistånd 2021 uppgick till ungefär 
4,1 miljarder kronor.406 För mer information angående Sidas 
klimatbistånd, se avsnittet Resultatredovisning övriga upp-
drag i regleringsbrev/Klimatbistånd. 

Vårt arbete 2022
Under året arbetade Sida med 74 strategimål inom klimat- och 
miljöområdet i 30 av regeringens 45 strategier. Inom området 
finns följande strategimålskategorier. Vissa av strategimålen 
innehåller kombinationer av kategorierna och gemensamt för 
samtliga mål är att de ömsesidigt förstärker varandra.
• Hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, 
 biologisk mångfald och nyttjande av ekosystemtjänster.
• Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimat-
förändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer.
• Hållbara energisystem.
• Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och 
marina resurser.

• Hållbara städer.
• Miljömässigt hållbar produktion och konsumtion.
• Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och markrätts-
frågor.
• Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.
• Institutionell kapacitet avseende miljömässig hållbarhet.

I takt med att effekterna av klimatförändringar, utarm-
ning av biologisk mångfald och miljöförstöring blir alltmer 
alarmerande så väntas ojämlikheter, fattigdom, konflikter 
och sårbarhet hos människor och samhällen öka. Därför är 
klimat- och miljöarbetet en viktig förutsättning för minskad 
fattigdom. Arbetet bedrivs i form av påverkansarbete, riktade 
insatser och integrering i den operativa verksamheten. Under 

2022 2021 2020

Figur 2.80:  Andel av totalt utbetalade medel utifrån policy markören 
för miljö
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Figur 2.81:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, biologisk mångfald och 
nyttjande av ekosystemtjänster (29%; 1 078 mnkr)
Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan 
och naturkatastrofer (26%; 945 mnkr)
Hållbara energisystem (24%; 887 mnkr)
Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och marina resurser 
(9%; 323 mnkr)
Hållbara städer(5%; 192 mnkr)
Miljömässigt hållbar produktion och konsumtion (3%; 100 mnkr)
Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och markrättsfrågor (2; 78 mnkr)
Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar (1%; 38 mnkr)
Institutionell kapacitet avseende miljömässig hållbarhet (0,3%; 12 mnkr)
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2022 beslutade Sida om en ny klimat- och miljöpolicy, i enlig-
het med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myn-
digheter, för verksamheten. Där förtydligas det att vi ska bidra 
med stöd till tre prioriterade ömsesidigt förstärkande områ-
den i utvecklingssamarbetet för att öka motståndskraft och  
anpassningsförmåga mot klimatförändringar, naturkatastro-
fer och miljöföroreningar, minska fattigdomen och bidra till 
efterlevnaden av mänskliga rättigheter: 
• Klimatanpassning och utsläppsminskning – för att stärka 
klimatanpassningsåtgärder, stödja hållbara energilösningar 
och minska risken för katastrofer.  
• Hållbart nyttjande, restaurering och bevarande av skog, 
mark, vatten och marina resurser – för att förbättra förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster och en 
tryggad livsmedelsförsörjning.  
• Minskning av föroreningar av luft, mark och vatten – för att 
förebygga, kontrollera och åtgärda utsläpp av föroreningar i 
luft, mark och vatten för en ren och hälsosam miljö.407  

Sida arbetar med ett tydligt fokus på att stärka länder-
nas egen kapacitet och förmåga till en miljömässigt hållbar 
utveckling. Vi ger stöd till myndigheter, enskilda organisatio-
ner, tankesmedjor och internationella organ samt till forsk-
ning och näringsliv. Ungefär hälften av vårt stöd gick under 
året till multilaterala organisationer (49 procent), följt av 
civilsamhällesorganisationer (22 procent) och offentliga insti-
tutioner (10 procent). Våra tre största partner var International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD), FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP) och Food and Agriculture 
Organization (FAO). De tre största svenska partner var 
Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms universi-
tet och Naturvårdsverket. Den strategi som har störst andel 
klimat och miljö är Strategin för hållbar miljö 2018–2022. 
Därefter följer Strategi för Östeuropa 2021–2027 och Regional 
strategi för Afrika 2022–2026.

Ökade synergier mellan perspektiven inom utvecklings-
samarbetet är fortsatt prioriterat. Det finns ett flertal exempel 
på projekt som integrerat två eller flera av de av regeringen 

beslutade fem prioriterade perspektiven. Sida har riktat mer 
fokus på ungdomar och stärkta kopplingar mellan jämställd-
het samt klimat och miljö under året. Sidas stöd till FRIDA 
(The Young Feminist Fund) och deras arbete med att stödja 
unga feministers miljöaktivism har bidragit till ett ökat fokus 
och kunskap inom Sida om kopplingarna mellan jämställdhet, 
kvinnor och flickors rättigheter samt klimat och miljö. FRIDA 
verkar för ökad finansiering för unga feministers miljöenga-
gemang och utrymme för ungas meningsfulla deltagande och 
ledarskap i globala, regionala och lokala beslutsforum som 
hanterar klimat- och miljöfrågor. Exempelvis har FRIDA:s 
partnerorganisation i Papua Nya Guinea, Rise Up!, forskat på 
hur den industriella fiskenäringen i regionen påverkar miljö 
och jämställdhet. Utifrån detta har Rise Up! utbildat kvin-
norättsorganisationer inom evidensbaserad policypåverkan 
gentemot lokala beslutsfattare.408 

Skärningspunkten mellan klimat och miljö och mänskliga 
rättigheter noteras i flera av strategierna och är ett område av 
fortsatt intresse för Sida. Som uppföljning på engagemanget 
på Stockholm+50 arrangerade Sida ett Development Talk409 på 
temat ”Implementing the new human right to a clean, healthy 
and sustainable environment” i oktober 2022. Seminariet tog 
fasta på den andra rekommendationen i aktionsagendan från 
Stockholm+50 samt den historiska resolutionen om rätten till 
en ren, hälsosam och hållbar miljö som antogs av FN:s gene-
ralförsamling i juli 2022. Tillsammans med representanter 

för ursprungsfolk, ungdomar, civilsamhälle och den privata 
sektorn lyftes frågor kring hur den nya mänskliga rättigheten 
kan bidra till transformativ förändring och vilka aktörer som 
bär ansvar för att rättigheten ska kunna uppfyllas för alla 
människor.410

Under året har Sida stärkt klimat- och miljöarbetet genom 
dialog och aktivt deltagande i följande processer:
• Sidas medverkan i de nationella konsultationerna inför 
Stockholm+50 har bidragit till stärkta relationer med UNDP 
i flera länder och i några fall även med regeringen i landet. I 
Somalia skapade de nationella konsultationerna ett forum för 
brett deltagande från civilsamhälle och grupper inom befolk-
ningen som tidigare saknats. I Serbien och Zimbabwe har de 
nationella konsultationerna bidragit till att klimat- och miljö-
frågorna lyfts högre upp på den politiska agendan, och Sidas 
medverkan har därmed stärkt förutsättningarna för samar-
bete inom området framöver.411
• Sida har stöttat påtryckningarna för att Världsbanken ska 
prioritera sina långsiktiga åtaganden inom klimat och miljö. 
Genom ett samarrangemang med Världsbanken under 
Stockholm+50 om “Increasing Financial Action for Green and 
Sustainable Development” med svenska finansdepartementet, 
Zambias regering och investerare stärktes den gemensamma 
förståelsen för de hinder som ännu existerar för att öka inves-
teringar i låg- och medelinkomstländer.412 

Figur 2.82:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(38%; 28 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(57%; 42 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(5%; 4 strategimål)

Figur 2.83:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar 
(8%; 6 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(55%; 41 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(36%; 27 strategimål)
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• Sida deltog i förhandlingarna inför och under de stora 
partsmötena (COP27 och COP15) om FN:s klimatkonvention 
(UNFCCC) och konventionen om biologisk mångfald (CBD). Vid 
förhandlingarna om UNFCCC förde vi in utvecklingsperspek-
tivet, främst inom klimatanpassning. Vid förhandlingarna om 
CBD bidrog vi med utvecklingsperspektivet inom kapacitets-
utveckling och resursmobilisering.
• Sverige, genom Sida, tog i december 2022 över rollen som 
ordförande i det Globala partnerskapet för effektivt utveck-
lingssamarbete (GPEDC). Sida arrangerade en klimatsession 
under högnivåmötet i december 2022 för att verka för att 
principerna för effektivt utvecklingssamarbete ska få ökat 
genomslag inom klimatfinansiering. Sessionen resulterade 
i ökad förståelse och engagemang i förhållande till effektiv 
klimatfinansiering med fokus på klimatanpassning samt kon-
kreta rekommendationer om hur effektivitetsprinciperna kan 
ha bäring på det internationella klimatarbetet.413
• Sida, som ordförande för OECD-DAC:s tematiska nätverk för 
klimat och miljö (Environet), bidrog under året till att ta fram 
en handlingsplan för genomförandet av DAC-deklarationen 
för att anpassa utvecklingssamarbetet utefter målen i 
Parisavtalet om klimat.414 Arbetet ledde till att hela OECD:s 
verksamhet, inklusive DAC-medlemmar, nu bidrar till genom-
förandet av deklarationen för att stödja rättvis omställning i 
samarbetsländerna och ökad förmåga att anpassa sig till kli-
matförändringarna.415

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
området är att den inte har haft någon tydlig riktning i 

förhållande till drygt hälften av målen (42 mål, 57 procent). 
Utvecklingen bedöms samtidigt ha gått bakåt för ungefär en 
tredjedel av målen (28 mål, 38 procent) och framåt i förhål-
lande till resterande mål (4 mål, 5 procent). Där utvecklingen 
har gått framåt så handlar det i de flesta fall om att tillgången 
till förnybar energi har utvecklats positivt i landet.
 Under 2022 har nya lägesrapporter släppts som visar på 
den alarmerande situationen.416, 417, 418 Rapporterna talar sitt 

tydliga språk: kopplingen mellan mänsklig aktivitet och för-
ändringen i vårt klimat och miljö är glasklar. Rapporterna 
poängterar att läget är akut och redogör för de risker mänsk-
ligheten står inför om vi inte vänder den negativa utvecklingen 
inom de närmsta åren.419, 420 Denna växande ansamling av 
evidens ger en tydlig signal för Sida att klimat- och miljöfrå-
gorna blir än viktigare i utvecklingssamarbetet och Sidas svar 
på dessa utmaningar reflekteras under strategimålskatego-
rierna i avsnittet ”Kritiska utvecklingsfrågor och resultat”. De 
är också bevis på att det inte går att behandla de tre plane-
tära kriserna (klimat, biologisk mångfald och föroreningar) 

separat. Evidensen visar också på behovet av ett långsiktigt 
perspektiv i allt arbete för hållbara långsiktiga resultat och 
avvärjning av framtida förluster. Utmaningarna kräver en 
gemensam ansats och ta fasta på sambanden mellan de tre 
planetära kriserna, vilket är utgångspunkten för Sidas nya 
klimat- och miljöpolicy.

Sida bedömer att ungefär en tredjedel av strategimålen 
inom klimat och miljöområdet har haft en väl sammansatt 
portfölj av insatser och aktiviteter (27 mål, 36 procent), medan 
fler än hälften behöver mindre justeringar (41 mål, 55 pro-
cent). Övriga strategimål bedöms behöva större justeringar (6 

Loreen är en småbrukare i Masvingo, Zimbabwe. Med utbildning från WFP kan hon odla fler sorters grödor än förut.
 Foto: WFP/Samantha Reinders
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mål, 8 procent). Detta har flera förklaringar. Utbetalningstaket 
har begränsat möjligheten att identifiera nya samarbets-
partner (Colombia). Sanktionerna mot Ryssland efter den 
fullskaliga invasionen av Ukraina har inneburit avbrutna stöd 
(Ryssland). 

Klimat- och miljöfrågor får allt större betydelse i utveck-
lingssamarbetet. Detta är något som märks av genom fler-
talet regleringsbrev och uppdrag som kräver att Sida går än 
längre i sitt klimat- och miljöarbete. Till exempel nämns ökat 
fokus på biologisk mångfald, bidrag till Sveriges utfästelse om 
en dubblering av klimatbiståndet till 15 miljarder kronor 2025 
och arbetet för att bidra till den globala omställningen till cir-
kulär ekonomi.421  

I stort sett alla Sidas strategirapporter vittnar om att kli-
matkrisen hotar utvecklingen i respektive land eller region. I 
flertalet strategier nämns att en förstärkning av arbetet inom 
klimat, miljö och biologisk mångfald kommer att behövas. Det 
gäller såväl att stärka som att komplettera befintliga portföl-
jer men även att i större utsträckning integrera klimat- och 
miljöperspektivet i befintliga insatser. I och med att en stor 
del av de aktiviteter som driver förlust av biologisk mångfald 
eller som har stor potential för en positiv miljöpåverkan före-
kommer i andra sektorer, krävs fortsatt satsningar för att 
integrera klimat och miljö. Sida genomförde 2022 ett omfat-
tande arbete för att tydliggöra ansvar och roller för klimat- 
och miljöarbetet inom organisationen, i verksamhetsmål och 
stödmaterial422 inklusive att besluta om en ny klimat- och 
miljöpolicy för myndigheten.423 Sida har genom stärkt evidens 
och givarsamarbete inom området lyckats ta nya grepp för att 
proaktivt integrera klimat- och miljöfrågor i såväl de insatser 
som vi stödjer som i dialog och strategisk kommunikation.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, biologisk 
mångfald och nyttjande av ekosystemtjänster

Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den till stor del inte 

har haft någon tydlig riktning (12 mål, 50 procent) eller har 
gått bakåt (11 mål, 46 procent). Utvecklingen har endast gått 
framåt i förhållande till ett strategimål (4 procent). 

Förhållandet mellan människor och naturen blir allt mer 
påfrestat och behovet av transformativ förändring för att 
försöka stävja en ekosystemkollaps är överhängande.424 Ett 
exempel på transformativ förändring är att förändra hur natu-
ren värderas i politiska och ekonomiska beslut. Nuvarande 
värderingsmodeller tenderar att enbart se naturen som en 
tillgång som möjliggör kortsiktig ekonomisk tillväxt. Detta ger 
upphov till icke-hållbar förvaltning av naturresurser, något 
som i sin tur driver på förlust av biologisk mångfald. Genom 
att bredda synen på naturvärden och hur dessa värden rela-
terar till olika samhällsgrupper, inklusive ursprungsfolk, 
kan naturens olika värden tas omhand i ekonomiska och 
beslutsfattande processer och därmed tydligare prioriteras. 
Sidas arbete bidrar till att förändra synen på naturvärden och 
ekosystemtjänster. Under året har UNEP, med stöd från Sida, 
bidragit till standardisering av hur ekosystemtjänster värde-
ras, vilket har ökat kunskapen om ekosystemtjänsters värde 
och betydelse för att mildra pandemins effekter.425 Arbetet 
har även bidragit till att naturkapital har lagts till i system 
för uppföljning av framsteg för hållbar utveckling. I Brasilien 
utvecklades till exempel räkenskaper för vatten och biologisk 
mångfald. 

Utövandet av mänskliga rättigheter, så som deltagande 
i den offentliga debatten och tillgång till information, kan 
främja starkare åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande 
av biologisk mångfald och ekosystem. Samtidigt är människor 
som försvarar miljön alltmer utsatta.426 Sida finansierar olika 
typer av initiativ för att stödja miljöförsvarare. Under året har 
Swedwatch, som stöds av Sida, utökat kunskapen och kapa-
citeten hos miljöförsvarare samt bedrivit påverkansarbete 
gentemot EU-parlamentet för stärkt skydd av miljöförsvara-
re.427 I Bangladesh har samarbetet med miljörättsorganisatio-
nen Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA) 
bidragit till ett domstolsbeslut som underlättar antagandet av 
en starkare lagstiftning kring flodskydd och ger miljöaktivister 

en solid rättslig grund för att stämma individer och företag 
som illegalt ockuperar och bygger på flodstränder.428

Sida finansierar olika typer av initiativ för hållbar förvalt-
ning av naturresurser. I Mali har Sidas arbete bidragit till att 
bevara det artrika inre Nigerdeltat, det näst största våtmarks-
området i Afrika, genom att återställa översvämmade skogar 
och återplantera skog.429 Restaureringen och planteringen 
har parallellt bidragit till stärkt motståndskraft mot klimat-
förändringarna och förbättrade försörjningsmöjligheter för 
lokala bönder. Initiativet har även möjliggjort närmare studier 
av förhållandet mellan översvämmade skogar, fiskenäring och 
fågelliv, något som kan användas för fortsatt hållbar förvalt-
ning av deltat. 

Sida har under året fortsatt att arbeta med hållbart 
nyttjande av naturresurser i flyktingläger. I Cox’s Bazar i 
Bangladesh har Sidas fleråriga stöd möjliggjort tillhanda-
hållande av gasol för flykting- och värdsamhällen. Detta 
har bidragit till en drastisk minskning av avskogning och 
gjort det möjligt att återställa skogsmark både i och utanför 
lägren samt minskat spänningar mellan dessa samhällen. 
Programmet strävar även efter att bidra till hållbart nyttjande 
av naturresurser genom systematiserad avfallshantering. 
I flyktinglägren har inrättandet av den första soptippen för 
icke-återvinningsbart avfall samt system för hantering av 
avfall vid brand minskat volymen av avfall och bidragit till 
lägre hälsorisker och miljöpåverkan. I värdsamhällena har 
avfallshanteringssystem också etablerats som erbjuder lag-
ring, kompostering och säker deponering av avfall.430 

Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimat-
förändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer 

Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den för mer än hälften 

av målen inte har haft någon tydlig riktning (14 mål, 67 pro-
cent), samtidigt som utvecklingen har gått bakåt i förhållande 
till resterande mål (7 mål, 33 procent).

Effekterna av den pågående förändringen av klimatet blir 
allt mer påtagliga och FN:s klimatpanel varnar för än mer för-
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ödande och oåterkalleliga effekter om inte drastiska åtgärder 
omgående vidtas.431 Att bygga motståndskraft och anpassa 
samhällen, inklusive särskilt sårbara samhällen, till klimat-
förändringarnas effekter är av yttersta vikt för att minska 
risker till följd av ett förändrat klimat och samtidigt bekämpa 
fattigdom. Trots ständigt ökande behov är anpassningsåtgär-
der på global nivå fortsatt underfinansierade. Sidas arbete har 
under året fortsatt att bidra till ökad anpassningsförmåga mot 
klimatförändringarnas effekter men också till en ekonomisk 
utveckling som är motståndskraftig och har begränsad mil-
jöpåverkan. 

I Kenya har Sidas stöd till FN:s livsmedelsprogram (WFP) 
bidragit till att stärka småbrukares motståndskraft mot kli-
matförändringarna, till exempel genom uppbyggnad av infra-
struktur såsom droppbevattning och solcellsdrivna borrhål. 
Vidare utbildades över 68 000 småbrukare inom klimatsmart 
jordbruk och metoder för att minska förluster efter skörd och 
inom alternativa försörjningsmöjligheter, inklusive biodling, 
fjäderfäproduktion och fiskodling. Småbrukare fick även hjälp 
med att få tillgång till krediter för att klara oförutsägbara 
chocker. Mer än 900 lokala spar- och låneföreningar bildades 
i elva län, vilket gjorde det möjligt för över 27 000 människor 
(varav 76 procent kvinnor) att få tillgång till lån.432

Sida har även gett stöd till ett projekt via 
Världsbanksfonden ProBlue för att stärka motståndskraf-
ten mot klimatförändringarna i små ö-nationer i Karibien. 
Projektet gör det möjligt för småskaliga fiskare i särskilt 
utsatta områden att ta ut försäkringar mot bland annat stor-
mar och orkaner. Problue har även inom ramen för projektet 
utvecklat ett verktyg i samarbete med FAO för att bedöma kli-
matförändringarnas inverkan på fiskbestånden och anpassa 
fiskenäringen för att öka motståndskraften mot klimatföränd-
ringarna.433

I Guatemala har Sida under året gett stöd till FAO och 
Unicef för stärkt kapacitet för klimatanpassning, både på 
institutionell- och individnivå. Genom programmet stärktes 
kapaciteten på jordbruksministeriet och i fem kommuner 
inom vattenförvaltning, bevarande av jord och fukt, skogsplan-

tering, uppsamling av regnvatten samt odling av torktoleranta 
kaffeplantor och egentillverkning av vattenpumpar. Dessutom 
utvecklades system för uppsamling av regnvatten för kon-
sumtion och jordbruksproduktion vid torka, ett system som 
kan nyttjas av 6 400 familjer.434 I Guatemala har Sida tillsam-
mans med miljöforskningsinstitutet IARNA även byggt upp 
system som tidigt varnar för klimatrelaterade faror. Man har 
även etablerat nätverk och analysverktyg för att ge småska-
liga bönder tillgång till meteorologisk information och därmed 
minska risken att bönderna förlorar skördar.435 

I Kosovo har Sidas stöd till UNDP bidragit till att stärka 
motståndskraften hos kvinnor på landsbygden mot klimatför-
ändringarnas effekter och identifiera alternativa inkomstkäl-
lor genom utbildningar inom motståndskraftigt och ekologiskt 
jordbruk, naturbaserade lösningar och cirkulär ekonomi.436

Hållbara energisystem
Sidas bedömning av utvecklingen mot hållbara energi-
system är att den går framåt i förhållande till några 

strategimål (3 mål, 23 procent) och bakåt för några (3 mål, 23 
procent), medan det inte finns någon tydlig riktning i förhål-
lande till mer än hälften av målen (7 mål, 54 procent). Målen 
är formulerade med utgångspunkt i det Globala målet 
nummer 7 om hållbar energi för alla. I Afrika söder om Sahara 
är ökad tillgång till förnybar energi samt effektiv energian-
vändning prioriterade mål i sig. För Mocambique, flera regio-
nala strategier (Afrika, Asien och Östeuropa) och för den glo-
bala strategin för hållbar miljö formuleras målet istället som 
minskad eller begränsad klimatpåverkan inklusive, eller med 
fokus på ökad tillgång till förnybar energi samt effektiv energi-
användning.

I världen ökade andelen förnybar energi under 2020 och 
2021 trots pandemin. Tyvärr släpar de länder efter som mest 
behöver nya kraftverk.437 För att uppnå målet om hållbar 
energi för alla och begränsa den globala uppvärmningen i 
enlighet med Parisavtalet krävs minst en sjufaldig ökning av 
de årliga energiinvesteringarna i världens utvecklingsländer 
och de växande ekonomierna fram till 2030.438

Andelen människor i världen med tillgång till elektricitet 
har ökat från 83 procent år 2010 till 91 procent år 2020.439 
Utvecklingen är ojämnt fördelad över världen och av de 733 
miljoner människor som fortfarande saknar tillgång till elek-
tricitet bor 567 miljoner i Afrika söder om Sahara.440

Människor med tillgång till ren matlagning har ökat från 
57 procent år 2010 till 69 procent år 2020.441 2,4 miljarder 
människor, varav de flesta bor i Afrika söder om Sahara, 
använder ineffektiva spisar som påverkar klimat och miljö 
negativt och utgör en allvarlig hälsorisk.442 Kroniska luftvägs-
sjukdomar från traditionell matlagning drabbar barn och kvin-
nor särskilt hårt.443

Sidas energiarbete har sin tyngdpunkt i utvecklingssamar-
betet i Afrika söder om Sahara. Sida stödjer offentliga institu-
tioner med kapacitetsutveckling och offentliga investeringar 
som en viktig grund för att också privata investerare ska 
genomföra insatser.

En särskild projektgrupp, Power Africa, håller samman och 
leder Sidas energiarbete i Afrika Söder om Sahara sedan 2015. 
Projektmodellen bidrar till lärande mellan länder och kom-
pletterande regionala insatser. Under 2021 har Sida bidragit till 
att restaurera vattenkraftverk, bygga kraftledningar och till att 
privata aktörer kan erbjuda system med till exempel solceller 
i områden dit kraftledningarna inte når.444, 445, 446 Fyra garantier 
har bidragit till 41 godkända lån i 14 länder för olika decen-
traliserade energisystem.447 Trots pandemin har Sida under 
2021 bidragit till att 657 000 hushåll fått tillgång till förnybar el. 
Utsläppen av koldioxid har reducerats med mer än 1,9 miljoner 
ton och 386 miljoner kronor privata medel har mobiliserats, 
ett kliv framåt mot projektets mål att mobilisera 1 miljard US 
dollar till 2024.448 Dessutom sparar de organisationer som 
slutar använda dieselkraftverk mycket pengar.449

Krav på produkters kvalitet och energiprestanda stärker 
förutsättningarna för hållbara investeringar och handel inom 
södra och östra Afrika. Sida har bidragit till att 22 länder 
gemensamt har infört krav för LED-lampor under 2021 och 
arbetet fortsätter nu med bland annat luftkonditionerings-
system.450
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Genom Sidas bidrag till E5P-fonden, Östeuropeiskt part-
nerskap för energieffektivisering och miljö, har ytterligare sex 
gånger så mycket kapital mobiliserats och investerats i håll-
bar energi och miljö.451

Positiv förändring sker ofta som en följd av ökad kunskap 
och kännedom om alternativ. Sida skapar plattformar för 
ökade insikter om de sociala och kulturella aspekter som 
gör det svårt att modernisera matlagning.452 84 journalister 
i Östeuropa har utbildats i ämnen som energifrågor, avfalls-
hantering och klimatförändringar.453 I Jemen visar Sida att den 
privata sektorn kan erbjuda småskalig energiproduktion med 
biogas även på avlägsna platser och i konfliktfylld miljö, när 
de ges lite offentligt stöd.454

För att uppnå målet om hållbar energi för alla krävs det 
att kvinnor tar en aktiv roll i utvecklingen. Sida bidrar till ökat 
medinflytande för kvinnor inom energisektorn i flera världs-
delar, till exempel genom ökad teknisk kapacitet och opini-
onsbildningskapacitet eller tillgång till kapital för egenföreta-
gande med inriktning på hållbar energi.455, 456

Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och 
marina resurser

Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den för mer än hälften 

av målen inte har haft någon tydlig riktning (4 mål, 57 pro-
cent), samtidigt som utvecklingen har gått bakåt i förhållande 
till resterande mål (3 mål, 43 procent). 

Att säkerställa tillgång till tillräcklig mängd rent vatten 
genom hållbar förvaltning framstår alltmer centralt för 
anpassningen till och begränsningen av klimatförändringar-
na.457 Dessutom har årtionden av svag förvaltning, överut-
vinning och ökad förorening av sötvattens- och grundvatten-
resurser förvärrat vattenstressen och försämrat hälsan hos 
vattenrelaterade ekosystem som i sin tur negativt påverkat 
människors hälsa, ekonomisk verksamhet och livsmedels- 
och energiförsörjning.458

Den pågående förlusten av kust- och inlandsvåtmarker, i 
tillägg till att redan mer än 80 procent av världens våtmarker 
har gått förlorade sedan förindustriell tid, bidrar till minskade 
möjligheter att begränsa klimatförändringarna, minska effek-
terna av översvämningar och torka och minska förlusten av 
biologisk mångfald i sötvatten i Sidas samarbetsländer.459

Sida ger stöd till en större inkludering av vatten i klimatan-
passningssåtgärder, exempelvis genom stödet till UNDP och 
SIWI. Dessa har utvecklat sektorbaserade checklistor som 
stöd för beslutsfattare och klimatexperter att identifiera vilka 
vattenfrågor som bör hanteras och integreras i nationellt fast-
ställda bidrag (NDCs). Syftet är att nå bättre anpassnings- och 
utsläppsminskningsresultat.460 

Sida ger stöd till en integrerad förvaltning av vattenre-
surser på global, regional och nationell nivå. Exempelvis har 
stödet till Världsbankens fond Cooperation in International 
Waters in Africa (CIWA) bidragit till stärkta policyer för vatten-
förvaltning i alla Southern African Development Communitys 
(SADC) 16 medlemsstater, liksom på regional nivå.461 SIWI har 
i Etiopien bidragit med att anpassa policyer och strategier till 
att fungera i relation till vattenavrinningsområden.462

Sidas stöd, genom Världsbanksfonden Global Water 
Security and Sanitation Partnerships (GWSP), har även bidra-
git till att regeringar genomför evidensbaserade prioriteringar 
inom vattensektorn och kvantifierar vattenrelaterade risker 463 

Stöd för att minska marina föroreningar och plast i haven 
genom Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), 
har bidragit till framtagandet av nationella handlingsplaner 
för marint plastavfall i Malaysia, Thailand, Kambodja och 
Vietnam.464 I tillägg har Sidas stöd till Världsbanken, UNDP 
och IUCN bidragit till ytterligare minskade marina plast-
föroreningar i Asien och Afrika. Stödet till World Resources 
Institute (WRI) har bidragit med att synliggöra frågor kring 
hållbar blå ekonomi, förbättrad livsmedelstrygghet och för-
sörjningsmöjligheter och system för att beslutsfattare ska 
kunna fatta mer välgrundade beslut om hållbar havsförvalt-
ning.465

Hållbara städer
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den för mer än hälften 

av målen inte har haft någon tydlig riktning (3 mål, 60 pro-
cent), samtidigt som utvecklingen har gått bakåt i förhållande 
till resterande mål (2 mål, 40 procent). 

Världen urbaniseras i snabb takt och det är i utvecklings-
länder i Afrika och Asien som den snabbaste stadstillväxten 
sker.466 Det är också dessa regioner och länder med svaga 
offentliga förvaltningar som är minst rustade att hantera 
utmaningarna. I dag bor 52 procent av utvecklingsländernas 
befolkning i städer och detta förväntas stiga till 66 procent år 
2050.467 Utmaningarna vad gäller hållbar stadsutveckling är 
många. Klimatförändringarna och en ökande ojämlikhet är 
globalt stora utmaningar. Utöver dessa har utvecklingslän-
derna mycket stora utmaningar med ökande fattigdom, brist 
på samhällsservice och bostäder samt hanterandet av väx-
ande slum och informella bosättningar.468 Sida har gett stöd 
till att stärka det globala arbetet med hållbar stadsutveckling 
på flera sätt. Exempelvis lanserade UN-Habitat under 2021 
en handbok för att bygga kapacitet och stödja uppföljningen 
av New Urban Agenda och det Globala målet nummer 11.469 
Ett annat exempel är United Cities and Local Governments 
(UCLG) som har utvecklat en global plattform, Local4Action 
Hub. Där kan städer lära av varandra och bygga kapacitet 
inom hållbar stadsutveckling, med fokus på klimatmotstån-
dskraft.470 Hur städer och områden planeras och vilka som 
deltar i planeringen är avgörande för människors livskvalitet. 
Det är viktigt med ett brett medborgardeltagande. UN-Habitat 
har, med stöd från Sida, använt innovativ digital teknik för 
att involvera flickor och unga kvinnor i stadsplanering i 280 
städer genom ”Her City digital toolbox”.471 En utmaning i arbe-
tet inom hållbara städer är att möta den accelererande efter-
frågan på bostäder och grundläggande samhällstjänster, och 
samtidigt hantera de negativa konsekvenserna av vårt stadsliv 
(inklusive avfall och nedsmutsning av vattendrag, hav, mark 
och luft) på ett hållbart sätt. I Bangladesh har Sidas samar-
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bete med WaterAid bidragit till att slumområden, skolor och 
låginkomstpendlare fått tillgång till säkra vatten- och sani-
tetsanläggningar i Dhaka och andra stadsområden. I Saidpur-
distriktet har 200 000 invånare fått tillgång till sanitetstjänster 
genom anläggandet av ett nytt slamhanteringssystem. Genom 
Unicef förbättrades regeringens kapacitet att lokalisera, 
testa och behandla arsenik och fekala föroreningar i vatten. 
Omkring 200 000 invånare i Comilla-distrikten har fått tillgång 
till arsenikfritt dricksvatten.472

För närvarande står städerna för mer än 70 procent av 
den globala energiförbrukningen och tillhörande växthusga-
sutsläpp, vilket visar på deras betydelse för att uppnå målen 
om minskade klimatutsläpp.473 Städer påverkas också starkt 
av klimatförändringar och blir allt mer utsatta för översväm-
ningar, värmestress, vattenbrist och andra klimateffekter. De 
fattigaste invånarna drabbas hårdast. I Liberia har Sida bidra-
git till Global Facility for Disaster Reduction and Recoverys 
(GFDRR) arbete med de lokala myndigheterna i regionen runt 
huvudstaden Monrovia för att öka deras kapacitet att inte-
grera katastrofrisksanalyser i planeringen och gett stöd för 
att utöka användandet av drönare och satellitdata som plane-
ringsverktyg i urbana processer.474 Sida har även gett stöd till 
Världsbankens globala initiativ City Wide Inclusive Sanitation 
som främjar samverkan mellan olika aktörer inom sanitet och 
användandet av lokalt anpassade tekniska eller naturbase-
rade lösningar. Målet är att säkerställa att hela sanitetskedjan 
hanteras säkert för att skydda miljön och människors hälsa. 
Insatser har gjorts i över 30 länder som varit katalytiska för 
investeringar av Världsbanken på upp mot 6 miljarder US 
dollar och direkt eller indirekt förbättrat livet för över 14 mil-
joner människor. Genom det globala initiativet har även ett 
verktyg för att kunna beräkna växthusgasutsläpp från olika 
sanitetssystem tagits fram.475 

Miljömässigt hållbar produktion och konsumtion
Sidas bedömning av utvecklingen mot målet inom denna 
strategimålskategori är att den har gått bakåt (1 mål, 

100 procent). 

Produktions- och konsumtionsmönster är viktiga områden 
för Sida och blir allt viktigare i våra samarbetsländer. Under 
de senaste decennierna har dock ökad konsumtion och för-
ändrade konsumtionsmönster satt jordens resurser under 
allt större tryck. Icke-hållbar global produktion och konsum-
tion förstärker de tre sammanlänkade kriserna (klimatför-
ändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar). I 
Serbien har Sida anslutit sig till ett nordiskt samarbete kring 
cirkulär ekonomi som bygger på Sidas stöd till gröna inves-
teringar och näringslivsutveckling i landet. Samarbetet gav 
upphov till en utlysning för innovationer kring grönt avfall, 
något som genererade konkreta investeringar i företag och 
kommuner. Samarbetet har även bidragit till investeringar 
i miljöteknik inom livsmedelsindustrin, vilket bedöms ha 
bidragit till minskade negativa effekter på vatten och luft samt 
mindre avfall.476

Sida ger även stöd till Världsbanksfonden ProBlues pilot 
i 14 länder kring cirkulär ekonomi och grön tillväxt. Fonden 
ska generera arbetstillfällen i tillverkningskedjan samtidigt 
som mål för att minska och ersätta plastprodukter sätts upp. 
Piloten har som mål att skapa incitament för hushåll, privata 
aktörer och myndigheter att minska plastföroreningar i hela 
värdekedjan. Sidas stöd till piloten har till exempel bidragit 
till framtagande av en ny plastlag i Senegal, en strategi för 
avfallshantering i Maldiverna och en nationell plan för plast-
föroreningar i Myanmar och Vietnam.477

Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och markrättsfrågor
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att de inte har haft någon 

tydlig riktning (2 mål, 100 procent). Två nya utvärderingar visar 
att Sidas stöd till hållbart lantbruk är underrapporterat.478 479 I 
årsredovisningen redovisas ett flertal strategimål under eko-
nomisk utveckling, trots att insatserna inom lantbrukssektorn 
ofta integrerar ekonomiska, sociala och miljömål. Som exem-
pel på komplexiteten kan nämnas belastningen på miljön i 
Uganda som påverkas av prisökningar och flyktingmottag-

ande. Det globala lantbruket bidrar till klimatförändring och 
försämrade ekosystem, samtidigt som de mest sårbara regio-
nerna drabbas av konsekvenserna.480 Under 2022 fortsatte 
antalet hungriga att öka globalt, och nådde 828 miljoner 
människor, av vilka 20 procent bor i Afrika. De tre främsta 
orsakerna till hungern är extrema vädersituationer som leder 
till missväxt, prisökningar som försämrar köpkraft och inves-
teringsförmåga, och konflikter som orsakar miljöpåverkan 
och tvingar människor på flykt. Covid-19 fördjupade de redan 
pågående kriserna.481

Sidas stöd till Kemikalieinspektionen bidrar både till det 
globala arbetet med att begränsa kemikalieanvändandet 
och att utveckla riktlinjer för att genomföra sådan föränd-
ring nationellt.482 Ett exempel är Zambias nya statsbudget, 
som visar på politisk vilja att prioritera klimat och miljö.483 
Ändringar i miljöförvaltningslagen har lett till bestämmelser 
om registrering av bekämpningsmedel. Bland småbrukare 
märks ett ökat intresse för, och användning av klimatsmarta 
odlingsmetoder såsom organisk gödsel och samodling med 
kvävefixerande träd.484 

Trots många utmaningar visar småskaliga odlingssystem 
på möjligheter att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning 
– inom de planetära gränserna.485 Småskaliga jordbrukare 
var bland dem som lyckades ställa om produktionen under 
pandemin när konstgödseln inte nådde fram, tack vare lokalt 
utsäde och genom att sprida kunskap om biologiska insat-
svaror (kompost, biopesticider).486 I Syrien har vårt stöd till 
Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) 
bidragit till att närmare 10 000 jordbrukare fått tillgång till 
insatsvaror, växthus och fortbildning. Närmare 8 500 hus-
håll fick stöd till hemmabaserade aktiviteter, såsom mindre 
odlingar. Stödet har bidragit till ökad produktivitet och hus-
hållsinkomst, så att deltagare inte behövde sälja av tillgångar 
eller ta sina barn ur skolan.487

Att förvalta naturresurser hållbart och samtidigt 
producera tillräckligt med mat är en enorm utmaning. 
I Moçambique har We Effect, genom Forum of Non-
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Governmental organizations of Niassa, stöttat 6 600 kvinnor 
och män att aktivt delta i nationella konsultationer för att 
revidera marklagstiftningen. Arbetet med att sprida bra 
jordbruksmetoder har också ökat jordbruksproduktivitet och 
livsmedelstrygghet, vilket minskar trycket på övrig mark och 
naturresurser.488

Sida ger även stöd till Regional Community Forest Training 
Centre for Asia and the Pacific (RECOFTC), som arbetar för 
att stärka ursprungsfolk och marginaliserade gruppers rät-
tigheter till den skog de bor i och är beroende av. I Indonesien 
har arbetet bidragit till ökat mandat av regeringen för bybor 
att sköta sina skogslandskap. Utvecklingen av skogsjordbruk 
har hjälpt dem att klara utmaningarna från pandemin och 
samtidigt minska ohållbart svedjebruk, som förstör skogen 
och mark.489 

Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar
Sida kan inte göra en bedömning av utvecklingen mot 
målet inom denna strategimålskategori då den nya glo-

bala miljöstrategin, Strategi för hållbar miljö 2022–2026 inte 
har mål inom denna kategori. Resultaten nedan härrör från 
den föregående strategin, 2018–2022. 

FN:s klimatpanel har gång på gång slagit larm om det 
akuta klimatläget – utsläpp av växthusgaser fortsätter att 
öka och varje tiondels grad uppvärmning innebär förödande 
konsekvenser. Under året publicerades ytterligare en rapport 
som konstaterade att utsläppen av växthusgaser måste nå sin 
topp före 2025 och sedan minska med 43 procent från 2019 
års nivåer före 2030 för att begränsa den globala temperatu-
rökningen till Parisavtalets mål om 1,5 grader.490 Sida finan-
sierar projekt och program som har som mål att bidra till att 
minska utsläppen för att klara Parisavtalets mål.

Sida har under året gett stöd till genomförandet av sam-
arbetsländers nationellt fastställda bidrag (NDC) under 
Parisavtalet. Stockholm Environment Institute (SEI) har 
med stöd från Sida stöttat 15 länder i Afrika, Asien och 
Latinamerika med att höja ambitionsnivån i respektive NDC.491 

SEI har till exempel i samarbete med Mexikos regering tagit 
fram en ny nationell strategi för att minska kolutsläppen med 
51 procent till 2030. Samarbetet har dessutom inneburit stöd 
till Nigerias regering för att ta fram en nationell plan för att 
minska utsläpp av sot, metan och koldioxid före 2030. Sida ger 
sedan flera år stöd till Centre for Science and Environment 
(CSE) som bland annat bedriver påverkansarbete relaterat 
till Indiens NDC. Organisationen har varit verksam för att 
bidra till utfasning av kol inom energi- och industrisektorer 
samtidigt som man verkar för effektiviseringar och miljöför-
bättringar inom de industrier där kol alltjämt används. Detta 
har haft positiv inverkan på landets omfattande klimat- och 
luftföroreningar.492

Sida har under året stöttat påtryckningarna för att 
Världsbanken ska prioritera sina långsiktiga klimat- och 
miljöåtaganden. Vi ger stöd till nätverket The Big Shift Global 
som arbetar för att minska Världsbankens finansiering av 
fossila bränslen som energikällor. Nätverkets granskning av 
Världsbankens stöd till Nigerias och Moçambiques energi-
sektorer resulterade i rekommendationer för framtagandet 
av Världsbankens energistrategi för Afrika. Granskningen 
presenterades under Världsbankens årsmöte och rekommen-
dationerna fick gehör från både anställda och styrelsemed-
lemmar.493

Sida bidrar även till minskade utsläpp och energief-
fektivisering i Östeuropa och västra Balkan. I Bosnien och 
Hercegovina har Sida i samarbete med UNDP sedan 2014 
bidragit till ökad energieffektivisering i mer än 230 offentliga 
byggnader, installation av 13 energieffektiva gatubelysnings-
system och minskade koldioxidutsläpp med mer än 14 500 
ton. Detta sparade även ungefär 25 miljoner kronor i den 
offentliga budgeten.494

Institutionell kapacitet avseende miljömässig hållbarhet
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den har gått bakåt (1 

mål, 100 procent).

Sida har bidragit till att stärka samarbetsländernas kapa-
citet, för att uppfylla åtaganden under Parisavtalet. Sidas 
samarbete med Global Green Growth Institute i Burkina 
Faso syftar till att skapa ett Measurement, Reporting and 
Verification (MRV)-system för att möjliggöra uppföljning av 
landets åtaganden under Parisavtalet och attrahera gröna 
investeringar i framtiden. Samarbetet har bidragit till stärkt 
kapacitet hos statliga aktörer att värdera och rapportera 
åtgärder.495 Ett annat exempel är Sidas stöd till UNDP i 
Kambodja som har bidragit till att utveckla en nationell insti-
tution som kan ta emot klimatfinansiering direkt från Gröna 
Klimatfonden (GCF).496 Stödet har även bidragit till att etablera 
strukturer för samordning av klimatarbetet mellan flertalet 
ministerier samt stärka kapaciteten hos lokala myndigheter 
kring klimatanpassningsåtgärder. Sidas stöd har även bidragit 
till framtagandet av Kambodjas långsiktiga strategi för kol-
neutralitet, som nu har kunnat slutföras och överlämnas till 
UNFCCC. 

Sida har även bidragit till utveckling av institutionell kapa-
citet i syfte att leva upp till de miljömässiga krav som ställs 
på länder som vill gå med i EU. I Bosnien och Hercegovina ger 
Sida stöd till institutioner på olika nivåer för policyutveckling, 
harmonisering av lagstiftning, utveckling av styrmedel för 
hållbar hantering av farliga kemikalier och bättre styrning 
för energieffektivisering. En landsomfattande klimat- och 
miljöstrategi har tagits fram med expertstöd från Stockholm 
Environment Institute (SEI) och deltagande från det civila 
samhället och akademiska institutioner.497 

Sida stödjer även etablering av utbildningsprogram 
för kapacitetsutveckling inom miljömässig hållbarhet. I 
Zimbabwe har Sida i samarbete med ILO utvecklat fem yrkes-
utbildningskurser med inriktning mot grön, klimatanpassad 
ekonomi. Utbildningarna är validerade och ratificerade på 
lokal nivå och väntas därmed kunna erbjudas framöver hos 30 
lokala yrkesskolor.498
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Fredliga och inkluderande samhällen

Figur 2.84: Området som andel av totalt utbetalade medel
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All Sidas verksamhet ska genomsyras av ett integrerat kon-
fliktperspektiv. Fredliga och inkluderande samhällen finns 
även som ett eget tematiskt område i 20 av regeringens 45 
strategier. Under 2022 har vi betalat ut 1,6 miljarder kronor 
inom området, vilket motsvarar ungefär 7 procent av det 
totala biståndet som Sida förmedlar. 

Störst andel av utbetalningarna inom området, 60 procent, 
har gått till insatser som bidrar till stärkt kapacitet att före-
bygga väpnad konflikt och stödja fred och försoning. Därefter 
har 31 procent av medlen gått till insatser för fredsbyggande 
dialog och inkluderande fredsprocesser, medan 9 procent har 
gått till stöd för mänsklig säkerhet och frihet från våld. 

Policymarkörer indikerar till vilken grad Sidas verksam-
het integrerar ett specifikt perspektiv. Andelen av alla Sidas 
utbetalningar som har gått till insatser som har konfliktföre-
byggande, fred och säkerhet som huvudsyfte var under året 9 
procent. 40 procent av Sidas verksamhet under 2022 bedöms 
antingen ha haft konfliktförebyggande, fred och säkerhet som 
delsyfte, eller ha haft en integrerad konfliktkänslig ansats. 

Vårt arbete 2022
Under året arbetade Sida med 35 strategimål inom området 
fredliga och inkluderande samhällen, inom 20 av regeringens 
45 strategier. 

Inom området finns följande strategimålskategorier:
• Stärkt kapacitet att förebygga väpnad konflikt samt stödja 
fred och försoning.
• Fredsbyggande, dialog och inkluderande fredsprocesser.
• Mänsklig säkerhet och frihet från våld.

Den största kategorin av strategimål handlar om att stärka 
institutioner, system, kompetens och kapacitet för att upprätt-
hålla fred och förebygga våld, främst inom inomstatliga kon-
flikter. Det kan exempelvis vara att stärka FN-systemets och 
regionala organisationers kapacitet att stödja fred. Det kan 
också handla om insatser som ligger nära arbete för demo-
krati och mänskliga rättigheter. Exempel på detta är stöd till 
mer inkluderande politiska processer, stöd till media för till-
gång till opartisk och tillförlitlig information om och i konflikt, 
samt motverkande av hat och hot (inklusive näthat). 

Den andra kategorin av strategimål inriktar sig på att 
stärka fredsprocesser och att göra dem mer inkluderande. 
När fredsprocesser inkluderar fler kvinnor, unga och olika 
minoriteter blir de mer representativa, bättre förankrade 
lokalt och därmed mer långsiktigt hållbara. 

Den sista kategorin handlar om att minska människors 
utsatthet för väpnat våld. Antingen genom att stärka skyddet 
för konfliktdrabbade kvinnor och flickor, för män och pojkar, 
eller genom arbete mot minor och okontrollerad spridning av 
och tillgång till små och lätta vapen. 

Insatserna inom området fredliga och inkluderande 
samhällen har stor spännvidd. Där finns stöd till lösning av 
konflikter på lokal nivå i syfte att förebygga våld mellan olika 
grupper i samhället. Där finns också stöd till att stärka natio-
nell kapacitet för att lösa konflikter på fredlig väg, liksom 
arbete på global nivå med övergångsrättvisa, ansvarsutkrä-
vande och kompensation till offer för krigsbrott.

Sida stödjer många olika typer av partner för att uppnå 
strategimålen. Under 2022 gick 45 procent av stödet till fred-
liga och inkluderande samhällen via multilaterala organisatio-
ner (exempelvis UNDP, UN Women, Världsbanken och Unicef) 

2022 2021 2020
2022 2021 2020

Delsyfte
Huvudsyfte

Figur 2.85:  Andel av totalt utbetalade medel utifrån policy markören 
för fred och säkerhet
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Figur 2.86:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Mänsklig säkerhet och frihet från våld (9%; 145 mnkr)
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och 44 procent till civilsamhällesorganisationer (exempelvis 
Danish Refugee Council, Life and Peace Institute, Saferworld 
och International Alert). Resterande andel av stödet gick till 
offentliga institutioner, offentlig-privat samverkan och forsk-
ningsinstitut. 

UNDP är Sidas största partner inom det tematiska områ-
det och mottog 22 procent av stödet. Stödet till UNDP fördelas 
inom flera olika insatser där en av de största insatserna är 
ett programstöd till UNDP i Demokratiska republiken Kongo 
som syftar till att stödja reformeringen av rättssektorn och 
landets decentraliseringsprocess. Multilaterala och regionala 
institutioner har en central roll när det gäller att stärka den 
globala och nationella kapaciteten att hantera och förebygga 
konflikter. 

Bland civilsamhällesorganisationer gick störst andel 
av stödet till Danish Refugee Council (DRC), som mottog 6 
procent av det totala stödet till fredliga och inkluderande 
samhällen. Ett exempel på en av deras insatser är DRC:s 
minröjningsprojekt i Afghanistan och Irak i samarbete med 
Mine Action Group, som mottog 45 miljoner kronor under 
2022.499 Sida bedömer att svenska och internationella civil-
samhällesorganisationer har expertis och nätverk för att öka 
deltagandet i fredsbyggande processer. De samarbetar även 
med lokala aktörer för att stärka lokal expertis i att förebygga 
konflikter. 

Den största andelen av stödet inom det tematiska områ-
det har kanaliserats via Strategi för hållbar fred 2017–2022. 
Partnerorganisationerna inom strategin bidrar till hållbar fred 
i primärt 35 konfliktdrabbade länder och regioner enligt Sidas 
landöversikter, däribland Syrien, Libanon och Mali. Strategin 
bidrar även till global policyutveckling inom tematiken, 
främst genom kärnstöd till civilsamhällesorganisationer och 
globala programstöd till multilaterala organisationer. Efter 
Strategi för hållbar fred följer volymmässigt Strategi för DR 
Kongo, Regional strategi för Afrika och Strategi för Östeuropa. 
Samtliga av dessa strategier har förnyats under 2021 eller 
2022 och insatsportföljerna är därför under uppbyggnad. 

Olika verktyg hjälper oss att integrera konfliktperspektivet 
i Sidas verksamhet. Liksom tidigare år har konfliktperspek-
tiv ingått i Sidas interna utbildningar och en ny e-kurs har 
tagits fram. Vi har även uppdaterat och vidareutvecklat vårt 
metodstöd till handläggare och partner. Sidas så kallade help-
desk samt ramavtalet för mänsklig säkerhet och humanitärt 
bistånd har använts till stöd för att genomföra konfliktanalyser 
och genomlysningar av konfliktkänslighet i ett antal program 
och samarbetsländer.

Dialog och strategisk kommunikation är ett viktigt verktyg 
för att arbetet ska få större genomslag och bättre resultat. 
Under 2022 har Sida och våra partner fortsatt att bidra med 
dialog och expertstöd för att stärka och effektivisera interna-
tionell finansiering av fredsbyggande. Vi har också deltagit i 
konsultationer kring utvecklingssamarbete i politiskt svåra 
kontexter med begränsat utrymme till direkt samarbete 
med statliga institutioner. Detta är ett initiativ som drivits av 
Sverige inom International Network on Conflict and Fragility 
(INCAF). Tillsammans med andra likasinnade givare har vi 
även inlett en dialog om vikten av fortsatt samarbete mellan 
Världsbanken och FN kring fredsbyggande och jämställdhet. 
Denna dialog har bidragit till att Världsbanken gör en genom-
lysning av hur jämställdhetsperspektivet kan stärkas inom 
deras fond för fredsbyggande, State and Peace-building Fund 
(SPF).500

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingstrenden inom området 
är att utvecklingen har gått bakåt i förhållande till drygt 

hälften av målen (18 mål, 51 procent). För knappt hälften av 
målen är Sidas bedömning att utvecklingen inte har haft 
någon tydlig riktning (16 mål, 46 procent). Endast för ett av 
målen (3 procent) bedömer Sida att utvecklingen har gått 
framåt. Exempel på länder där utvecklingen inom området 
har gått bakåt är:
• Afghanistan till följd av talibanernas de facto maktöverta-
gande i landet och minskade förutsättningar för en inklude-
rande fredsprocess. 
• Mali, Burkina Faso och Myanmar där våldsnivåerna har ökat 
markant efter militärkupperna 2021 och 2022. 
• Etiopien till följd av fortsatt intensiv krigföring i inbördeskri-
get i landets norra delar under större delen av 2022.
•Colombia där säkerhetssituationen i de konfliktdrabbade 
områdena har förvärrats parallellt med ett långsamt genom-
förande av fredsavtalet mellan den colombianska regeringen 
och FARC (Colombias revolutionära väpnade styrkor – Folkets 
armé). 

Sidas bedömning av utvecklingstrenden ligger i linje med 
globala freds- och säkerhetstrender. Enligt Institute for 
Economics and Peace (IEP) har världen succesivt blivit mindre 

Figur 2.87:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(51%; 18 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(46%; 16 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(3%; 1 strategimål)

Figur 2.88:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(63%; 22 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(37%; 13 strategimål)
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fredlig under perioden 2014–2022.501 Sida har verksamhet 
i världens 14 minst fredliga länder baserat på IEP:s Global 
Peace Index (GPI). 502 I många av dessa länder arbetar vi med 
samverkan mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utveck-
lingssamarbete och fredsbyggande (trippelnexus).

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig inva-
sion av Ukraina, vilket var en kraftig upptrappning av kriget 
som pågått sedan 2014.503 Den eskalerade konflikten utveck-
lades snabbt till årets dödligaste väpnade konflikt med tio-
tusentals döda och skadade civila. FN:s inspektörer i landet 
dokumenterade flertalet krigsbrott inklusive bombningar av 
civila mål, avrättning, tortyr och grovt sexuellt våld.504 Även 
de väpnade konflikterna i Etiopien, Mali, Burkina Faso och 
Somalia var intensiva under 2022 medan antalet krigsrela-
terade dödstal i Afghanistan minskade markant jämfört med 
2021 (då detta var den dödligaste väpnade konflikten i värl-
den).505 Dock är det ensidiga våldet mot landets civilbefolkning 
fortsatt utbrett allt sedan talibanernas de facto maktöverta-
gande i augusti 2021. En rapport från FN:s biståndsmission 
i Afghanistan (UNAMA) registrerade över 2000 civila offer 
under perioden augusti 2021–juni 2022, varav 700 dödade och 
resterande skadade.506

En rapport från OECD klassar 60 länder i världen som 
bräckliga utifrån ett multidimensionellt ramverk som inklude-
rar politiska, ekonomiska, säkerhetsrelaterade, miljömässiga, 
sociala och mänskliga dimensioner. 2022 levde 73 procent av 
världens extremt fattiga (1,9 miljarder, 24 procent av världens 
totala befolkning) i dessa 60 länder.507 Minst 35 av de bräck-
liga länderna är eller har varit konfliktdrabbade (minst 25 
stridsrelaterade dödsoffer per kalenderår) någon gång under 
perioden 2010–2020.508 Dessutom har våldet från icke-statliga 
väpnade aktörer, ensidigt våld mot civila samt antalet stats-
kupper ökat under senare år.509 

Av OECD-DAC-medlemmars totala stöd till bräckliga 
länder är endast 12 procent inriktat på fredsbyggande insat-
ser, varav fyra procent konfliktförebyggande.510 Trots väleta-
blerad evidens som visar på att det är mer kostnadseffektivt 

att förebygga väpnade konflikter innan de bryter ut har det 
visat sig vara väldigt svårt att öka andelen bistånd till denna 
sektor. Sida är en aktiv dialogpartner i frågor som rör effektiv 
finansiering av fredsbyggande, inkluderande fredsprocesser, 
kvinnor, fred och säkerhet samt unga, fred och säkerhet. 
Syftet är att åstadkomma förändringar för bättre och mer 
hållbara resultat inom arbetet med fredliga och inkluderande 
samhällen. En milstolpe i detta arbete uppnåddes under året 
när FN:s generalförsamling antog en resolution om tillräck-
lig, förutsebar och hållbar finansiering av fredsbyggande där 
Sverige har lett förhandlingarna tillsammans med Kenya.511 

Sida bedömer att drygt en tredjedel av insatsportföljerna 
(13 mål, 37 procent) är väl sammansatta och knappt två 
tredjedelar (22 mål, 63 procent) behöver mindre justeringar. 
Att flera insatsportföljer behöver mindre justeringar beror i 
flera fall på att portföljen är under uppbyggnad efter att nya 
strategier antagits, exempelvis Strategi för Västra Balkan och 
Turkiet, Strategi för Östeuropa, Regional strategi för Afrika 
och Strategi för Etiopien. Inom majoriteten av strategierna 
där Sida bedömer att insatsportföljerna behöver mindre 
justeringar arbetar vi aktivt och strategiskt med att anpassa 
verksamheten för att svara upp mot de kontextuella föränd-
ringar som beskrivs ovan. I Afghanistan gör Sida exempelvis 
bedömningen att Civilsamhällesplattformen inom Afghanistan 
Mechanism for Inclusive Peace (AMIP), som vi genomför med 
EU-delegerade medel, är fortsatt viktig att stödja. Vissa delar 
av denna dialoginsats avslutades dock 2022, då det inte längre 
fanns förutsättningar för fredsförhandlingar på nationell nivå. 
Efter augusti 2021 har samarbetspartner behövt ställa om sin 
verksamhet. Sida inledde ett nytt initiativ med stöd av dele-
gerade EU-medel – Afghanistan Inclusive Dialogue Initiative 
(AIDI).512 Fortsatt stöd har också gått till fredsbyggande 
projekt som kunnat bedriva dialoger på lokal nivå som till 
exempel har medlat om mark som fråntagits vissa grupper.513 
I Myanmar gjorde Sidas partner en liknande omställning av 
verksamheten efter militärkuppen 2021 och där bedömer vi nu 
att insatsportföljen är väl sammansatt. 

En stor del av insatsportföljen inom Strategi för hållbar 
fred 2017–2022 bedöms behöva mindre justeringar, samtidigt 
som insatserna i stort sett levererar förväntade resultat. 
Detta beror på att insatsportföljens sammansättning har 
påverkats negativt av effekterna av pandemins restriktio-
ner och minskade medel till följd av regeringens utbetal-
ningstak.514 2022 var också strategins sista genomförandeår 
och stora normativa och kontextuella förändringar har skett 
inom området sedan strategin antogs 2017.

Arbete i konfliktdrabbade länder och med stöd till freds-
processer ställer stora krav på ständig anpassning för att 
fortsätta att säkerställa en väl sammansatt portfölj. Mot 
denna bakgrund arbetar vi kontinuerligt med att stärka vår 
förmåga att verka i konfliktområden genom kompetensför-
sörjning, anpassade metoder och partnerskap. Vi arbetar 
också aktivt med att förbättra samverkan mellan humanitärt 
bistånd, långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete och 
fredliga och inkluderande samhällen (trippelnexus). Inom 
området fredliga och inkluderande samhällen stödjer Sida till 
exempel insatser för minhantering och skydd av civila i kon-
flikter som kompletterar akuta humanitära insatser väl. 

”Vi arbetar också aktivt med 
att förbättra samverkan 
mellan humanitärt bistånd, 
långsiktigt internationellt 
utvecklingssamarbete och 
fredliga och inkluderande 
samhällen (trippelnexus)”
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Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Stärkt kapacitet att förebygga väpnad konflikt samt stödja fred 
och försoning

Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den går bakåt i drygt 

hälften av målen (12 mål, 55 procent) och saknar tydlig rikt-
ning i knappt hälften av målen (10 mål, 45 procent). 

Trots att utvecklingen mot målen går bakåt inom flera 
strategier finns det försiktigt positiva tendenser i vissa kontex-
ter. I till exempel Etiopien, där Sida är i inledningsfasen av 
genomförandet av den nya strategin som antogs 2022, har 
landets parlament inrättat en kommission för nationell dialog. 
Förhoppningen är att den ska kunna bidra till försoning i 
det polariserade och segregerade samhället.515 I Etiopien 
stödjer Sida dialog och konfliktlösning på lokal nivå genom 
Life and Peace Institute (LPI), Svenska kyrkans insats för 
kvinnors deltagande i fredsprocesser och Pingstmissionens 
Utvecklingssamarbetes (PMU:s) stöd till traumahantering. 
Alla dessa insatser bedöms vara mycket relevanta samtidigt 
som utrymmet för dialoginitiativ har minskat sedan krigsut-
brottet.516

Det är också viktigt att beakta att Sidas arbete i många 
fall har haft stor betydelse trots att utvecklingen mot strate-
gimålet har gått bakåt eller inte haft någon tydlig riktning. I 
exempelvis Myanmar har civilsamhällets utrymme att verka 
för fred och hållbar utveckling kraftigt försämrats sedan 
militärkuppen 2021.517 En extern utvärdering bedömer dock 
att det stöd som Sidas partner ger till lokala aktörer bidrar 
till att hålla civilsamhället vid liv.518 Många av dessa organi-
sationer har stärkt sin kapacitet och arbetar med att hitta nya 
organisatoriska former. Det är dock svårt att bedöma hur de 
kommer påverkas av militärkuppens efterdyningar.519

Mellanöstern och Nordafrika är en av de strategikontexter 
där utvecklingen mot målen inte har haft någon tydlig riktning. 
I regionen återfinns flera av världens minst fredliga länder. 
Jemen är världens näst minst fredliga land enligt GPI 2022 
och Syrien är världens tredje minst fredliga land. I regionen 
har dock exempelvis Egypten, Irak och Libyen förbättrat sin 

ranking något jämfört med GPI 2021.520 Förutsättningarna för 
regional samverkan med syfte att förebygga, hantera och lösa 
konflikter var sammantaget fortsatt begränsade och möjlig-
heterna till meningsfullt deltagande i fredsfrämjande arbete 
och dialog för unga och kvinnor försvårades av repressiva sty-
relseskick och strukturell diskriminering.521 Trots det begrän-
sade utrymmet för fredsbyggande arbete levererar Sidas 
insatser goda resultat. Sida stödjer bland annat driften av Civil 
Society Support Room (CSSR) vid FN:s särskilda sändebud för 
Syriens kontor. Stödet har bidragit till ett mer motståndskraf-
tigt civilsamhälle som trots allt kunnat överleva i en mycket 
repressiv miljö. Det syriska civilsamhället spelar en allt vikti-
gare roll i samhället och konsulteras i frågor rörande landets 
framtid.522 Samtidigt är Syrien fortsatt mycket repressivt och 
människorättsförsvarare utsätts för allvarliga övergrepp.523

För nästan samtliga bilaterala strategier i Afrika är Sidas 
bedömning att utvecklingen mot målen antingen har gått 
bakåt (Burkina Faso, Etiopien Somalia, Sudan och Uganda) 
eller att den inte har haft någon tydlig riktning (Liberia och 
Moçambique). Denna bedömning gäller även för Regional 
strategi för Afrika. Ett exempel på en relevant insats i denna 
region som har levererat mot förväntade resultat är Sidas 
stöd till FN:s stödprogram för försoning och federalism 
(Reconciliation and Federalism Support Programme – REFS) 
i Somalia. REFS var avgörande i stödet till de konsultativa 
möten som hölls och som ledde till de politiska överenskom-
melserna om de federala valen som kunde fullbordas den 15 
maj 2022. Eftersom insatserna även inriktats mot försoning 
mellan olika grupper i samhället läggs grunden också för 
mer inkluderande beslutfattningsprocesser. Sidas partner 
Interpeace har utökat stödet till försoningsprocesserna bland 
annat genom konfliktlösning. De har också engagerat cirka 9 
250 somalier (48,5 procent kvinnor) i fredskommittéer i lan-
det.524 Trots att dessa insatser levererar förväntade resultat 
går utvecklingen mot strategimålet bakåt, framför allt på 
grund av misslyckandet med att nå konsensus runt grund-
läggande processer av nationell betydelse vilket har en avgö-
rande roll för Somalias freds- och statsbyggnadsprocess.525

Under 2022 innehöll strategin för hållbar fred 24 insatser 
med fokus på stärkt kapacitet att förebygga väpnad konflikt 
och stöd till inkluderande fredsprocesser. Insatserna inklu-
derar långsiktigt strategiskt stöd till FN:s fredsbyggande 
organisationer, inklusive UNDP, Department of Political 
and Peacebuilding Affairs (DPPA), Department of Peace 
Operations (DPO) och UN Women samt flertalet civilsamhäl-
lesorganisationer. Sidas och Sveriges stora stöd till dessa 
centrala FN-aktörer inom hållbar fred ger oss möjlighet att 
agera med en tydlig svensk profil i vår dialog för förändring.526 
Ett sådant exempel är den förberedande processen som ledde 
till att FN:s Generalförsamling antog den nya Resolutionen 
om fredsbyggande finansiering i september 2022. Sverige 
ledde förhandlingarna tillsammans med Kenya och Sida 
har bidragit med expertstöd i processen sedan den tog fart 
2021.527 Sidas stöd till UNDP:s Peace and Development 
Advisors (PDA)-program har också bidragit till att stärka det 
nationella ägandeskapet och fredsbyggande kapaciteten i 
många länder. Antalet nationella PDA:s (freds- och utveck-
lingsrådgivare) ökade från 10 stycken 2017 till 47 stycken 
2021.528 Civilsamhällespartner som till exempel International 
Alert rapporterar också att de bidrar till att multilaterala 
aktörer avsätter resurser specifikt till lokala fredsbyggare på 
landnivå, till exempel genom att påverka Världsbankens sta-
biliserings- och återuppbyggnadsplan i DR Kongo.529 2022 har 
kantats av en rad globala utmaningar, inte minst Rysslands 
illegala anfallskrig mot Ukraina och Rysslands och Kinas 
agerande i FN:s säkerhetsråd. Samtidigt utgör de normativa 
ramverken som utvecklats under de senaste åren en stabil 
plattform för internationellt samarbete för hållbar fred.530 

Fredsbyggande, dialog och inkluderande fredsprocesser
Sidas bedömning av utvecklingen mot mål inom denna 
strategimålskategori är att den går bakåt i relation till 

hälften av målen (5 mål, 50 procent). För knappt hälften av 
målen (4 mål, 40 procent) har utvecklingen inte haft någon 
tydlig riktning och för ett mål (10 procent) har utvecklingen 
gått framåt. 
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I Afghanistan, Mali, Myanmar, Sudan och Sydsudan har 
utvecklingen i förhållande till ovan mål gått bakåt. Samtliga 
dessa länder har haft militära och icke-demokratiska makt-
skiften under de senaste två åren vilka har försämrat möj-
ligheterna till dialog och inkluderande fredsprocesser. Detta 
har också kraftigt begränsat och i vissa fall helt uteslutit 
möjligheter till samarbete med statliga institutioner i Sidas 
strategigenomförande. På många håll i världen stödjer Sida 
fredsarbete på lokal nivå och vi är måna om att upprätthålla 
det stödet även i kontexter med mycket begränsade möjlighe-
ter till dialog och fredsprocesser på nationell nivå. Vi agerar 
också aktivt för att stärka kopplingar mellan globala norma-
tiva ramverk, nationella och lokala processer. Där är Strategi 
för hållbar fred vårt viktigaste verktyg genom långsiktigt stra-
tegiskt stöd till fredsbyggande organisationer som verkar på 
dessa tre nivåer. 

Inom strategierna för Colombia, DR Kongo och Hållbar 
fred bedömer Sida att utvecklingen i förhållande till målen inte 
har haft någon tydlig riktning. Inom de båda bilaterala strate-
gierna handlar det om fortsatt höga eller eskalerande vålds-
nivåer. I Colombia går genomförandet av fredsavtalet mellan 
den colombianska regeringen och FARC långsamt. Olika 
väpnade aktörers riktade attacker mot människorättsförsva-
rare och civilbefolkningen i stort har också ökat. Framsteg 
har dock skett inom området övergångsrättvisa genom att 
Fredstribunalen (JEP) har inlett utfrågningar av misstänkta 
förövare (se Resultatexempel på sidan 56). Exempelvis har 
de som utgjorde FARC:s högsta ledning åtalats för de drygt 
21 000 kidnappningar som FARC beräknas ha genomfört. 
Sida ger omfattande stöd till systemet för övergångsrättvisa 
i Colombia.531 Genom stöd till International Organization for 
Migration (IOM) har Sida till exempel bidragit till att utbilda 
före detta FARC-soldater i genomförandet av den nationella 
strategin för sökandet efter försvunna personer. Enligt ett 
officiellt register som inrättades 2018 har minst 80 000 perso-
ner försvunnit i den colombianska konflikten under perioden 
1952–2018.532

I DR Kongo har Sida under året startat upp två nya insatser 
inom detta område genom stöd till Interpeace och Life and 
Peace Institute (LPI). Dessa partner arbetar i olika delar av 
landet och kompletterar varandra geografiskt och har poten-
tial till kunskapsutbyte och dialog. I Kasaiprovinsen där stödet 
till Interpeace genomförs har Sida också varit mycket aktiva 
i givarsamordningen för effektiv samverkan mellan huma-
nitärt, långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsbyggande 
insatser (trippelnexus).533 Två av de främsta konfliktfrågorna 
i DR Kongo är markfrågan och successionen av den traditio-
nella makten. För att ta itu med detta genomförde Interpeace 
ett samrådsmöte via de permanenta dialoggrupperna (perma-
nent dialouge groups – GDP) i två provinser i Kasairegionen. 
Detta ledde till att ett stort forum för fred och social sam-
manhållning anordnades i Kinshasa i maj 2022. Ett problem 
som skapar konflikter är att traditionella ledare försöker ta 
makten genom icke-demokratiska processer och nästa steg i 
processen är därför att sätta upp en mekanism för att stoppa 
detta.534

Bosnien och Hercegovina präglas alltjämt av etniska och 
religiösa spänningar. Sida stödjer därför försonings- och kon-
fliktförebyggande insatser i landet. Bland annat stödjer Sida 
Mostar Rock School (MoRS) sedan 2017. Projektet syftar till 
att skapa förtroende och förbättrade relationer mellan olika 
etniska grupper genom kulturella aktiviteter. Enligt en extern 
utvärdering har projektet uppnått goda resultat. Aktiviteterna 
har bidragit till samarbete, förtroende och respekt som också 
har spridits till deltagarnas familjer och det bredare samhäl-
let i Mostar.535

Inom Strategi för hållbar fred gör vi bedömningen att de 
globala normativa ramverken för kvinnor, fred och säkerhet 
samt unga, fred och säkerhet har gått in i konsoliderande 
faser där det handlar om att värna de framsteg som gjorts 
samt att stärka genomförandet på landnivå. Att utvecklingen 
mot målen inte har någon tydlig riktning beror främst på att 
dessa ramverk inte har fått tillräckligt genomslag och uppfölj-

ning på landnivå där det faktiska deltagandet för både kvinnor 
och unga är fortsatt lågt.536 Samarbetspartner inom strategin 
har verkat i en rad olika sammanhang, ofta i samarbete med 
varandra och i gemensamma nätverk och forum för norma-
tiv utveckling. Under året som gått har frågor särskilt rört 
avkolonisering av biståndet, COP27 och effektiv finansiering 
av lokalt fredsbyggande samt årets högnivåmöte kopplat 
till finansiering av fredsbyggande.537 Insatsportföljen är väl 
sammansatt och insatserna levererar i stort sett förväntade 
resultat. Däremot påverkar utbetalningstaket stödet till UN 
Women, men dess effekter på resultaten kan följas upp först 
under nästa år.538 

Inom två att de våldsammaste krigen som pågick 2022 
– Rysslands anfallskrig mot Ukraina och inbördeskriget i 
Etiopien – spelade Sidas partner Centre för Humanitarian 
Dialogue (HD) en avgörande roll i försök till konfliktlösning. 
Sidas partner HD inom strategin för hållbar fred bidrog till 
att utforma, utveckla och genomföra spannmålsavtalen som 
möjliggjorde ukrainsk och rysk jordbruksexport. De spelade 
också en stor roll i Pretoria-avtalet som slöts mellan den 
etiopiska regeringen och Tigray People’s Liberation Front 
den 3 november 2022 där parterna enades om permanent 
vapenstillestånd.539

Mänsklig säkerhet och frihet från våld
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den i två av tre fall inte 

har haft någon tydlig riktning (2 mål, 67 procent) och i ett fall 
har gått bakåt (33 procent).

Det är endast strategin för hållbar fred som innehåller mål 
med fokus på mänsklig säkerhet och frihet från våld. Strategin 
innehåller ett mål om minskat hot från landminor, kluste-
rammunition och andra explosiva lämningar och ett mål om 
stärkt kapacitet att minska spridning av små och lätta vapen 
(SALW). Utvecklingen mot dessa mål har inte haft någon tydlig 
riktning under 2022. 
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Med den massiva kontaminering av explosiva lämningar 
som Ryssland har orsakat i Ukraina är den övergripande 
bedömningen att utvecklingstrenden delvis går bakåt även om 
små framsteg har gjorts i andra kontexter och på den norma-
tiva nivån. Målet om en minfri värld 2025 framstår dock som 
allt mer avlägset. Sidas tre insatser som bidrar till detta mål 
är väletablerade och kompletterar varandra väl, men trots 
detta bedömer Sida att portföljen inte i tillräcklig utsträckning 
bidrar till att minska hot av minor. Detta eftersom pandemin 
dragit ner på takten i röjningsarbetet. Rysslands invasion av 
Ukraina har hittills medfört att fyra år av röjningsarbete har 
gått om intet eftersom områdena på 700 000 kvadratmeter 
som röjts har ockuperats av Ryssland.540 

Inom området minskad spridning av SALW arbetar Sidas 
partner för att fler länder ska ratificera vapenhandelsfördra-
get (ATT). Detta arbete har påverkats negativt av pandemins 
restriktioner men i augusti 2022 kunde fördragsarbetet 
återupptas i mer eller mindre normalt format igen.541 Sidas 
partner Saferworld har under lång tid arbetat för att först få 
till stånd ATT och därefter för att stärka dess genomförande. 
Under 2022 har Saferworlds påverkansarbete fokuserat på 
Ukrainakrigets effekter på genomförandet av ATT. Under ett 
expertgruppsmöte i maj 2022 diskuterades en rad risker med 
vapeninförsel i Ukraina och fördragsländer uppmanades att 
säkerställa att riskbedömningar görs linje med artikel 77 av 
ATT.542

Sidas insatsportfölj på området har påverkats negativt 
under ett par år på grund av pandemins restriktioner och 
under 2022 även på grund av utbetalningstaket. Den plane-
rade ökningen av insatser inom detta område genom stöd till 
Danish Refugee Council fick skrinläggas. Före utbetalningsta-
ket ökade stödet planenligt till Saferworld och Danish Refugee 
Council (DRC) och Mines Advisory Group (MAG). Sida bedömer 
att portföljen är bättre sammansatt i och med de utökade 

stöden och genom ökad geografisk täckning. Eftersom stödet 
till Saferworld är nytt samt att pandemin fortsatt påverkar 
insatserna och att utbetalningstaket begränsar den plane-
rade expansionen är bedömningen att portföljen bara delvis 
utvecklas planenligt.543

I relation till det tredje målet inom denna kategori går 
utvecklingen bakåt. Målet handlar om stärkt kapacitet att 
främja mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade 
stater, särskilt kvinnors och barns säkerhet. Bristen på 
mänsklig säkerhet återspeglar den komplexitet som råder 
i flertalet konfliktsituationer i dag där en rad faktorer hin-
drar fred och hållbar utveckling. Rysslands anfallskrig mot 
Ukraina har lett till tusentals civila dödade och skadade, 
massiv förstörelse av civil infrastruktur och bostäder, god-
tyckliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden, 
tortyr och misshandel samt konfliktrelaterat sexuellt våld. 
Dessutom har kriget bidragit till minskad livsmedelsförsörj-
ning och förvärrad global flyktingkris. Covid-19 har inte ökat 
antal incidenter utförda av väpnade aktörer mot civila men har 
likväl lett till nya typer av skyddsbehov och utsatthet för våld. I 
flertalet utdragna konflikter har behovet av lokala skyddsnät-
verk ökat då restriktioner förändrat formella säkerhetsaktö-
rers möjligheter att skydda civila. 

 Barns utsatthet under väpnade konflikter är fortsatt 
omfattande med grova förbrytelser såsom rekrytering av 
barnsoldater, vilket har ökat i vissa kontexter. De negativa 
konsekvenserna av pandemin i form av minskad sysselsätt-
ning och stängda skolor har gynnat icke-statliga väpnade 
aktörers rekrytering. 

Sidas insatser inom detta område levererar förväntade 
resultat. Flertalet partner i portföljen verkar för att skydda 
civila i konfliktkontexter, något som fick ökad relevans i och 
med pandemin.544 Sida har till exempel samarbetat med UN 
Team of Experts (ToE) sedan 2009 som verkar i nio länder 

med fokus på stärkande av rättsstatens principer samt att 
förebygga och hantera konfliktrelaterat sexuellt våld. I till 
exempel Nigeria har ToE utbildat lokala instanser (Serious 
Crimes Response Team) för att stärka ansvarsutkrävandet 
för konfliktrelaterat sexuellt våld. Detta har bidragit till ökad 
expertis i utredningar och åtalande i krigsbrott i Nigeria. Som 
ett resultat av insatsen har ett första fall av anklagelser om 
kroppskada efter sexuellt våld enligt lagen om förebyggande 
av terrorism lämnats in till den nationella domstolen.545 
Portföljen inkluderar stöd till frisläppande och återintegrering 
av barn som associerats med väpnade grupper och styrkor i 
Sydsudan, Somalia och Centralafrikanska republiken genom 
stöd till Unicef och Plan International. Stödet har bidragit till 
frisläppande av över 1 000 barn från väpnande grupper som 
har fått hjälp att återintegreras i sina samhällen. 546, 547

På den normativa nivån har Sida bidragit med att lyfta 
denna tematik tillsammans med Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), USAID och några ytterligare 
aktörer under Stockholm Forum for Peace Development som 
hölls i maj 2022.548

”Barns utsatthet under 
väpnade konflikter är 
fortsatt omfattande 
med grova förbrytelser 
såsom rekrytering av 
barnsoldater”
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Hållbar inkluderande ekonomisk utveckling

Figur 2.89: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Hållbar inkluderande ekonomisk utveckling finns som tema-
tiskt område i 26 av regeringens 45 strategier. Under 2022 
har Sida betalat ut 2,4 miljarder kronor inom området, vilket 
motsvarar ungefär 10 procent av det totala biståndet som Sida 
förmedlar. 

En dryg tredjedel av medlen (39 procent) har gått till insatser 
som bidrar till mål om produktiv sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor. En femtedel (19 procent) har gått till arbete med 
privatsektorutveckling. Den tredje största strategimålskatego-
rin har varit tryggad livsmedelsförsörjning. Denna kategori har 
stått för 16 procent av medlen inom området. 

Vårt arbete 2022
Arbetet inom området syftar till att möjliggöra för människor 
att utnyttja sina rättigheter att delta i, bidra till och dra nytta 
av ekonomisk utveckling utan att förhindra möjligheterna för 
nästa generation att göra detsamma.

Under året arbetade Sida med 50 strategimål inom områ-
det i 26 av regeringens 45 strategier.

Inom området finns följande kategorier av mål:
• Produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor.
•  Privatsektorutveckling, stärkt näringsliv, affärsklimat och 

finansiell inkludering.
• Tryggad livsmedelsförsörjning.
• Tillgång till sociala trygghetssystem.
• Handel och hållbar utveckling samt ekonomisk integration.

• Inhemsk resursmobilisering.
Mål och insatser för inkluderande ekonomisk utveckling 

finns i Strategi för hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026, 
i de regionala strategierna och i ett stort antal landspecifika 
strategier.

Det tematiska området är störst för anslagsposten Afrika 
där mål för området finns i nästan alla strategier och står för 
49 procent av utbetalade medel inom området under 2022. 
Strategin för hållbar ekonomisk utveckling står för 21 pro-
cent av utbetalade medel. Det finns även mål i ett antal andra 
strategier, däribland Strategi för Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA), Strategi för Västra Balkan och Turkiet, Strategi för 
Östeuropa och i något mindre utsträckning i Latinamerika och 
Asien.

Vad gäller våra partner så gick 44 procent av de utbetalda 
medlen till multilaterala organisationer medan 37 procent 
gick via civilsamhällesorganisationer. Detta är en fortsättning 
på den trend som även synts föregående år där en allt mindre 
andel av utbetalda medel går till multilaterala organisationer 
medan civilsamhällesorganisationer ökar. Detta beror fram-
för allt på en betydande nedgång i de totala utbetalningarna 
till multilaterala organisationer under både 2021 och 2022. 
Liksom tidigare år har dock multilaterala organisationer varit 
en viktig samarbetspartner som kombinerar en stor analytisk 
kapacitet, möjlighet att påverka globala normer och regler 
samt kapacitet att genomföra insatser både på global nivå 
och i enskilda länder. Exempel på multilaterala samarbetsor-
ganisationer som vi samarbetat med 2022 är Världsbanken, 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och 
Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

I flera fall är civilsamhällsorganisationerna stora aktörer 
som vi bedömer på ett effektivt sätt kan bidra till Sidas mål, 
däribland Foundation of Netherlands Volunteers (SNV) och 
Mercy Corps.  

För att öka tillgången till finansiering för marginaliserade 
grupper och småföretagare har garantiinstrument, så som 
Kosovo Credit Guarantee Fund, samt utlysningsfonder varit 
effektiva verktyg.

Universitet, tankesmedjor och forskningsinstitut är 
viktiga aktörer för att bidra till evidens och innovation på 
området. Det gäller inte minst inom hållbar utveckling och 
grön omställning, exempelvis genom Stockholm Institute of 
Transition Economics (SITE).

Dialogen och den strategiska kommunikationen på natio-
nell, regional och global nivå har handlat om att integrera 
jämställdhets-, miljö-, konflikt- och rättighetsperspektiv i 
insatserna. I Etiopien har vi tagit fram ett nytt avtal med en 
lokal samarbetspartner för ett projekt med målet att enga-
gera den privata sektorn i fred och dialog. Detta har bidragit 
till en ökad medvetenhet och visat upp potentialen att inte-
grera den privata sektorn i fredsstrukturen.549

Ett annat viktigt dialogämne med partnerorganisationer 
har likt tidigare år varit integrering av tydligt fattigdomsfokus. 
Under året har vi fortsatt betona vikten av att integrera den så 
kallade marknadssystemansatsen i planeringen och genom-
förandet av insatser. I den finns ett starkt fokus på fattigdom 

2022 2021 2020

Figur 2.90:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor (39%; 940 mnkr)
Privatsektorutveckling, stärkt näringsliv, affärsklimat och finansiell inkludering
(19%; 457 mnkr)
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Tillgång till sociala trygghetssystem (15%; 371 mnkr)
Handel och hållbar utveckling samt ekonomisk integration (10%; 247 mnkr)
Inhemsk resursmobilisering (0,6%; 14 mnkr)
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och den bygger på innovativa och lokala lösningar för att 
uppnå varaktiga resultat i större skala.

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingen i förhållande till stra-
tegimålen inom inkluderande ekonomisk utveckling är 

att den till stor del har varit negativ eller stagnerat. För majo-
riteten av målen har utvecklingen inte haft någon tydlig rikt-
ning (28 mål, 56 procent) och för ett stort antal strategimål 
har utvecklingen gått bakåt (20 mål, 40 procent). Endast i för-
hållande till ett fåtal strategimål har utvecklingen gått framåt 
(2 mål, 4 procent). 

Den negativa utvecklingen beror dels på efterdyningarna 
av pandemin, dels på den nya ekonomiska krisen orsakat av 
kriget i Ukraina, vilken underminerat återhämtningen. Bland 
konsekvenserna från kriget i Ukraina finns avsevärt högre 
och alltjämt stigande priser på mat och energi samt negativa 
effekter på globala värdekedjor och finansiella marknader. 
Detta har dragit ner förväntningarna på en snabb återhämt-
ning. Världsbanken uppskattar att den globala ekonomiska 
tillväxten stannar av och landar på 2,9 procent 2022, medan 
den skrivs ner till 3,4 procent för tillväxt- och utvecklings-
ekonomierna.550 Särskilt prisökningen på jordbruksvaror är 
oroande då den försämrar livsmedelstryggheten och extrem 
fattigdom i många utvecklingsländer. Riskerna för en så 
kallad stagflation, där inflationen är hög samtidigt som till-
växten är låg med hög arbetslöshet, är överhängande vilket 
kan leda till extrem finansiell stress i utvecklingsländerna.551 
Detta har fått enorma konsekvenser för den ekonomiska 
utvecklingen i våra samarbetsländer och för möjligheterna till 
grundläggande försörjning och inkomster för människor som 
lever i fattigdom. Inte minst livsmedelsotryggheten har ökat 
påtagligt under året.552

Uppskattningen av hur många fler som hamnat under fat-
tigdomströskeln jämfört med prognoserna före pandemins 
utbrott är fortfarande osäker och blir ännu svårare att upp-
skatta på grund av den nya ekonomiska krisen. 2021 gjorde 

Världsbanken bedömningen att 97 miljoner fler människor 
levde i extrem fattigdom på grund av pandemin och att lågin-
komstländerna hade gått tillbaka 8–9 år i fattigdomsnivåer.553 

Det bör dock tilläggas att det inte bara är pande-
min och kriget i Ukraina som påverkar vår bedömning av 
den ekonomiska utvecklingen i våra samarbetsländer. 
Utvecklingstrenden påverkas också av faktorer såsom kriser 
orsakat av klimatförändringar och konflikter samt struktu-
rella utmaningar i form av låg institutionell kapacitet, svag 
infrastruktur, lågt humant kapital och begränsade resurser i 
allmänhet. 

För att bemöta detta fokuserar Sida på de fattigaste och 
mest utsatta, samt på institutions- och kapacitetsstärkande. 
Det gör vi genom insatser för att utveckla privat sektor, pro-
duktiv sysselsättning, internationell handel, livsmedelstrygg-
het, sociala trygghetssystem och inhemsk resursmobilise-
ring.

Sida bedömer att insatserna inom detta område har bidra-
git till en mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling 
under 2022. Den sammantagna portföljen av insatser har 
dessutom fått ännu större betydelse givet det ökade antalet 
kriser i världen och dess påverkan på människors försörjning.

Sida bedömer att portföljen inom detta område över lag 
behöver mindre justeringar. För hälften av målen uppges 
portföljen för inkluderande ekonomisk utveckling vara väl 
sammansatt (25 mål, 50 procent) medan den behöver mindre 
justeringar för andra hälften av målen (25 mål, 50 procent).

Den huvudsakliga anledningen är att flera strategier är 
relativt nya, i vissa fall med delvis nya målformuleringar och 
innehåll, och portföljerna då är under uppbyggnad där rele-
vanta insatser och partnerskap fortfarande utformas. En 
utmaning är den ständigt föränderliga kontexten som påver-
kas av externa chocker såsom covid-19, globala ekonomiska 
kriser, konflikter och naturkatastrofer, vilket gör att insatser 
måste justeras eller bytas ut, många gånger i de mest sköra 
kontexterna. 

Vidare har vi gradvis börjat ställa om arbetet för en inklu-
derande hållbar ekonomisk utveckling som möter de stora 
utmaningarna och förändringarna som den ekonomiska 
utvecklingen i låg- och medelinkomstländer står inför. Utöver 
kriser och externa chocker måste vi ta hänsyn till globala 
strukturella omvandlingar, teknologisk utveckling, klimatför-
ändringarnas påverkan och en ökad strävan efter miljömässig 
hållbar återbyggnad efter pandemin. 

Ekonomisk strukturomvandling måste därmed i högre 
grad prioriteras för att minska fattigdomen genom framväxten 
av försörjningstillfällen i stor skala och i mer produktiva och 
gröna sektorer. Inte minst en tryggad livsmedelsförsörjning 
har fått än större relevans i detta sammanhang. Den interna-
tionella handelns roll som en robust motor för utveckling som 
kommer människor i fattigdom till del utgör en annan viktig 
faktor för att uppnå detta. Digitalisering är också avgörande 
för att öka förmågan till omställning och motståndskraft 
vid kriser, liksom omfattande investeringar för att de soci-

Figur 2.91:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(40%; 20 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(56%; 28 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(4%; 2 strategimål)

Figur 2.92:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(50%; 25 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(50%; 25 strategimål)



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   114

ala trygghetssystemen ska kunna växa och säkerställa att 
individer och samhällen förmår hantera framtida kriser och 
omställningar. 

Sidas arbete inom inkluderande ekonomisk utveckling 
har under 2022 fortsatt att möta dessa behov. Vi har gjort 
det genom att tillsammans med samarbetspartner anpassa 
insatser till en föränderlig kontext, hitta synergier mellan 
olika områden för maximal effekt samt ingå nya partnerskap 
där nya lösningar testas och skalas upp.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den inte har haft 

någon tydlig riktning för två tredjedelar av målen (12 mål, 63 
procent) och har gått bakåt för resten av målen (7 mål, 37 pro-
cent). 

En viss återhämtning har skett vad gäller sysselsätt-
ningstillfällen globalt, men den sker desto långsammare 
och är mer ojämnt fördelat i låginkomstländer och mellan 
olika grupper.554 Pandemin orsakar fortsatt stora förluster i 
inkomstnivåer och arbetade timmar. Enligt ILO har motsva-
rande 52 miljoner heltidsjobb gått förlorade under 2022, vilket 
förvisso är en mindre försämring jämfört med 2021 och 2020 
men fortfarande allvarligt. Vidare ökade antalet arbetande 
fattiga, det vill säga den grupp som trots sysselsättning inte 
tjänar tillräckligt för att ta sig ur fattigdom, med 8 miljoner. 
Dessutom ser man en försämring av arbetsvillkor avseende 
rättigheter och arbetsvillkor.555,

Sidas stöd har under året riktats till de sektorer, arbets-
marknader och geografiska områden som har stor relevans 
för människor i fattigdom och utsatthet, särskilt unga och 
kvinnor. Detta inkluderar inte minst informellt anställda, 
egenföretagare och småjordbrukare som ofta har otillräcklig 
inkomst för sin försörjning samt dåliga arbetsvillkor.

Insatser som integrerar försörjning, klimatanpassning och 
livsmedelstrygghet blir allt viktigare i den globala omställ-
ningen till grönare ekonomier och för att öka motstånds-
kraften hos utsatta grupper. Exempel på det är Sidas arbete 
i Sudan där vi samarbetat med privatsektorn för att stödja 
lokala bönder att nå ut till nya marknader i kombination med 
arbete med plantskolor, klimatsmarta odlingsmetoder och 
trädplantering.556 Ett annat exempel är Zimbabwe där sole-
nergi har introducerats till över 900 småjordbrukare som 
därmed har kunnat utveckla sin konstbevattning och dubblat 
sin avkastning, vilket bidragit till ökad livsmedelstrygghet och 
ökade inkomster.557

Sidas insatser har delvis kunnat ställas om för att möta 
sysselsättningskrisen i pandemins spår. I Bangladesh har 
pandemin haft en stor negativ inverkan på sysselsättningen, 
särskilt för kvinnor. Sidas stöd till stärkandet av kvinnors för-
sörjningsmöjligheter har bidragit till produktiv sysselsättning 
för 3 500 extremfattiga och utsatta kvinnor har fått en inkom-
stökning, vilket stärker deras förmåga att hantera pandemins 
negativa effekter.558

Bättre fungerande arbetsmarknader, social dialog och 
arbetsvillkor är en viktig del av Sidas arbete med syssel-
sättning. I MENA-regionen stödjer vi UN Women och ILO:s 
gemensamma program för en mer jämställd lagstiftning och 
handlingsplaner på arbetsmarknaden. Vi når även ut till den 
privata sektorn för att främja kvinnors roll på arbetsplatsen 
samt adresserar normer kring obetalt arbete i hemmet.559

Samarbete med olika typer av aktörer är viktigt för att 
skapa bättre försörjning och ökade inkomster till utsatta 
grupper. Ett exempel på detta är Kenya där Sida stödjer ett 
samarbete i mejeribranschen mellan större företag, koopera-
tiv och regionala myndigheter för att öka produktivitet, inkom-
ster och ökat deltagande av kvinnor och unga i värdekedjan. 
Detta har bidragit till ökade mjölkleveranser med 31 procent 
och en ökning av kvinnor anställda som tjänsteleverantörer 
med 26 procent på tre år.560

Många av de människor som lever i fattigdom bor i kon-
fliktdrabbade eller sköra länder och vårt arbete med sys-
selsättning och försörjning riktas även till flyktingar och 
migranter. Sidas arbete inom strategin för Syrienkrisen ger 
stöd till Jordanien och Libanon som syftar till att öka makt och 
inflytande, såväl som tillgång till försörjningsmöjligheter, för 
kvinnor inom både flykting- och värdbefolkningar. Insatsen 
har bidragit till hållbara ekonomiska möjligheter och skyddat 
kvinnor och flickor mot våld. 45 procent av de kvinnor som fått 
starta-eget-bidrag hade kvar sitt företag efter sex månader.561 

Privatsektorutveckling, stärkt näringsliv, affärsklimat och 
finansiell inkludering

Sidas bedömning av utvecklingen mot mål inom denna 
strategimålskategori är att utvecklingen har gått bakåt i 

förhållande till en dryg tredjedel av målen (3 mål, 38 procent) 
och att den för övriga mål inte har haft en tydlig riktning 
(5 mål, 63 procent). En trend som vi ser är att antalet strate-
gimål inom denna kategori blir färre till förmån för bredare 
målformuleringar där sysselsättning har företräde. Detta gör 
att privatsektorutveckling sjunker i storleken på utbetalningar 
medan sysselsättning växer. 

Inom målområdet som handlar om utveckling av den pri-
vata sektorn har Sida prioriterat arbete för ökad tillgång till 
marknader, förbättrade möjligheter (exempelvis finansiella) 
att driva företag samt ett stärkt affärsklimat för inte minst 
kvinnor och unga.

Den privata sektorn, särskilt mikro- och små och medel-
stora företag, har en central roll i inkluderande ekonomisk 
utveckling. I låginkomstländer utgör mikro- och småföreta-
gandet 70 procent av den totala sysselsättningen och andelen 
egenföretagare är fem gånger så stor som i höginkomstlän-
der, enligt en rapport från ILO.562 Förutsättningarna för den 
privata sektorn försämrades märkbart under pandemin och 
det är fortfarande svårt att säga exakt i vilken utsträckning de 
har drabbats, särskilt eftersom pandemin fortfarande pågår 
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i många länder. Men det är tydligt att mikro- och småföretag 
har varit särskilt utsatta med stora utmaningar att bedriva sin 
verksamhet samt ett stort antal konkurser.563

Trenden syns tydligt i flera av samarbetsländerna. Sidas 
stöd bidrar på olika sätt till den privata sektorn, vilket är en 
avgörande faktor för ekonomisk återhämtning och för att 
skapa försörjning för människor i fattigdom och utsatthet. 
Utöver sysselsättning spelar den privata sektorn en viktig roll 
för att tillhandahålla varor och tjänster. Ett exempel på detta 
är Sidas utlysningsfond, Innovation Against Poverty (IAP), som 
har bidragit till att mer än 1,5 miljoner människor varav 54 
procent kvinnor, har fått tillgång till grundläggande varor och 
tjänster.564

Att uppmuntra till en inkluderande finansiell sektor är ett 
viktigt verktyg för en inkluderande ekonomisk utveckling. I 
Palestina har Sidas lånegaranti med Middle East Investment 
Initiative förbättrat tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag. Under perioden 2014–2021 har lånega-
rantin garanterat 868 beviljade lån till ett belopp om totalt 
58 miljoner US dollar, vilket bidragit till att företagen lyckats 
bibehålla och skapa 6 900 arbetstillfällen.565

Att skapa förutsättningar för företagande och reformer för 
ett mer gynnsamt affärsklimat är en viktig del i Sidas arbete 
med privatsektorutveckling. Ett exempel på detta är reform-
samarbete på Västra Balkan och Östeuropa som syftar till 
ökad ekonomisk integrering med EU. Insatsen Small Business 
Act i Bosnien-Hercegovina har bidragit till att underlätta dia-
logen mellan politiska aktörer på alla nivåer. Detta har gjort 
att åtgärder vidtagits för att upprätta ett gemensamt ram-
verk för små och medelstora företag i linje med EU:s Small 
Business Act. Förslaget till en lag om att stimulera utveck-
lingen av små och medelstora företag för alla förvaltningsni-
våer har slutförts och väntar på antagande.566 

För att öka företagandet är det viktigt att adressera olika 
typer av hinder och därför är synergier mellan strategimål 
avgörande. Mobilisering av privat kapital blir allt viktigare som 

en del av Sidas stöd, bland annat i form av garantier som utgör 
ett av Sidas instrument för utvecklingen av den privata sek-
torn. I Tanzania har Sidas stöd till FN-organens gemensamma 
program (UNDAP) bidragit till 15 samverkansprojekt mellan 
privat och offentlig sektor. Detta uppskattar vi har bidragit till 
att ny infrastruktur såsom marknader och busstationer har 
kommit 1,7 miljoner invånare till gagn, skapat 17 000 arbets-
tillfällen och stöttat 13 600 småskaliga bönder, varav 54 pro-
cent kvinnor.567

Sida fokuserar också på ökad tillgång till teknologi och 
internet för våra målgrupper, vilket är ett viktigt verktyg för 
inkluderande ekonomisk utveckling. Även här finns exempel 
på synergier och hur olika strategiområden samverkar. I 
Uganda samarbetar Sida med FN:s kapitalfond kring digi-
talisering, vilket bidragit till att uppskattningsvis 700 000 
människor förbättrat digitala färdigheter och användning av 
mobila betalsätt, e-rekrytering, e-lagerhantering och inter-
netbanktjänster. I och med detta har 320 000 jordbrukare, 
näringsidkare och andra kunder registrerat sig för mobila 
betalningar, och digitala lösningar för medicinsk lagerhante-
ring har utvecklats för bättre tillgång till läkemedel.568 

För att bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling 
använder Sida en metod för att främja utveckling av mark-
nadssystem. Metoden gynnar lokalt anpassade lösningar och 
systemförändringar som ger varaktiga resultat. Exempelvis 
har Sidas stöd till program med marknadssystemansats i 
Tanzania bidragit till att 190 000 bönder fått tillgång till jord-
brukstjänster och insatsvaror. Det har dessutom gett ytter-
ligare 13 000 jordbruksföretag tillgång till nya marknader 
till ett värde av 1,2 miljoner US dollar.569 Systemansatsen för 
varaktiga resultat och lokalt ägda lösningar genomsyrar även 
Sidas arbete i Moçambique, men med stora utmaningar. Detta 
eftersom krisrespons under pandemin i form av traditionellt 
humanitärt bistånd från andra givare, såsom livsmedel och 
utsäde, underminerat den befintliga marknaden och därmed 
flera av Sidas marknadsinsatser.570

Tryggad livsmedelsförsörjning
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den har gått bakåt i 

förhållande till majoriteten av målen (6 mål, 86 procent) sam-
tidigt som den inte har haft någon tydlig riktning i förhållande 
till ett mål (1 mål, 14 procent). 

Hungern i världen fortsätter att öka för åttonde året i rad. 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) beräknar 
att 828 miljoner människor nu lider brist på mat.571 Orsakerna 
beror på kombinationer av konflikter, extrema väderförhållan-
den, ekonomiska effekter av covid-19 och kostnadsökningar 
till följd av kriget i Ukraina. I många länder är situationen så 
kritisk att miljontals fler människor nu befinner sig på svält-
gränsen. Samtidigt ser utmaningarna och möjligheterna för 
småskaliga jordbrukare olika ut världen över, och stöden 
behöver därför anpassas.572 

För att svara på denna utveckling har Sida beslutat att 
omprogrammera och förlänga vissa insatser under året. Sida 
fortsätter det flexibla frivilliga globala stödet till FAO med 173 
miljoner kronor för perioden 2022–2025. Det flexibla stödet 
har utvärderats som relevant för att stödja innovation, under-
finansierade och akuta områden, och har hjälpt till att leve-
rera på samtliga FAO:s strategiska mål.573

 Somalia har den värsta torkan på 40 år. För att möta akuta 
behov och öka samordning mellan förebyggande insatser och 
andra aktörer, har Sida beslutat att fortsätta stödja samar-
betet mellan FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) och FAO. 
Samarbetet bygger på synergier med den regionala strategin 
för Afrikas horn och genomförs av FN och civila samhället. 
Insatsen har bidragit till kontantstöd till 7 500 hushåll och 
startpaket med utsäde till 5 000 småbrukarfamiljer för att 
dämpa behoven att migrera till städer.574, 575 

Sidas arbete för ökad livsmedelstrygghet integreras även 
i insatser och stöd inom andra tematiska områden såsom 
hälsa, klimat och miljö, humanitärt bistånd samt inom stra-
tegier med mål för lantbruk och sysselsättning. Exempel på 
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detta är vårt stöd i Sudan som bidragit till att 12 500 hushåll 
med jordbruk och boskap (agropastoralister) får stöd till håll-
bara markanvändningsmetoder för ökad jordbruksprodukti-
vitet, vilket kan förbättra möjligheterna till försörjning. De får 
också stöd till förbättrad vattenhygien för att minska risken 
för vattenburna sjukdomar.576

Stödet till Swedish International Agricultural Network 
Initiative (SIANI) syftar bland annat till att förmedla ny kun-
skap och forskning mellan olika aktörer. Ett exempel är ett 
sidoevent på World Food Forum som SIANI organiserade till-
sammans med Sverige och Världsnaturfonden.577 

Sida arbetar även för ursprungsbefolkningarnas kunskap 
och inflytande i policyprocesser. Som ett led i detta bidrar vi 
till Internationella jordbruksutvecklingsfondens (IFAD) utlys-
ning av cirka 30 småskaliga projekt på mellan 20 000 och 
70 000 dollar, som ursprungsbefolkningarna bygger upp och 
implementerar. Projekten ska bidra till mer motståndskraf-
tiga livsmedelssystem, säkrade markrättigheter, bevarad 
biologisk mångfald och tillgång till marknader.578 För att verka 
för en utveckling mot mer hållbara livsmedelssystem för Sida 
dialoger som syftar till att öka samarbetet mellan aktörer, till 
exempel mellan FN:s fackorgan för tryggad livsmedelsför-
sörjning, såsom WFP, FAO och IFAD. 

Tillgång till sociala trygghetssystem
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att den inte har haft 

någon tydlig riktning i förhållande till tre fjärdedelar av målen 
(6 mål, 75 procent), samtidigt som den har gått framåt för ett 
mål respektive bakåt för ett (vardera 1 mål, 13 procent).

Lärdomar från genomförandet av utökade sociala trygg-
hetssystem under pandemin visar att de har spelat en nyck-
elroll i att mildra de negativa effekterna. Samtidigt visar 
lärdomarna att social trygghet förblivit ojämnt fördelat både 
inom och mellan länder och att sårbara grupper såsom 
informell arbetskraft har drabbats hårt.579 Detta har i sin tur 
väckt förnyat stöd för principen om universell social trygghet 
(USP). Den har i dag integrerats i såväl målsättningen för FN:s 
initiativ om en global accelerator för arbete, socialt skydd 

och en grön omställning, som i Världsbankens nya strategi 
för arbete och social trygghet.580, 581 Globalt kvarstår däremot 
stora behov där exempelvis 55 procent av befolkningen i Asien 
och 82 procent i Afrika fortfarande är utan socialt skydd, vilket 
lämnar dem exponerade för nya kriser.582

Sida för dialog kring social trygghet i linje med den glo-
bala agendans utveckling. Vi deltar i globala nätverk som 
diskuterar universell social trygghet och integreringen av 
frågor såsom jämställdhet, samverkan med humanitära aktö-
rer och klimatagendan. Organisationen Women in Informal 
Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) har med 
stöd av Sida ytterligare stärkt sitt påverkansarbete genom att 
exempelvis arbeta med integrering av den informella ekono-
min inom ramen för sociala trygghetssystem. Detta har bland 
annat bidragit till att informell arbetskraft har inkluderats i ett 
EU-direktiv om hållbart företagande.583

I Uganda, Mocambique och Etiopien har våra kontantstöds-
program utökats. I Etiopien inkluderar det internflyktingar 
som drabbats av landets konflikt samtidigt som social trygg-
het bidragit till ökad motståndskraft för programmets motta-
gare vid den pågående torkan.584

Vårt stöd till Världsbanken och FN i Zambia har bidragit 
till flera konkreta resultat, såsom en ökning om 20 procent 
av familjer som äter mer än ett mål mat om dagen. Detta 
innebär även en ökning om 22 procent av småbarn som får i 
sig tillräckligt med näring. Vidare har mottagarnas ägande av 
boskap ökat (21 procent), barn går i ökad utsträckning i skolan 
(10 procent) och fler har möjlighet att köpa basvaror såsom 
filtar och skor (30 procent).585 Genom ett kontantbidrag som 
möjliggör för flickor att avsluta sin gymnasieutbildning har 
även 58 000 tonårsflickor nåtts.586

Under året har även kunskapsspridning prioriterats genom 
ett Development Talk seminarium587 och en paneldebatt under 
Mänskliga Rättighets-dagarna588. Vidare har vi tagit fram en 
publikation för att stärka kunskap om social trygghet och 
integration av rättighetsperspektivet i strategier och insatser 
samt en informationsfilm om resultat från arbetet med social 
trygghet.589, 590

Handel och hållbar utveckling samt ekonomisk integration
Sidas bedömning av utvecklingstrenden i förhållande till 
målen inom denna strategimålskategori är att den har 

gått bakåt respektive inte haft någon tydlig riktning i förhål-
lande till vardera knappt hälften av målen (3 mål, 43 procent), 
samtidigt som det har gått framåt för ett mål (1 mål, 14 pro-
cent).

Samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna från pan-
demin har börjat ebba ut så har internationell handel under 
2022 utsatts för nya utmaningar. Orsakerna beror på en kom-
bination av konflikter, klimatförändringar, vissa kvardröjande 
effekter av covid-19 och inte minst kostnadsökningar av livs-
medel och el på grund av kriget i Ukraina. Detta, kombinerat 
med en rusande inflation, avbrott i globala värdekedjor och 
ett minskat finansiellt utrymme har haft en påtagligt negativ 
inverkan på inte minst utvecklingsländer.591

När det gäller internationell handel så beräknas varuhan-
deln för 2022 öka med 3 procent, en prognos som sänktes 
efter att kriget i Ukraina inleddes. Detta kan jämföras med 
2021, där vi såg en fortsatt stark om än ojämn återhämtning 
där varuhandeln ökade med närmare 10 procent.592 

Ett par ljuspunkter inkluderar att handel genom det 
Afrikanska frihandelsavtalet (AfCFTA) har inletts i begrän-
sad omfattning med sju pilotländer.593 Avtalet tros bli en 
viktig motor för att stärka den ekonomiska tillväxten för 
utvecklings- och minst utvecklade länder i Afrika.594 Även 
Världshandelsorganisationens (WTO) tolfte ministerkonferens 
ledde till en rad viktiga resultat på ett multilateralt plan, inklu-
sive överenskommelser om fiskerisubventioner, handel och 
hälsa samt livsmedelstrygghet.595 Dessa är alla av stor bety-
delse för utvecklingsländer.

Sida har under året fortsatt att stötta länder så att de 
bättre kan bidra till och dra nytta av handel som ett verktyg för 
att minska fattigdom. Detta sker exempelvis genom att stärka 
länders kapacitet att formulera, förhandla och genomföra 
handelspolitik. Omvärldsläget gör detta arbete än viktigare för 
att handel verkligen ska kunna vara en motor för utveckling.
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Inom strategin för hållbar ekonomisk utveckling har dialog 
varit en viktig del i att stärka portföljens sammansättning. 
Detta har främst skett genom att våra partner ökat sitt fokus 
på fattigdomsminskning, digitalisering, jämställdhet och bio-
logisk mångfald. Vårt stöd till International Trade Centre har 
bidragit till skapandet av en hållbarhetsplattform som har 
kartlagt och tillgängliggjort information om kriterier i över 
300 frivilliga hållbarhetsstandarder inom 80 sektorer. Detta 
gör det lättare för företag i utvecklingsländer att ta del av de 
krav som gäller för att få tillträde till hållbara värdekedjor.596 
Genom Sidas stöd till Världsbanken har vi vidare bidragit till 
att information relaterad till handel har gjorts lättillgänglig 
via 11 portaler, vilket har underlättat för världens fattigaste 
länder att delta i det internationella handelssystemet.597

Regionalt så har vi fortsatt vårt stöd till Trade Law Centre 
(tralac) i Afrika. Genom e-utbildning når tralac fortsatt ut 
i Afrika och internationellt, bland annat genom samarbete 
med WTO om digital handel i Afrika. Under 2021 hade tralac 
över 3 miljoner träffar på sin webbplats, totalt mer än 840 
deltagare i sina program och 250 deltagare i sina utbildnings-
program. Tralacs arbete har även expanderat inom handel 
och jämställdhet, med ett särskilt program för unga kvinnliga 
beslutsfattare och kvinnor som är engagerade i småska-
lig gränshandel.598 I MENA har vårt stöd till UNDP bidragit 
till deras arbete med Pan Arab Free Trade Area (PAFTA) 
som syftar till att genomföra nödvändiga reformer inom 
Arabförbundet för att skapa förutsättningar för en tullunion 
i regionen, och därigenom stimulera handel inom regionen. 
Arbetet har bidragit till bättre förutsättningar att digitalisera 
utfärdandet och hanteringen av ursprungsmärkningar samt 
ökat kunskapen kring hur myndigheternas gränskontroller 
kan öka risken för korruption.599

I Bosnien och Hercegovina bidrar vår garantiportfölj till 
att företag som annars inte skulle ha fått tillgång till kapital 
erbjuds lånemöjligheter. Garantierna bidrar till ökad produk-
tion, tillgång till exportmarknader, skapande av arbetstillfällen 

och förbättrad ekonomisk tillväxt.600 Vårt stöd i Georgien till 
ekologisk skogsturism har exempelvis bidragit till att harmo-
nisera georgisk lagstiftning vad gäller ekologisk produktion 
med EU:s regler samt till ekologiska producenters omställ-
ning till detta.601

 Sida har under 2022 även belyst länkarna mellan 
handel, sysselsättning och fattigdomsminskning respektive 
om handel och klimat- och miljöområdet genom två evi-
dens-briefs. Briefen om sysselsättning pekar bland annat 
på åtgärder som är viktiga för att uppnå hållbar ekonomisk 
utveckling där människor som lever i fattigdom kan bidra till 
och dra nytta av internationell handel.602 603

Inhemsk resursmobilisering
Sidas bedömning av utvecklingen mot mål inom denna 
strategimålskategori är att den inte har haft någon tydlig 

riktning (1 mål, 100 procent). Mål om inhemsk resursmobili-
sering finns i strategin för hållbar ekonomisk utveckling men 
Sida har även insatser inom ramen för andra strategimål.

Skatteintäkter är nödvändiga för att en stat ska kunna 
bidra till landets utveckling genom offentliga tjänster. Det 
anses generellt att en skatt på 15 procent av BNP är en mini-
minivå för att kunna ge stöd till ekonomisk utveckling och 
fattigdomsminskning, samtidigt som nivån är lägre än det i en 
betydande del av utvecklingsländerna.604 Pandemin har haft 
en negativ påverkan på resursmobiliseringen i dessa länder 
och även om återhämtning har påbörjats så har den drama-
tiskt ökade skuldbördan satt en ännu större press på länders 
budgetar. 

Sida stödjer processer för att förändra regelverk kring 
skatteintäkter på global, regional och nationell nivå och för 
att säkerställa utvecklingsländernas fulla medverkan i dessa 
förändringar. Vårt stöd till OECD bidrar till arbetet med glo-
bala skatteregler och dess påverkan på utvecklingsländerna. 
Stödet till IMF bidrar till att stödja ländernas arbete med att 
förstärka den inhemska lagstiftningen, skatteadministratio-

nen och kapaciteteten att formulera och genomföra reformer. 
I en ny studie från OECD belyser organisationen frågan om 
skattemoral och utmaningen med att skapa förtroende mellan 
skatteförvaltningar och stora företag med ett särskilt fokus på 
utvecklingsländer.605

En utvärdering av Sidas stöd i Kosovo kring fastighetsbe-
skattning har visat på att intäkter från fastighetsbeskattning 
har ökat substantiellt, att myndigheters kapacitet har för-
stärkts samt att skattebetalare är medvetna om den nya skat-
teregimen – även om Sidas roll i dessa förbättringar återstår 
att undersöka.606 I ett innovativt stöd till Diakonia arbetar vi för 
att förbättra den regionala kapaciteten för inhemsk resurs-
mobilisering i västra, östra och södra Afrika. Detta stöd har 
exempelvis bidragit till att East Africa Legislative Assembly 
antagit en resolution för att motverka kapitalflykt och olagliga 
penningflöden i gruv- och andra utvinningsindustrier.607

Sida har under året även belyst inhemsk resursmobilise-
ring i Sidas partnerländer genom en Development Economics 
Brief. Där pekas på slutsatser såsom att skattepolitiken behö-
ver vara konsistent med landets bredare policymål; behovet 
av att motverka olagliga finansiella flöden, behovet av att 
minimera skatteundandragande och skatteflykt; samt behovet 
av en stark skatteförvaltning.608

”Garantierna bidrar till 
ökad produktion, tillgång 
till exportmarknader, 
skapande av arbetstillfällen 
och förbättrad ekonomisk 
tillväxt” 
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Migration och utveckling

Figur 2.93: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Migration och utveckling finns som tematiskt område i 6 av 
regeringens 45 strategier. Under 2022 har Sida betalat ut 256 
miljoner kronor inom området, vilket motsvarar 1 procent av 
det totala biståndet som Sida förmedlar.

I denna beräkning ingår inte arbete inom andra tematiska 
områden där Sida inkluderar migranter, flyktingar, återvän-
dande flyktingar och internflyktingar som målgrupper för 
utvecklingssamarbetet. Detta innebär till exempel att arbete 
mot mål som bara till viss del omfattar migranter och migra-
tion inte omfattas av redovisningen.609 Vidare innehåller flera 
nya strategier tydliga hänvisningar till att Sidas arbete ska 
beakta och omfatta migration och migranter utan att detta 
återspeglas i strategimålen.610 Slutligen kan man notera att 
de stora medlen till migranter går genom det humanitära stö-
det.611

Det tematiska området innehåller två strategimålskatego-
rier. Den stora merparten av medlen inom området (91 pro-
cent) går till insatser som syftar till att säkerställa migranters 
och flyktingars mänskliga rättigheter, medan en mindre del (9 
procent) syftar till att tillvarata migrationens positiva effekter 
på utveckling. 

Vårt arbete 2022
Vårt arbete inom migration och utveckling syftar till att inklu-
dera migranter, flyktingar och internflyktingar i utvecklings-

processer och säkerställa deras mänskliga rättigheter. Vi 
utgår från genomförandet av FN:s globala ramverk för migra-
tion, som Sverige har anslutit sig till, och är i linje med Agenda 
2030.

Sida använder begreppet ”migranter” brett och i relation 
till fattigdom. Biståndet kan inkludera migranter (personer 
som valt att lämna sina hemländer huvudsakligen av frivilliga 
skäl), flyktingar (personer som flyr från krig och förtryck), 
internflyktingar (personer som varit tvungna att lämna sina 
hem men fortfarande befinner sig i sitt land), återvändande 
och värdsamhällen som målgrupp, samt migration som pro-
cess inom och mellan utvecklingsländer.612 Termen ”tvångs-
fördrivna” används ibland som ett samlingsnamn för flyk-
tingar och internflyktingar. 

Under 2022 har Sida arbetat med mål som är relate-
rade till migration i sex strategier.613 Den regionala stra-
tegin för Syrienkrisen har den största insatsportföljen 
gällande migration räknat i biståndsvolym. Den regionala 
Latinamerikastrategin antogs under 2021 och har två mål 
under målområdet migration och utveckling. Strategin är 
därmed ett viktigt tillskott till Sidas arbete med migration 
överlag.614 

Två kategorier av mål finns inom området:
•  Att säkerställa migranters och flyktingars mänskliga rättig-

heter.
• Att tillvarata migrationens positiva effekter på utveckling.

Inom migrationsområdet arbetar Sida huvudsakligen med 
multilaterala aktörer och med civilsamhället. Våra samar-
betspartner inom migrationsområdet är till cirka 76 procent 
multilaterala aktörer såsom IOM, United FN:s minröjnings-
organisation (UNMAS), ILO och UNDP. Vi samarbetar även 
med mellanstatliga regionala aktörer såsom African Union 
Commission (AUC) och Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD). Genom vårt samarbete med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) arbetar vi också med institu-
tioner inom offentlig sektor. Stöd till civilsamhällesorganisa-

tioner (CSO:s) uppgår till 16 procent av det migrationsrelate-
rade stödet. CSO:s står för mycket av metodutvecklingen och 
den direkta kontakten med flyktingar, migranter och värdsam-
hällen.615

Under 2022 har Sida fortsatt att fokusera på inkludering 
av migranter i utvecklingssamarbetet. Det har gjorts genom 
dialog, riktade insatser, metodutveckling och integrering av 
migration som tvärgående fråga. I dialogen med partner har 
vi bland annat fokuserat på att utveckla arbetet med mig-
rationsfrågor i krissituationer, exempelvis genom att skapa 
motståndskraft och att inkludera värdsamhällen i stöd till 
flyktingsituationer. Sida har till exempel deltagit i en sådan 
dialog inom ramen för Comprehensive Refugee Response 
Framework (CRRF) i Uganda. CRRF, som är kopplat till det 
globala flyktingramverket, har bidragit till stärkt styrning och 
samordning i migrationsfrågor mellan institutioner och orga-
nisationer i Uganda.616 

Under året har Sida även arbetat med dialogfrågan hur 
migranter kan inkluderas i sociala trygghetssystem. Inom 
ramen för Social Protection Interagency Cooperation –Board 

2022 2021 2020

Figur 2.94:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Säkerställande av migranters och flyktingars åtnjutande av de mänskliga 
rättigheterna (91%; 232 mnkr)
Tillvaratagande av migrationens positiva effekter på utveckling (9%; 24 mnkr)
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(SPIAC-B), det vill säga gruppen för global givarkoordine-
ring och dialog för sociala trygghetssystem, bidrog Sida till 
arbetet med ett gemensamt uttalande om vikten av att stärka 
länkarna mellan humanitärt stöd och nationella trygghets-
system för ett förbättrat mottagande av tvångsfördrivna.617 I 
Ukraina har Sida, tillsammans med andra humanitära givare, 
drivit frågan om en bredare och bättre samordning mellan 
de humanitära aktörerna, de internationella utvecklings-
aktörerna och nationella myndigheter, vilket bidragit till att 
ett stärkt samarbete med fokus på sociala trygghetssystem 
börjar ta form.618 

Vi har också arbetat integrerat med migration som en tvär-
gående fråga, det vill säga att migranter och migration inklu-
deras i bredare kontextanalyser och i insatser som huvud-
sakligen syftat till att bidra till mål inom andra målområden. 
Till exempel har Sidas multidimensionella fattigdomsanalyser 
(MDPA) bidragit till att belysa flyktingar och migranters situ-
ationer i flera landkontexter.619, 620, 621 I Uganda visar analys att 
fattigdom och sårbarhet är störst i flyktingmottagande regio-
ner och värdsamhällen.622

Migration inkluderas också som en tvärgående fråga i 
genomförandet av utvecklingssamarbetet för att stärka sam-
hällenas motståndskraft mot kris och konflikt genom att öka 
samverkan mellan humanitära, utvecklings- och fredsbyg-
gande insatser (trippelnexus). Att inkludera både migranter 
och värdsamhällen som målgrupp i arbetet för att stärka mot-
ståndskraften är centralt för att minska effekterna av krisen 
på befolkningen i sin helhet och för att motverka att ytterli-
gare spänningar och konflikter uppkommer i området. 

 I Uganda genomsyrar motståndskraftsperspektivet Sidas 
arbete med målgruppen flyktingar och värdsamhällen.623 Att 
stärka motståndskraften i samhället ingår i ett flertal huvud- 
och delmål i Strategi för Uganda 2018–2023. Från 2021 är en 
ny tjänst med fokus på motståndskraft tillsatt vid ambassaden 
vilket bidragit till att vårt engagemang i dialog och samord-
ning med partnerorganisationer och andra givare har kunnat 
stärkas.624 

Även i andra delar av utvecklingssamarbetet har vi integre-
rat migration som en tvärgående fråga. Vi har exempelvis ökat 
vårt fokus på att minska påfrestningar på miljön i områden 
som tar emot flyktingar. Sida har bidragit till att stärka kapa-
citeten hos ugandiska myndigheter genom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Vårt stöd har bidragit 
till att risk-, motståndskraft- och miljöskyddsaspekter vid 
hanteringen av flyktingar integrerats i flera centrala plane-
ringsdokument: Ugandas nationella utvecklingsplan, riktlin-
jerna för kommunernas utvecklingsplaner och handlingspla-
ner för olika sektorer.625, 626 Migration har även varit ett fokus 
i Sidas arbete med kapacitetsutveckling genom rekrytering 
av tjänster på olika nivåer inom FN-systemet med fokus på 
arbetsuppgifter som hanterar migrations- och flyktingfrågor. 
I december 2021 fanns totalt 17 sådana tjänster inom migra-
tionsområdet.627

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom mig-
rationsområdet är att den i majoriteten av fallen inte har 

haft någon tydlig riktning (4 mål, 57 procent) och att den för 
resterande fall har gått bakåt (3 mål, 43 procent).

Den övergripande bilden av utveckling inom migrations-
området är därför av stagnation eller tillbakagång. Det beror 
på flera orsaker såsom konsekvenserna av pandemin, den 
ekonomiska tillbakagången, klimatförändringar och förvär-

rade konflikter. Antalet flyktingar och migranter fortsätter att 
öka. Enligt tillgänglig information uppgick det totala antalet 
migranter 2020 till 281 miljoner vilket innebär en ökning 
från 2019.628 Världsbanken gör bedömningen att även 2022 
kommer antalet att öka och uppgå till cirka 286 miljoner.629 I 
och med att antalet migranter ökar så ökar även ländernas 
utmaningar att säkerställa en säker och reglerad migration. 

Antalet tvångsfördrivna fortsatte också att öka under 2021. 
Enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR) uppgick antalet tvångsför-
drivna vid slutet på 2021 till 89,3 miljoner personer.630 Under 
2022 har dock situationen förvärrats ytterligare och UNHCR 
gör bedömningen att på grund av utvecklingen i bland annat 
Burkina Faso, Myanmar och Ukraina så har antalet tvångsför-
drivna personer passerat 100-miljonerstrecket under 2022.631 
Det ökande antalet tvångsfördrivna på grund av krig och kon-
flikt utgör en stor utmaning i flera länder.

Kategorin tvångsfördrivna innehåller flera olika grupper. 
Internflyktingar utgör den största gruppen om cirka 53 mil-
joner personer och följs av antalet flyktingar som uppgår till 
cirka 27 miljoner.632 Vi stödjer FAO i Colombia som samlar del-
tagare, både internflyktingar som fått tillbaka mark och lokal-
befolkning som motsatt sig processen att återbörda mark till 
de som lämnat. Projektet bidrar på det sättet till att stärka 
försoningsprocessen bland grupper som har delvis motsatta 
intressen. Under 2021 bidrog projektet till 28 inkomstdrivande 
initiativ i 5 kommuner.633

Figur 2.95:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(43%; 3 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(57%; 4 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(0%; 0 strategimål)

Figur 2.96:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
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(86%; 6 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(14%; 1 strategimål)
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Låg- och medelinkomstländer står för det största mot-
tagandet av flyktingar. 83 procent av alla flyktingar befinner 
sig i låg- och medelinkomstländer och 72 procent befinner 
sig grannländer till sina ursprungsländer.634 De länder med 
störst mottagande av flyktingar under 2021 var Turkiet med 
3,8 miljoner, Colombia med 1,8 miljoner och Uganda med 1,5 
miljoner. Sida arbetar med att stärka alla tre länders förmåga 
att ta emot flyktingar.635, 636, 637

Migrationsportföljen är under uppbyggnad. I december 
2022 var 37 insatser klassificerade inom ramen för sektorko-
den för säker, ordnad och reglerad migration. Dessa insatser 
täcker en bredd av biståndsinsatser.638 Sammantaget bedö-
mer vi att migrationsportföljen är strategisk i sin inriktning. 
Flera samarbetsstrategier har fått nya eller mer ambitiösa 
migrationsmål under 2022639, 640, 641 och 2021642 och det gör 
att migrationsportföljen till stor del fortfarande utvecklas. De 
portföljer som ryms inom de befintliga målen bedöms därför 
huvudsakligen behöva mindre justeringar (6 mål, 86 procent) 
och till en mindre del som väl sammansatta (1 mål, 14 pro-
cent). 

Framåt finns det behov av fortsatt metod- och portföljut-
veckling både för att tillvarata positiva effekter av migration 
och för att säkerställa migranters och flyktingars mänskliga 
rättigheter. Det finns också utrymme att utveckla arbetet med 
migranter och migration som tvärgående fråga samt att på 
ett tydligare sätt arbeta med motståndskraft för att adressera 
grundorsakerna till ofrivillig migration. Sida utför ett omfat-
tande arbete inom ramen för olika strategier som bidrar till 
genomförandet av det globala migrationsramverket.643 Sida 
bidrar till exempel till migrationsramverkets första delmål: 
Samla in och använda korrekt och disaggregerade data som 
underlag för en evidensbaserad politik, genom ett stöd på 
globalnivå via SCB och IOM. Inom Strategi för kapacitetsut-
veckling och partnerskap 2018–2022644 har Sida bidragit till 
en analys och metod för att disaggregera migrationsstatus i 
statistiken. Under 2020–2021 har Sida genom SCB finansierat 
ett projekt med IOM:s Global Migration Data Analysis Centre 

(GMDAC) för att minska dataluckor och producera statistik 
av hög kvalitet på nationell nivå. Projektet har bidragit till att 
ta fram riktlinjer och exempel på hur länder kan producera 
disaggregerade data med migrantstatus för relevanta Globala 
målen-indikatorer.645 

Flera specifika frågor inom migrationsområdet saknar 
fortfarande tillräcklig statistik och evidens.646, 647 För att 
adressera detta problem har Sida bland annat gett stöd 
till den Afrikanska Unionen (AU) för projektet Capacity 
Development in Migration Statistics med stöd av SCB. Genom 
att bistå regionala samarbetsorganisationer att samla in och 
bygga upp egna databaser stärks kapaciteten att analysera 
och sprida data om migration inom AU:s medlemsstater.648 
Inom Strategi för humanitärt bistånd 2021–2025 och Strategi 
för hållbar miljö 2022–2026 stöttar Sida Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC). Syftet är att erbjuda data och analys 
om internflyktingar av god kvalitet för att informera besluts-
fattande, reducera framtida tvångsfördrivning samt förbättra 
livssituationen för internflyktingar.649 

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Säkerställande av migranters och flyktingars åtnjutande av 
mänskliga rättigheter

Sidas bedömning är att utvecklingen inom denna strate-
gimålskategori inte har haft någon tydlig riktning i hälf-

ten av målen (3 mål, 50 procent), medan den har gått bakåt i 
förhållande till hälften av målen (3 mål, 50 procent).

Att utvecklingen backar eller står still beror till stor del 
på konsekvenser av pandemin, den fortsatt vikande ekono-
miska utvecklingen samt politiska och administrativa hinder i 
värdländerna. Effekterna av covid-19 har påverkat migranter 
och flyktingar på olika sätt. Reserestriktioner påverkade mig-
ranternas möjlighet att resa och lämnade många strandade i 
transitländer.650 Interna restriktioner och försämrad ekonomi 
slog hårt mot migranter och flyktingar och deras möjligheter 

till försörjning eftersom de ofta arbetar inom den informella 
sektorn.651 Det gör att de är särskilt sårbara för minskade 
inkomster då de saknar tillgång till sociala tjänster och trygg-
hetssystem.652 Under pandemin ökade även diskrimineringen 
av migranter på många platser.653 

Många flyktingsituationer är svårlösta och långvariga. 
Enligt UNHCR befann sig cirka 74 procent av alla flyktingar 
i en långvarig flyktingsituation, det vill säga att de levt i exil 
fem år eller längre, vid slutet av 2021.654 Flyktingar fortsätter 
till stor del att vara beroende av humanitärt stöd för att täcka 
sina grundläggande behov. För att uppnå mer hållbara resul-
tat har vi fokuserat på att stärka en ansats med samverkan 
mellan humanitära, utvecklings- och fredsbyggande insatser 
(trippelnexus). I Uganda har vi exempelvis gett stöd till ett 
konsortium av partner som arbetat utifrån en sådan ansats. 
Insatsen har bidragit till planteringen av grödor, etableringen 
av ett utbildningscenter och ett yrkesutbildningscenter i syfte 
att öka flyktingarnas läs- och skrivkunnighet. Det har också 
bidragit till konstruktionen av vattenledningssystem i skolor 
och en vårdcentral. Resultat inom ramen för insatsen begrän-
sades 2020–2021 bland annat på grund av covid-19.655

Ett annat sätt att arbeta med en ansats med samverkan 
mellan humanitära, utvecklings- och fredsbyggande insatser 
(trippelnexus) är att arbeta för inkluderingen av migranter och 
flyktingar i sociala trygghetssystem.656 Sida stödjer Unicef och 
WFP i arbetet att inkludera barn i sociala trygghetssystem i 
områden som mottagit flyktingar genom att stärka den ugan-
diska regeringens kapacitet. 

Ett exempel på detta är ett projekt där ett nytt system lan-
serades 2021 för att minska undernäringen hos mödrar och 
barn. Projektet innebar bland annat månatliga utbetalningar 
och kommunikationsinsatser för social beteendeförändring. 
Bland de gravida och ammande kvinnor, samt barn, som har 
fått del av de månatliga utbetalningarna i tidigare delar av 
projektet har andelen med ett acceptabelt näringsintag ökat 
med 27 procentenheter.657
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I situationer med ett stort antal människor på flykt ökar 
trycket på samhällsservice och naturresurser i de mottag-
ande regionerna. Exempelvis har de offentliga institutionerna 
i grannländerna till Syrien haft svårt att säkerställa att flyk-
tingar har tillgång till samhällstjänster under pandemin.658 
Sida har stött Världsbankens facilitet för mjuka lån (GCFF) 
som via lån gett möjlighet att rehabilitera en vattenrenings-
station och bidra till bättre vattenservice för både flyktingar 
och lokalbefolkningen.659 

En av de största insatserna inom målområdet har varit 
stödet till lokala samhällstjänster och samhällsstyrning i 
regioner som tagit emot flyktingar i Turkiet och Libanon. 
Stödet har skett via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
och projektet avslutades under 2022. Projektet har bidragit till 
att kommunförbundet i Turkiet ökat sitt arbete för flyktingar 
och kan spela en viktig roll för att påverka policy och det 
finansiella ramverket vad gäller migrationsfrågor. Förbundets 
center för migration och harmonisering, som etablerades 
under 2021 har också stärkts framför allt inom påverkans-
arbete och extern kommunikation där centret nu har en aktiv 
roll. Projektet i Libanon stötte förbunden och kommunerna 
med ett web-baserat managementsystem som gjorde deras 
interna arbete mer effektivt tack vare tydligare budgethante-
ring. Projektet har även stöttat digitalisering av förbunden och 
deras analysverktyg.660 

Flyktingar och internflyktingar påverkas även starkt av 
säkerhetssituationen i det området där de befinner sig. Ett 
sådant exempel är situationen för internflyktingar i Irak som 
präglas både av osäkerhet och begränsad tillgång till sam-
hällstjänster. Genom Sidas stöd till UNDP:s stabiliseringsfond 
har Sida bidragit till en ökad möjlighet för internflyktingar att 
återvända till tidigare utsatta områden.661 

I de flesta värdländer begränsas möjligheten till inklu-
dering för migranter och människor på flykt av politiska och 
administrativa skäl.662 Utöver det har möjligheten för migran-
ter och flyktingar att försörja sig försämrats väsentligt under 
och efter pandemin. En utvärdering av Sidas partnerorgani-

sation GCFF från 2021 visade att organisationens verksamhet 
gett positiva resultat i Jordanien. Bland annat hade antalet 
arbetstillfällen för flyktingar från Syrien ökat. Stödet omfat-
tade även kvinnliga egenföretagare men här visade insatsen 
på bättre resultat för jordanska kvinnor än syriska flykting-
kvinnor. Bristen på identitetshandlingar, potentiella arbets-
områden och möjligheter till finansiering påverkade möjlig-
heterna för syriska kvinnor och visar på bredden av aspekter, 
administrativa, ekonomiska och politiska, som måste tas i 
beaktande för att förbättra deras situation.663 

Tillvaratagande av migrationens positiva effekter på utveckling
Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet 
inom denna kategori inte har haft någon tydlig riktning (1 

mål, 100 procent). Utvecklingen har bland annat präglats av 
konsekvenserna av pandemin, de ekonomiska konsekven-
serna av kriget i Ukraina, och begränsande lagstiftning samt 
svaga institutioner i länderna. 

Den ekonomiska utvecklingen under 2022 har fortsatt att 
vara turbulent vilket har gjort migranters tillgång till arbets-
marknaden särskilt svår. I Syriens grannländer har bränsle-
krisen gjort att företag tvingas stänga vilket påverkar syriska 
flyktingars möjlighet till arbete.664

För att förbättra situationen för syriska flyktingar har vi 
stött SKR:s arbete i Libanon. SKR har upprättat ett räddnings-
lag av libanesiska och syriska volontärer som samarbetar i 
lokala nödsituationer vilket bidragit till ökad integrering och 
jobbmöjligheter för unga syrier. Samtidigt har resultat på poli-
cynivå till stor del uteblivit som en konsekvens av bristande 
politiska strukturer i landet.665

För att även påverka den politiska vilja hos ländernas 
regeringar har Sida arbetat på regional nivå i Afrika söder om 
Sahara. Joint Labour Migration Programme är ett samar-
bete mellan Afrikanska Unionen (AU), IOM och ILO. Projektet 
har bidragit till att stärka AU:s förmåga att hantera arbets-
kraftsmigration och stödja medlemsstaterna i detta arbete. 
Programmet har till exempel bidragit till att stärka den poli-

tiska viljan i East African Community att utveckla och anta ett 
ramverk för en jämställdhetsintegrerad regional migrations-
policy.666 

Trots nedstängningar och det svåra ekonomiska läget har 
remitteringarna påverkats mindre än väntat under pandemin. 
Betalningarna från migranter till sina familjer i ursprungs-
länderna har fortsatt och en viss övergång från informella 
till formella kanaler kan noteras.667 Under 2020 ökade betal-
ningarna med 0,8 procent från 2019, på global nivå. Här finns 
dock viktiga regionala skillnader med en kraftig nedgång i 
remitteringar till länder i Afrika söder om Sahara. Under 2021 
var uppgången större och uppgick till 8,6 procent på global 
nivå.668 Trenden av ökande remitteringar, som var särskilt 
stark i Afrika och Söder om Sahara och Latinamerika under 
2021, förväntas fortsätta under 2022.669 

Sida stödjer arbetet med remitteringar på flera olika sätt 
och har bland annat bidragit till mer tillgängliga finansiella 
tjänster i Afrika genom att finansiera UNCDF:s projekt för 
remitteringar och en hållbar utveckling för migranter. Detta 
har bidragit till att det mellanstatliga utvecklingsorganet 
IGAD och de centralafrikanska staternas ekonomiska förbund 
(ECCAS) har fått stöd att utveckla ett unikt ID-system för 
finansiella tjänster. UNCDF har även gett stöd till nio partner 
från den privata sektorn, i syfte att utveckla migrantcentre-
rade och mer tillgängliga tjänster för remitteringar.670

Som en del av arbetet med att förbättra förutsättning-
arna till produktiv sysselsättning för migranter så stödjer vi 
integreringen av venezolananska migranter i Latinamerika. 
Inom ramen för den regionala Latinamerikastrategin har Sida 
påbörjat ett nytt samarbete med IOM. Resultat från insat-
sen visar på ökad ekonomisk integrering när venezolanska 
entreprenörer får stärkt tillgång till marknadsaktörer och nya 
marknader. Insatsen har även gett stöd till diasporaorganisa-
tioner vilket bidragit till att ett regionalt nätverk av kvinnliga 
ledare från den venezolanska diasporan har skapats i syfte att 
stärka deras möjlighet till påverkan och deltagande i besluts-
fattande på lokal, nationell och regional nivå.671 
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Jämlik hälsa

Figur 2.97: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Jämlik hälsa finns som tematiskt område i 11 av regeringens 
45 strategier. Under 2022 betalade Sida ut cirka 2 miljarder 
kronor inom området jämlik hälsa, vilket motsvarar ungefär 
9 procent av det totala biståndet som Sida förmedlar. I dessa 
beräkningar ingår inte forskningsstöd kring hälsa eller det 
humanitära stödet, där hälsa utgör en stor del.

Störst andel medel inom området, 43 procent, har gått till 
insatser som syftar till att stärka medvetenhet om och till-
gång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 
Insatser för grundläggande jämlik hälsoservice med fokus på 
kvinnor och barn stod för cirka 30 procent.

Sidas totala stöd till SRHR beräknas enligt en särskild 
metod (se bilaga 1 Statistiska begrepp och definitioner), som 
även inkluderar SRHR inom exempelvis sociala sektorer och 
utbildning. Enligt denna beräkning var stödet  nästan 1,4 miljar-
der kronor 2022.

Vårt arbete 2022
Under året arbetade vi med 28 strategimål inom området jämlik 
hälsa i 11 av regeringens 45 strategier. Ytterligare 8 strategier 
har hälso- eller SRHR-relaterade delmål under mål som jäm-
ställdhet eller utbildning. Inom området finns följande katego-
rier av mål: 
•  Medvetenhet om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter. 

•  Grundläggande jämlik hälsoservice med fokus på kvinnor och 
barn. 

• Hållbara nationella hälsosystem och institutioner. 
• Tillgång till rent vatten och säker, hållbar sanitet och hygien. 
 
Mål och insatser kring jämlik hälsa finns främst i strategin för 
hållbar social utveckling 2018–2022 och i den regionala strate-
gin för SRHR i Afrika 2022–2026. De finns även i Regional stra-
tegi för Latinamerika samt i 10 bilaterala strategier. De flesta av 
målen och insatserna återfinns i strategierna för Afrika. 

Inom området jämlik hälsa har Sida framför allt samarbe-
tat med multilaterala organisationer (53 procent av utbetalda 
medel) och civilsamhällesorganisationer (32 procent av utbe-
talda medel). Att kanalisera biståndet genom svaga hälsosys-
tem i länder med sköra kontexter och stor politisk osäkerhet 
bedömer vi som mycket riskabelt. Samarbetet med stater 
samt offentlig sektor har därför varit begränsat. Samtidigt 
finns ett enormt behov av att stärka hälsotjänster och hälso-
system. Därför går ofta stöd till jämlik hälsa genom FN eller 
Världsbanken som koordinerar givargemensamma fonder för 
hälsa. 

Sida och våra partner har drivit viktigt påverkansarbete 
kring jämlik hälsa under året. Vår globala partner International 
Planned Parenthood Federation (IPPF) har under året bidragit 
till 121 policy- och lagförändringar som försvarar SRHR och 
jämställdhet samt stöttat 552 ungdoms- och kvinnoorganisa-
tioner i sitt påverkansarbete för SRHR.672 I Uganda har Sidas 
partner CEHURD drivit ett mål i landets högsta domstol som 
resulterade i att regeringen blev skyldig att erbjuda gratis vård 
till alla kvinnor som drabbas av en svår förlossning. Dessutom 
fastställde domstolen att mödrahälsovård är en universell rät-
tighet och ska respekteras av regeringen.673 I Tanzania bidrog 
Sverige, tillsammans med andra givare och civilsamhällesorga-
nisationer, till antagandet av en policy som tillåter flickor som 
blivit gravida under sin skolgång att fortsätta sina studier.674 I 
Puntland i Somalia bidrog en av Sidas FN-partner till att det 
under året antogs en lag som slår fast nolltolerans för köns-
stympning i den delstaten.675 Sidas forskningspartner TDR (ett 

forskningsprogram om tropiska sjukdomar baserad vid WHO) 
bidrog till en ny WHO policy och teknisk vägledning som fastslår 
WHO:s position att delning av forskningsdata är en global all-
männytta.676 

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingstrenden mot målen inom 
jämlik hälsa är att den inte haft någon tydlig riktning i för-

hållande till merparten av målen (19 mål, 68 procent). I en fjär-
dedel av målen bedöms utvecklingen ha gått bakåt (7 mål, 25 
procent) och i förhållande till två mål bedöms den ha gått 
framåt (7 procent).

Pandemin fortsätter att utmana hälsosystemens kapacitet 
till bristningsgränsen. Detta hindrar utvidgning av den all-
männa tillgången till hälso- och sjukvård samt pressar länder 
finansiellt eftersom det globala samfundet har förväntningar 
på att nationell hälsofinansiering ska öka.677 Bristande natio-
nell och internationell finansiering, till följd av den ekonomiska 
krisen i samband med pandemi, ökar risken för omfördelning 

2022 2021 2020

Figur 2.98:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr

0

200

400

600

800

1 000
878

610

360

194

Medvetenhet om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(43%; 878 mnkr)
Grundläggande jämlik hälsoservice, med fokus på kvinnor och barn 
(30%; 610 mnkr)
Hållbara nationella hälsosystem och institutioner (18%; 360 mnkr)
Tillgång till rent vatten och säker hållbar sanitet och hygien (9%; 194 mnkr)
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av resurser från grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster 
till utrullning av covid-19-vaccinering. Andra mer långtgående 
negativa konsekvenser av pandemin är mänskliga och eko-
nomiska kostnader till följd av ökad mödradödlighet, en hel 
generation ovaccinerade barn, samt en ökning i tonårsgravidi-
teter och sexuellt våld.678, 679, 680 I flera länder som till exempel 
Afghanistan, Myanmar och Sydsudan har krig och konflikt ytter-
ligare försämrat möjligheten att erbjuda jämlik hälsa. Samtidigt 
har pandemin ökat samarbetet mellan partnerorganisationer 
och främjat användning av innovativa tillvägagångssätt, så som 
digitala vårdlösningar och möjligheter till egenvård för sexuell 
och reproduktiv hälsa.681 

Vår bedömning stämmer överens med analyser som har 
gjorts av FN-organ och våra samarbetsländer. Människors 
hälsa och tillhandahållandet av hälsotjänster i många låg- och 
medelinkomstländer lider fortfarande i kölvattnet av covid-19. 
Under året har Sida tillsammans med partner därför fortsatt 
anpassa insatser i syfte att stärka hälsosystem. Gemensamt 
har vi bidragit till stärkta reproduktiva och sexuella rättigheter i 
flera länder, trots kraftfulla värdekonservativa rörelser som vill 
inskränka dessa rättigheter. 

Sammantaget bedömer vi att den portfölj av insatser och 
aktiviteter som genomförs inom ramen för Sidas hälsobistånd, 
med fokus på insatser som stärker SRHR, nationella hälsosys-
tem inklusive vatten, sanitet och hygien samt kvinnor och barns 
hälsa, är fortsatt väl sammansatt (18 mål, 64 procent). För en 
tredjedel av strategimålen bedömer vi att portföljen behöver 
mindre justeringar (10 mål, 36 procent). I dessa fall handlar det 
antingen om tak på Sidas utbetalningar som negativt påverkat 
våra partners möjligheter att uppnå resultat (Strategi för håll-
bar social utveckling 2018–2022), eller att det är en ny strategi 
för i år som kräver en justering av portföljen (Regional strategi 
för SRHR i Afrika 2022–2026). 

Sidas stöd har i de flesta fall kunnat vara betydelsefullt 
på grund av vår anpassningsförmåga till lokala situationer. I 
konfliktsituationer har vi valt att kanalisera vårt stöd genom 
givargemensamma fonder eller civilsamhällsorganisationer 
som har stark lokal förankring och ägarskap. En utvärdering 

visar att landprogramstöd till FN har bidragit till ett effektivare 
bistånd eftersom det har gett dessa organisationer ökad frihet 
att anpassa verksamheten efter ändrade situationer såsom 
pandemier, konflikt och naturkatastrofer.682 Sidas flexibla stöd 
till partner som UNFPA:s landprogram har varit viktigt för att 
försäkra en hållbar leverans av sexuella och reproduktiva häl-
sovårdstjänster, inte minst i länder som drabbats av konflikt och 
som kämpar i kölvattnet av pandemin. I Sydsudan fick 105 556 
ungdomar tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa 
genom UNFPA förra året.683 I Etiopien har stödet till UNFPA 
kunnat omdirigeras under kriget och bidragit med utrustning 
till 16 vårdinrättningar för gravida kvinnor samt stöttat sju 
skyddade boenden och fem centrum för överlevare av sexuellt 
våld.684 

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Medvetenhet om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter

Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom denna 
strategimålskategori går i linje med vår bedömning för 

området som helhet. Utvecklingstrenden för merparten av 
målen bedöms inte ha gått i någon tydlig riktning (10 mål, 77 
procent). En minoritet av målen bedöms ha gått bakåt (2 mål, 
15 procent) och för ett mål bedöms det gå framåt. 

Många kvinnor och flickor lever med konsekvenserna av 
stängda skolor och vårdcentraler under pandemin. Ett ökat 
antal oönskade graviditeter 2021 jämfört med före pandemin 
rapporterades från bland annat Bangladesh685, Uganda686, 
Zimbabwe687 och Moçambique688. Dessutom har Storbritanniens 
kraftiga minskning av biståndet slagit hårt mot flera globala 
SRHR-organisationer, vilket riskerar att öka antalet oplanerade 
graviditeter och osäkra aborter.689, 690 Sida har därför ökat stödet 
till partner i Moçambique så att flickor och kvinnor inte ska 
behöva lida av dessa nedskärningar.691 

Utöver detta har konservativa rörelsers motstånd mot SRHR 
och jämlikhet intensifierats, inte minst i Afrika. I regionen finns 
det flera rörelser som genom finansiering från USA och Europa 
lär ut metoder för att motarbeta allsidig sexualundervisning och 
abort.692 I Zambia leddes kampanjer mot allsidig sexualunder-
visning (CSE) av några evangeliska biskopar med stöd från den 
internationella organisationen Family Watch International. Som 
svar arbetade Sidas bilaterala partner Unesco med civilsam-
hällesorganisationer, traditionella ledare och parlamentariker 
för att kommunicera korrekt information om allsidig sexual-
undervisning och dess betydelse för utbildning och ungdomars 
hälsa och välbefinnande i Zambia.693 I en översyn från januari 
2022 fick Unesco höga betyg för sitt arbete i att främja all-
sidig sexualundervisning genom att samarbeta med religiösa 
ledare och nätverk på lokala, regionala och nationella nivåer i 

Figur 2.99:   Utvecklingstrend
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Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
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Figur 2.100:  Portföljens sammansättning
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Afrika söder om Sahara.694 Översynen visade att Unesco kunde 
anpassa budskapet utifrån de aktuella socio-kulturella för-
utsättningarna i länderna, vilket bidrog till att flera länder, till 
exempel Elfenbenskusten och Niger, upptog nationella CSE-
program. Samtidigt lyfte utvärderarna riskerna med att inne-
hållet kunde urvattnas i dessa anpassningsförsök.695 Översynen 
påvisar den balansgång som många av Sidas partner behöver 
gå i främjandet av SRHR i konservativa miljöer.

Samtidigt är inte allt mörkt. Pandemin har bidragit till ökad 
solidaritet mellan länder i Afrika kring frågor som rör hälsa, 
med ett starkt ledarskap från Afrikanska Smittskyddsinstitutet 
och genom etableringen av ett afrikanskt läkemedelsverk. 
Detta skapar medvind för regionalt samarbete samt ökad har-
monisering och integration kring hälsofrågor, inklusive SRHR.696 
Dessutom har länder som Moçambique, Botswana och Angola 
upphävt lagar från kolonialtiden som kriminaliserat samkönade 
relationer, vilket bidrar till minskat stigma och därmed bättre 
tillgång till sexuell hälsovård.697

Sidas stöd till FN-projektet Rapariga Biz i Moçambique 
har till exempel varit framgångsrikt i att nå ut till flickor och 
unga kvinnor som har drabbats hårt av nedstängningar under 
pandemin. Av de 84 000 flickor (10–19 år) som deltog i men-
torskapsprogrammet i utbildning om SRHR och livskunskap 
gifte sig enbart 0,7 procent av flickorna under året och endast 
0,5 procent av flickorna blev oönskat gravida under program-
met gång. Detta resultat kan jämföras med ett nationellt snitt 
i Moçambique på 48 procent för barnäktenskap respektive 46 
procent för oönskade barn- och tonårsgraviditeter.698

Varje år äger cirka 121 miljoner oplanerade graviditeter 
rum varav 61 procent slutar i abort. Länder vars lagstiftning är 
restriktiv mot abort har högre nivåer av oplanerade graviditeter 
och fler aborter äger rum jämfört med för 30 år sedan.699 En 
fjärdedel av kvinnor i låg- och medelinkomstländer (43 pro-
cent av 15 till 19-åringar) önskar förhindra en graviditet men 
använder inte preventivmedel. Om alla dessa fick sina behov 
tillfredsställda och fick bra mödrahälsovård skulle osäkra abor-
ter, oplanerade graviditeter och mödradödlighet minska med 
68 procent.700 Allt tyder på att information om och tillgång till 

preventivmedel samt laglig rätt och tillgång till säker abort är 
väsentligt för kvinnors hälsa. Sida har flera program som bidrar 
till att öka rätten och tillgången till dessa tjänster. Stödet till 
Human Reproduction Program (HRP), som är en del av WHO, 
bidrog till reviderade globala riktlinjer för abortvård med uppda-
terade metoder och rekommendationer. Riktlinjerna är viktiga 
för att säkra en god vård för kvinnor, men de lyfter även rättig-
hetsaspekterna av tillgång till säker abort.701 Sidas stöd till DKT 
International och Population Services International (PSI) har 
bidragit till ökad tillgång till preventivmedel och produkter för 
medicinsk abort i Afrika söder om Sahara vilket har uppskatt-
ningsvis förhindrat 2,5 miljoner oönskade graviditeter och 3,3 
miljoner osäkra aborter.702 I Liberia bidrog DKT Internationals 
program till att förebygga 25 859 oplanerade graviditeter, 57 903 
osäkra aborter samt 373 fall av bortgång till följd av graviditet 
eller förlossning.703

Globalt har Sidas stöd till Ipas bidragit till att 450 000 säkra 
aborter har tillhandahållits på vårdcentraler och mer än 15 000 
aborter utförts i hemmet med översyn av vårdpersonal.704 I 
Moçambique har stöd till Ipas bidragit till att information om 
rätten till fri abort nådde över en halv miljon unga människor 
genom olika media samt att 22 000 kvinnor och flickor kom till 
deras hälsokliniker, varav ungefär hälften för abortservice och 
hälften för preventivmedel.705 

Stigma kring hiv, traditionella könsroller och kriminalise-
ring av särskilda utsatta grupper fortsätter att utgöra hinder i 
arbetet för att minska antalet nya fall av hiv. Sida har bidragit 
till stärkta regionala och nationella policyramverk för SRHR 
inklusive hiv-prevention och behandling i Afrika. I Moçambique 
bidrog DKT International tillsammans med LAMBDA till att 
förebygga 125 000 fall av hiv genom försäljning av kondomer, 
hivsjälvtester och andra SRHR-produkter.706

Flera av Sidas partner har under året tagit fram digitala lös-
ningar för att öka kunskapen hos befolkningar, som exempelvis 
mobila applikationer och webbsidor. I Bangladesh har två lokala 
civilsamhällesorganisationer tillhandahållit 16 776 ”menstrua-
tionsregleringstjänster” (landets juridiska benämning för abort). 
1 228 kvinnor fick tillgång till medicinsk abort med stöd av 

vårdpersonal via mobilen.707 Sidas partner SAFAIDS har utveck-
lat en mobil applikation för kommunikation mellan unga och 
hälsosjukvårdspersonal på ungdomskliniker för rapportering 
om kvalitet och tillgång till SRHR-tjänster eller anmäla brister. 
Appen har använts av 21 000 personer och 2 500 brister har 
rapporterats i ett bra exempel på socialt ansvarsutkrävande.708 

Det behövs även mobila program som når ut till de som 
är mest utsatta som till exempel många unga mödrar i östra 
och södra Afrika. Mobila och integrerade SRHR-interventioner 
(inklusive hivtestning, rådgivning och behandling) inom pro-
grammet 2gether4SRHR har nått 11 000 kvinnor i Malawi, 
19 000 i Namibia, 11 000 i Sydafrika och 3 000 i Zimbabwe.709 
Genom Oxfams Intermons program i Guatemala har 3 000 
kvinnor, inklusive tonåringar, transkvinnor, traditionella barn-
morskor och andra, deltagit i utbildningar om jämställdhet och 
SRHR.710 

Många av Sidas partner utför viktigt påverkansarbete på 
gräsrots- och nationell nivå för att förbättra tillgång till SRHR 
och motverka konservativa rörelser, med blandade resultat. I 
Rwanda har tillgång till säker abort under vissa omständig-
heter, såsom våldtäkt, ökat via juridisk väg genom en minister-
order från 2019 som tog bort kravet på domstolsbeslut för att 
en abort ska få utföras. Många hinder står dock i vägen för att 
ordern ska leda till en reell förändring för utsatta kvinnor, som 
ofta har varken tillräcklig kunskap om aborträtten eller pengar 
att anlita en läkare för abort. Under året har Sidas partner i 
civilsamhället lobbat för att lagen ska utökas så att även barn-
morskor, vars tjänster är betydligt mer tillgängliga på landsbyg-
den, ska kunna utföra aborter, men än så länge utan avgörande 
framgång.711 

Grundläggande jämlik hälsoservice, med fokus på kvinnor och 
barn

Sidas bedömning är att utvecklingen inom denna strate-
gimålskategori inte har haft någon tydlig riktning (5 mål, 

63 procent). I relation till tre mål har utvecklingen gått bakåt (38 
procent).  
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Pandemins inverkan på grundläggande hälsoservice för 
kvinnor och barn är fortfarande kännbar i många länder. I 
Zambia minskade till exempel andelen kvinnor som förlöstes 
på vårdinrättning från 72 procent 2020 till 35 procent 2021.712 
Systemen har även pressats hårt till följd av andra sjukdomsut-
brott, naturkatastrofer, försvagad livsmedelstrygghet och kon-
flikt. I Demokratiska republiken Kongo räknar man att ungefär 
27 miljoner människor befinner sig i akut försvagad livsmedel-
strygghet och är i behov av katastrofhjälp, vilket har bidragit till 
att 42,7 procent barn väntas få hämmad tillväxt.713 I Sydsudan 
beräknas att nästan två tredjedelar av befolkningen var i akut 
behov av mat juli 2022, vilket förväntas leda till 1,3 miljoner barn 
med akut undernäring före december.714 

Sida delfinansierar ett projekt genom Världsbanken med 
fokus på resultatbaserad finansiering och systemstärkande 
insatser för mödra- och barnhälsovård. Projektet har nått 1 423 
vårdinrättningar i 131 av Ugandas 136 distrikt. Det omfattande 
projektet har bidragit till vidareutbildning av fler än 2 700 sjuk-
sköterskor inom olika specialistkompetenser, samt byggandet 
av 81 mödravårdsenheter som utrustas med medicinsk utrust-
ning, vatten och sanitet. Av dessa enheter har 30 färdigställts 
under 2022 och resterande 51 är i slutfasen. Projektet har även 
bidragit med solcellsanläggningar för att säkerställa oavbruten 
strömförsörjning.715 I Zambia bidrog ett extra stöd i samband 
med pandemin från Sida genom Unicef till att 366 743 spädbarn 
och 252 466 gravida kvinnor fick rutinmässiga vaccinationer i 
landets tio provinser.716 

I Sydsudan har en givargemensam fond som Sverige är 
med och finansierar försett åtta av Sydsudans tio delstater med 
grundläggande hälso- och sjukvårdsservice inklusive SRHR 
med fokus på kvinnor och barn. Under 2020/2021 behandlades 
1,4 miljoner barn under fem års ålder för malaria, lunginflam-
mation och diarréer jämfört med 243 670 barn under tidigare 
period.717 

I Somalia har stöd till en liknande fond bidragit till ökade 
möjligheter för 15 kliniker att tillhandahålla akut obstetrisk vård 
(kejsarsnitt) och 40 kliniker med grundläggande akut obstetrisk 
vård. Rädda Barnen, som stöds av Sida, kunde dessutom leve-
rera integrerade hälso-, sjukvårds- och nutritionstjänster till 

421 828 mottagare. Under året registrerades en ökning med 6 
procent av antalet barn under 5 år som fick tillgång till integre-
rade barnhälsovårdstjänster bestående av vaccinering, behand-
ling av malaria, lunginflammation och akut diarré.718 

Sida har även svarat upp på den akut försämrade livsmed-
elstryggheten i ett flertal partnerländer. Under förra året har 
det givargemensamma programmet Scaling up Nutrition (SUN) 
II, som Unicef implementerar i Zambia och där Sida finansie-
rar 25 procent, screenat 123 080 barn med grav och måttlig 
akut undernäring samt bidragit till en dialog om finansiering 
av näringssektorn i landet.719 I Uganda bidrog Sidas flexibla 
inställning till Unicef och WFP till förbättrad hälsa och nutrition. 
Genom ett kontantstöds- och utbildningsprogram kring hälsa 
och nutrition, samt stöd till småskaligt jordbruk, nådde projek-
tet 57 624 gravida och ammande kvinnor samt barn yngre än 
två år.720

Hållbara nationella hälsosystem och institutioner
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom denna 
strategimålskategori är att den inte har haft någon tydlig 

riktning i förhållande till 2 av målen, att utvecklingen har gått 
bakåt i 2 mål och att utvecklingen gått framåt i 1 mål 
(Bangladesh). 

Förklaringen till tillbakagången för två mål är efterdyning-
arna av pandemin i världen samt konflikten i Myanmar. För de 
två mål som inte har tydlig riktning handlar det om vissa fram-
gångar inom till exempel förebyggande av antimikrobiell resi-
stens och One Health-ansatser som länkar miljön, människor 
och djur. Även om covid-19 har orsakat en tillbakagång inom 
hälsa och humankapital har Bangladesh upprepade gånger 
visat sig motståndskraftigt både för miljö- och hälsokatastrofer. 
Hälsoindikatorer, såsom en ökning av vårdpersonalen och en 
återgång till samma grad av barnvaccinationstäckning som före 
pandemin, visar att utvecklingen är på rätt väg igen.721 

Starka och motståndskraftiga hälsosystem är nödvändiga 
för att bidra till jämlik hälsa samt för att förebygga och hantera 
hälsokriser, såsom pandemier. Tyvärr fortsätter pandemin 
– inte minst dess effekter på ekonomin och ländernas möjlig-
heter till att finansiera hälsosystemet – att lämna eftertryck 

på nationella hälsosystem i många låg- och medelinkomst-
länder.722 I flera länder har konflikter dessutom ökat, vilket 
ytterligare förvärrat situationen och påverkat möjligheter till 
att nå resultat. I Myanmar har militärens övertagande inneburit 
kraftigt försämrad tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, 
särskilt i de konfliktdrabbade områdena. Under våren 2021 upp-
skattades att uppemot 80 procent av landets hälso- och sjuk-
vårdspersonal antingen strejkade, var arresterade, på flykt eller 
hade gått under jorden. FN uppskattar att bristande rutinvacci-
nation av barn kommer att leda till drygt 33 000 dödsfall under 
2022.723 Partner till den gemensamma hälsofonden som Sida 
stödjer fortsätter att leverera vård men resultaten under 2021 
minskade kraftigt jämfört med året innan. Som komplement 
stödjer Sida även ett parallellt hälsosystem genom så kallade 
”etniska hälsoorganisationer” för att leverera hälsovård till kon-
fliktdrabbade regioner.724

Sida har bidragit till stora kliv inom hållbara nationella häl-
sosystem i bland annat Afrika genom hälsosystemsrelaterad 
forskning. Artificiell intelligens-projektet AI4COVID utvecklade 
så kallade ”dashboards” som visualiserar relevant och kontext-
specifik information om covid-19. Dessa användes av myndig-
heter och allmänheten i nio länder i östra och södra Afrika. I 
Sydafrika får dashboarden över en miljon besök per dag.725 

Behovet av kraftsamling kring hälsosamma liv i kölvattnet 
av pandemin är större än någonsin, inte minst gällande psykisk 
ohälsa.726 Sidas partner har bidragit till att höja medvetenhet 
om situationen genom nationellt påverkansarbete i exempelvis 
Bangladesh, Nepal, Indien, Filippinerna och Senegal. Sidas 
partnerbidrog till att 447 000 äldre människor (60 procent kvin-
nor) i 14 länder fick bättre hälso- och omsorgstjänster eller 
annat stöd samt att 1,6 miljoner äldre fick del av ny eller för-
bättrad statlig vård och omsorg.727  I Cox’s Bazar i Bangladesh 
har Sida bidragit till att 21 904 (65 procent kvinnor) rohingyer 
och människor boende i omgivningen med milda-, medel- och 
starka psykiska besvär fått tillgång till psykisk hälsa och psy-
kosocialt stöd (MHPSS). För att säkra fortsatta vårdinsatser 
fick 216 vårdpersonal utbildning i MHPSS.728 Under året har 
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) kunnat utveckla kva-
liteten och öka tillgången till SRHR, psykisk hälsa och psykoso-
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cialt stöd för 109 146 personer i Västbanken och Gazaremsan. 
En särskild satsning gjordes för att nå människor med funk-
tionsvariationer med SRHR-tjänster via primärhälsovården.729

Miljöföroreningar kräver årligen uppskattningsvis nio mil-
joner för tidiga dödsfall, varav 90 procent i låg- och medelin-
komstländer. Lösningen ligger inte endast inom hälsosektorn 
utan kräver en multisektoriell ansats.730 Sidas globala partner 
WHO har stöttat 34 länder genom att anpassa projekt så att 
de bättre kan hantera konsekvenserna av klimatförändring 
inklusive vägledning om motståndskraftiga vårdinrättningar, 
samt inom biologisk mångfald, nutrition och hälsa.731 I syfte att 
minska användningen av träkol och därigenom minska avskog-
ning och hälsovådliga luftföroreningar, har cirka 10 150 hushåll 
(95 procent kvinnoledda) i Somalia fått stöd i övergången till 
miljövänliga hållbara energikällor.732

Tillgång till rent vatten och säker hållbar sanitet och hygien
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom områ-
det är att den inte har haft någon tydlig riktning (2 mål, 

100 procent).733 Positivt är de globala satsningar som görs för 
stärkt tillgång till vatten, hygien och sanitet inom sjukvården.734 
Samtidigt undermineras framstegen av klimatförändringar, 
konflikter, förorenade vattentäkter och följder av pandemin och 
dess nedstängningar. Vatten och sanitets-sektorn (WASH) har 
även stora finansieringsgap, samtidigt som kostnaderna blir 
högre för att klimatsäkra WASH-tjänster och nå de mest 
utsatta.

Säkert vatten, god sanitet och hygien är avgörande för 
människors hälsa och välbefinnande. Tillgången till vatten, 
sanitet och hygien har ökat mellan 2015 och 2020, enligt data 
publicerad förra året.735 Ökningen är dock fortsatt ojämnt för-
delad mellan och inom länder. Tillgången till vatten och sanitet 
behöver i snitt fyrdubblas för att nå det Globala målet om rent 
vatten och sanitet och därigenom förhindra 829 000 dödsfall om 
året.736

För att uppnå resultat stödjer Sida bland annat Adventist 
Development and Relief Agency (ADRA), som i Somalia 
bidragit till ökad tillgång till kvalitetssäkrat vatten för 27 700 

människor.737 Vi stödjer även UNDP, WHO och FAO:s gemen-
samma landsbygdsprogram i Guatemala, som har bidragit till 
att mer än 10 000 familjer i Guatemala fått tillgång till vatten av 
hög kvalitet.738 Sidas stöd till Unicef i Syrien har bidragit till att 
mer än 400 000 människor i Syrien fått tillgång till vatten- och 
sanitetstjänster.739 Våra globala stöd till Unicef, Världsbanken 
och WaterAid har bidragit till flera viktiga resultat. Ett resultat 
från kapacitetsstöd och påverkansarbete ökade nationell finan-
siering till vatten- och sanitetstjänsteri Burkina Faso, Indien 

och ytterligare 10 länder. 740, 741 Ett ökat fokus på användande 
av naturbaserade lösningar i över 30 länder har bidragit till 
investeringar på upp emot 6 miljarder US dollar.742 Via stöd till 
dessa organisationer har Sida också bidragit till förbättrad till-
gång till vatten och sanitet för 3,6 miljoner barn i DR Kongo och 
15,3 miljoner barn i temporära skolor i humanitära kontexter.743 
Partners arbete har bidragit till beslut om cirka 1,67 miljarder 
US dollar i världsbankslån till vattenrelaterade insatser i utbild-
ningssektorn.744

Global Partnership for Education (GPE) besökte en skola i Tanzania. Foto: GPE/Kelley Lynch
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Utbildning

Figur 2.101: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Utbildning finns som tematiskt område i 4 av regeringens 45 
strategier. Under 2022 har vi betalat ut 696 miljoner kronor 
inom området, vilket motsvarar ungefär 3 procent av det 
totala biståndet som Sida förmedlar. 

Störst andel medel inom området har gått till insatser som 
bidrar till mål om välfungerande nationella utbildningssys-
tem (74 procent). Resterande andel (26 procent) har gått till 
insatser som syftar till att säkerställa fullgjord avgiftsfri och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning för alla.

Vårt arbete 2022
Sidas stöd till utbildning ska bidra till stärkta nationella utbild-
ningssystem för bättre kvalitet i utbildningen, med start i för-
skolan och fokus på ett livslångt lärande.

Under året arbetade Sida inom området utbildning med sex 
strategimål i fyra av regeringens 45 strategier. Inom området 
finns två kategorier av mål:
• Välfungerande nationella utbildningssystem.
•  Fullgjord avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasie-

utbildning för alla.

Det finns strategimål för utbildning i Strategi för hållbar social 
utveckling samt i totalt tre bilaterala strategier: Strategi för 
Afghanistan 2021–2024, Strategi för Sydsudan 2018–2022 och 

Strategi för Tanzania 2020–2024. Det finns dessutom ett fler-
tal strategier utan specifika strategimål för utbildning, men 
som bidrar till det Globala målet nummer 4 ”God utbildning 
för alla” genom olika insatser. Dessa insatser syftar till exem-
pel till ökad kunskap om sex- och samlevnad,745, 746 utbildning 
för hållbar utveckling,747, 748 tillgång till vatten och sanitet i 
skolor,749 yrkesutbildning,750, 751, 752, 753 demokrati och mänsk-
liga rättigheter i utbildningen 754, 755, 756 och hållbar ekonomisk 
utveckling757. 

Inom ramen för strategimålen för utbildning fördelas 
stödet med omkring 61 procent till multilaterala organisa-
tioner som Global Partnership for Education (GPE), Unesco 
och Unicef. Sidas stöd till civilsamhällesorganisationer inom 
tematiken uppgår till cirka 23 procent. Omkring 15 procent är 
stöd till offentliga institutioner.  

 Sida har drivit flera frågor inom utbildning, såsom klimat 
och miljö i utbildning, finansiell transparens, nationellt 
ägarskap och koordinering för bättre resultat. Dialog på 
global nivå lyfts genom Sveriges plats i styrelsen för Global 
Partnership for Education (GPE) i samspel med praktisk erfa-
renhet från landnivå. I exempelvis Tanzania har Sverige rollen 
som förvaltare eller Grant Agent för GPE. Sida lyfter rätten till 
jämlik, inkluderande utbildning av god kvalitet och ett livslångt 
lärande. Jämställdhet är en central fråga i dialogen med våra 
partner med fokus på flickor och pojkar utanför skolan.758 Sida 
har bidragit till en ny Unesco-rapport som uppmärksammar 
att pojkar hoppar av skolan i allt högre utsträckning.759 Vi har 
även bidragit till att jämställdhet prioriterades högre under 
FN:s högnivåmöte om utbildning (TES),760 efter ett arbete med 
den rådgivande kommittén.761

Övergripande analys och bedömning 
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen är att den 
för två tredjedelar av målen har gått bakåt (4 mål, 67 

procent) medan den för en tredjedel av målen inte haft någon 
tydlig riktning (2 mål, 33 procent).

Den negativa utvecklingen beror på att utbildningssys-
temen runt om i världen har drabbats hårt under pandemin 
och att rätten till utbildning har försämrats i konflikt- och 
post-konfliktländer som till exempel i Afghanistan. 

 De globala skolstängningarna har inneburit att barns kun-
skapsinhämtning och läranderesultat sjunker. Trots att nästan 
alla världens länder har erbjudit någon form av distansutbild-
ning under pandemin, skiljer sig både kvalitet och räckvidd åt. 
I låginkomstländer handlar det ofta om radiosändningar. Mer 
än 200 miljoner barn bor i länder som varit helt oförberedda 
på att använda distansundervisning under pandemin.762 Barn 
från fattiga hushåll, barn med funktionsnedsättningar och 
flickor har generellt haft sämre tillgång till distansutbildning, 
beroende på bristen på tillgänglig tekniska hjälpmedel, avsak-
nad av uppkopplingsmöjligheter eller elektricitet, samt dis-
kriminering och könsnormer. Upp till 80 procent av eleverna 
har lärt sig lite eller inget alls då distansutbildning har ersatt 
ordinarie skolgång. Världsbanken uppskattar att ”lärandefat-
tigdomen” kan komma att öka från 53 till 70 procent. Till detta 

2022 2021 2020

Figur 2.102:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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ska tilläggas att redan före pandemin uppskattades att 125 
miljoner barn inte uppnådde grundläggande kunskaper i att 
räkna, läsa och skriva efter att ha tillbringat fyra år i skolan.763 
Stängda skolor innebär också andra negativa effekter, som till 
exempel uteblivna skolmåltider och en ökad risk för framför 
allt flickor att utsättas för våld och övergrepp.764

Att vara utanför skolan, även under en begränsad tid, 
förväntas ha långsiktiga negativa effekter på lärande, jobb 
och välbefinnande. Detta befaras leda till att 88 miljoner fler 
människor drivs in i extrem fattigdom.765 

Under pandemin har Sida fortsatt att stödja samarbetslän-
dernas kapacitet att planera, genomföra och följa upp natio-
nella utbildningsplaner som främjar god kvalitet i utbildningen 
och bättre kunskaper i skolan. Flexibla stöd har bidragit till att 
partner inom utbildningsområdet har kunnat ställa om insat-
ser, för att möta de utmaningar som pandemin har inneburit 
för utbildningssystemen runt om i världen. Unesco har tagit 
en ledarroll för samordning och tekniskt stöd till länderna. 
Unesco har även varit drivande att förändra både synen på 
utbildning och behoven att förändra utbildning för att möta 
en av framtidens största globala utmaningar, en likvärdig och 
kvalitativ utbildning för alla.766

Kostnaderna ökar för att uppnå utbildningsmålen i Agenda 
2030 till följd av covid-19.767 De inhemska resurserna står 
för nästan 80 procent av finansieringen av utbildning, men 
den andel regeringar investerar i utbildning behöver öka. 43 
länder i världen lever inte upp till målet att investera minst 
4 procent av BNP eller minst 20 procent av statsbudgeten i 
utbildning. Utbildning var redan före krisen en underfinansie-
rad sektor globalt och pandemin leder till att det finns ännu 
mindre resurser för utbildning både i samarbetsländerna och 
i biståndet.768 Sida bedömer att hälften av portföljen av insat-
ser och aktiviteter inom utbildning är väl sammansatt (3 mål, 
50 procent) med viktiga strategiska partnerskap på global 
nivå och med aktörer som kunnat anpassa sina insatser och 
ge stöd under pandemin. Den andra hälften av portföljen 
bedömer vi behöva mindre justeringar (3 mål, 50 procent), till 

exempel när kontexten har förändrats eller försvårats som 
situationen i Afghanistan. Sida har hanterat detta genom att 
ha en nära kontakt med våra samarbetspartner i landet för 
kontinuerliga riskbedömningar och säkerställa att stödet är 
konfliktkänsligt, till exempel genom att föra en dialog med 
olika parter.769

För att vidareutveckla portföljen har Sida sökt efter en 
global partner för utbildning för hållbar utveckling, men det 
saknas organisationer inom detta område. För att bidra till det 
stora finansiella gapet inom utbildningsområdet, förbereder 
Sida en garanti770 för att bredda finansieringen för inklude-
rande och jämställd utbildning av god kvalitet i lägre medelin-
komstländer.

Sidas stöd till grundutbildning har utvärderats med en 
längre tillbakablick för att få svar på frågor om vårt stöd har 
bidragit till långsiktiga effekter och bärkraftiga resultat av 
utvecklingssamarbetet. De viktigaste slutsatserna från utvär-
deringen visar att Sidas stöd till utbildning under 20 år i fem 
länder (Afghanistan, Kambodja, Bangladesh, Tanzania och 
Bolivia) har bidragit till att tillgången till utbildning har ökat för 
både pojkar och flickor och för särskilt utsatta grupper, såsom 
minoriteter och barn med särskilda behov. Utvärderingen 
visar vidare att Sida konsekvent har lyft fram vikten av utbild-
ning av hög kvalitet i sitt stöd, men att uppnå förbättringar av 
kvaliteten på utbildning i större omfattning är kopplat till en 
rad utmaningar. Sidas stöd har dock bidragit till att kvaliteten 

på utbildning har förbättrats för barn med särskilda behov 
genom riktade insatser i mindre skala, som, enligt utvärde-
ringen, i vissa kontexter har integrerats i det nationella utbild-
ningssystemet. 

Hållbarheten av Sidas stöd till utbildning i de fem land-
kontexterna bedöms även i utvärderingen, och utvärderarna 
konstaterar att stödet har lett till vissa hållbara insatser, vilket 
innebär att de är replikeringsbara eller, i mindre utsträckning, 
har kunnat konsolideras. Dessutom har Sida varit konsekvent 
i utformningen av stöd till utbildningssektorn utifrån princi-
perna att utbildning är en mänsklig rättighet och jämställdhet 
inom utbildning. Utvärderingen visar också att Sida genom sitt 
stöd har bidragit till att förbättra, eller öka möjligheterna att 
förbättra, transparens och ansvarstagande inom utbildnings-
system.771 

I Kambodja genomfördes under 2021 en fallstudie772 av de 
långsiktiga effekterna efter tre decennier med Sverige som 
en av få givare inom sektorn. Stödet till utbildning har syftat 
till att hantera en av Kambodjas allvarligaste utvecklingsut-
maningar vilket är den låga kompetensnivån som är ett arv 
inte minst av folkmordet under de röda khmererna. Syftet har 
också varit främja landets demokratisering.773 Fallstudien 
visar att Sidas stöd har varit ett viktigt bidrag till utvecklingen 
av utbildning i Kambodja och för hela utbildningssystemet. 
Särskilt betydelsefullt har stöd till utbildning för barn från 
fattiga och utsatta förhållanden varit. Stödet har stärkt jäm-

Figur 2.103:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(67%; 4 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(33%; 2 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(0%; 0 strategimål)

Figur 2.104:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(50%; 3 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(50%; 3 strategimål)
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ställdhetsintegreringen inom hela utbildningsystemet genom 
att både flickor och pojkar har fått ökat tillgång till utbildning. 
Fallstudien visar att Sidas stöd774 har varit särskilt viktigt för 
att barn med funktionsvariationer har fått tillgång till utbild-
ning och att barn från etniska minoritetsgrupper har fått till-
gång till undervisning på sina respektive modersmål.775

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Välfungerande nationella utbildningssystem
Sidas bedömning av utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori är att hälften (2 mål, 50 pro-

cent) gått bakåt i förhållande till målen och att den andra hälf-
ten bedöms utvecklingen inte har haft någon tydlig riktning (2 
mål, 50 procent). Utbildningssystemen befinner sig i en djup 
kris som förvärrats under pandemin och behöver förändras i 
grunden, enligt FN:s generalsekreterare.776 Sidas största 
mottagare av stöd till utbildning är det globala partnerskapet 
för utbildning (GPE) som bidrar till att stärka utbildningssys-
tem och finansiera nationella utbildningsplaner i 68 låg- och 
lägre medelinkomstländer.777 Cirka 75 procent av GPE:s 
medel går till bräckliga eller konfliktdrabbade länder. 

Det senaste året har genomförandet av utbildningspla-
nerna helt klart påverkats negativt av covid-19. Samtidigt 
bedöms att ungefär 80 procent av utbildningsplanerna har 
kunnat genomföras enligt plan.778 Inhemsk finansiering är 
avgörande och en förutsättning för att få bidrag från GPE är 
att partnerländer ska avsätta minst 20 procent av den natio-
nella budgeten till utbildning. Under 2020 uppnådde 68 pro-
cent av partnerländerna målet, jämfört med 64 procent 2015. 

De sammanlagda resultaten för GPE under de senaste 
åren bedöms som mycket viktiga för att stärka utbildnings-
system med ett tydligt nationellt ägarskap.779

Sidas stöd till Unesco bidrar övergripande till strategiernas 
mål om likvärdig och inkluderande utbildning samt till stärkta 
nationella utbildningssystem. Unesco är världens ledande 

normativa aktör för utbildningsfrågor och ger tekniskt stöd 
till länder kring lagstiftning, nationella utbildningsplaner 
och sektorpolicyer kopplat till utbildning. På så sätt kopplas 
Unescos arbete tydligt till bidragen från GPE.780

 I till exempel Sierra Leone har Unesco bidragit till att 
samordna ministeriet för grundläggande utbildning med 
ministeriet för högre utbildning. Detta har möjliggjort att en 
helhetssyn på lärande har applicerats i den nationella utbild-
ningsplanen. Trots pandemin har Unesco under det senaste 
året utbildat drygt 1 300 personer (41 procent kvinnor) från 
99 länder i sektorplanering och styrning. Dessutom har 280 
ansvariga från ministerier i exempelvis Senegal och Sydsudan 
utbildats i datahantering.781 För att stärka flickors utbildning 
i Tanzania har Unesco utbildat 100 regeringstjänstemän för 
jämställdhetsintegrering i budget och utbildningsplaner.782 
Unescos långvariga tekniska stöd till utbildningsministeriet i 
Somalia har bidragit till Somalias första ESA, analys av utbild-
ningssektorn, sedan landet blev federal stat.783

Innan pandemin slog till konstaterade GPE att lärandere-
sultaten har förbättrats i 70 procent av partnerländerna under 
de senaste åren samtidigt som det saknas data i flera länder. 
GPE har under de senaste åren investerat en allt större del 
av bidragen på system för kunskapsmätning. Sedan 2015 har 
andelen som når upp till uppsatta kvalitetsstandarden i kun-
skapsmätningssystemen ökat med åtta procentenheter (till 48 
procent).784

Sida ger långsiktigt stöd till hela utbildningssektorn i 
Tanzania genom en resultatbaserad ansats, vilket innebär 
att utbetalningar sker mot uppnådda resultat. Programmet 
Education Program for Results (EPforR) har bidragit till ökat 
resultatfokus, ansvarsutkrävande och samordning inom 
utbildningssektorn. Detta har påverkat att en mer rättvis för-
delning av resurser sker inom sektorn och att andelen flickor 
som fortsätter sin utbildning har ökat.785

En andra fas av det resultatbaserade stödet avtalades 
under 2021 för att bygga vidare på de goda resultaten med 

ökad fokus på fattigdomsminskning och ökad jämställdhet. Ett 
resultatbaserat stöd till utbildningssektorn på Zanzibar har 
även avtalats för att stärka de grundläggande utbildningssys-
temen, en mer rättvis fördelning av resurser och ökad inklu-
dering av marginaliserade barn.786

 Sida bedömer att stödet till området utbildning för håll-
bar utveckling (ESD) inte har utvecklats i en tydlig riktning. 
Unesco konstaterar att kunskapen är låg om ESD och att det 
finns svårigheter med att integrera ESD i utbildningsplaner. 
Bara hälften av världens läroplaner refererar till klimatför-
ändringar och endast 20 procent av lärare kan förklara vilka 
åtgärder som kan bidra till minskad klimatpåverkan.787 

Sida har bidragit genom ett stöd till Unescos regionala 
program om ESD. Beslutsfattare och lärarutbildare från elva 
länder och 90 institutioner i SADC-regionen har utbildats 
i ESD. Några lärdomar i den avslutande fasen av stödet är 
svårigheten att inkludera ytterligare ämnen i redan tunga 
läroplaner, vilket kan verka avskräckande för lärarutbildare. 
ESD behöver dessutom integreras multisektoriellt och tvär-
vetenskapligt med alla ministerier som har en inverkan på 
hållbar utveckling inklusive utbildningsministerier för att få 
genomslagskraft.788

Fullgjord avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 
 gymnasieutbildning för alla 

Sidas bedömning är att utvecklingen mot målen inom 
denna strategimålskategori har gått bakåt (2 mål, 100 

procent).
Alla barn går inte i skolan och de främsta skälen är fattig-

dom, konflikter, humanitära kriser, barnäktenskap, funktions-
hinder och nu även pandemin. Kopplingen är stark i relation 
till Afghanistan där tillgång till utbildning har minskat efter-
som flickor inte längre har tillgång till utbildning efter årskurs 
6. Kvinnor får heller inte undervisa pojkar över årskurs 6 
vilket ytterligare förvärrat lärarbristen. Den nya läroplanen 
används inte vilket försämrar kvaliteten i undervisningen. 



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   130

Sidas stöd till Svenska Afghanistankommittén (SAK), Rädda 
Barnen och Norwegian Refugee Council (NRC) bidrar till att 
främst flickor får tillgång till utbildning i byskolor. Sidas stöd 
riktas till de mest sårbara flickorna och pojkarna, barn med 
funktionsnedsättningar som aldrig börjat skolan eller de barn 
som fått avbryta sin skolgång till exempel på grund av flykt. 
Under 2021 utökades programmen för att nå ytterligare 4 250 
flickor, pojkar och ungdomar att börja skolan.789 Samtidigt 
har 400 lärare för döva och synskadade vidareutbildats och 
psykosocialt stöd i undervisningen har fortsatt.790 För att 
möta utmaningarna med lärarbristen har Sida beslutat om 
ett nytt stöd till Unicef för att utbilda och komptentsutveckla 
kvinnliga lärare för att förbättra kvaliteten i undervisningen 
i Afghanistan.791 Framtiden för detta stöd är dock osäkert 
med tanke på talibanregimens begränsningar för kvinnor och 
flickor. 

 Tillgången till grundskoleutbildning var jämn mellan 
könen på global nivå, med lokala skillnader, före pandemin. 
Stora skillnader finns däremot mellan flickors och pojkars till-
gång till utbildning på regional nivå, främst i Afrika söder om 
Sahara. På högre nivå, från gymnasiet och uppåt, är flickor 
kraftigt underrepresenterade. Samtidigt fortsätter skillna-
derna mellan könen att minska och i till exempel Kenya och 
Indien fullföljer numera fler flickor än pojkar motsvarande 
gymnasieutbildning.792

 Ytterligare ett exempel på hur utbildning i konflikt- och 
humanitära kontexter har drabbats hårt under pandemin 
är i Sydsudan, där skolorna varit stängda under mer än ett 
år. När skolan öppnade i maj 2021 var det många som inte 
kom tillbaka. Detta ökar risken för ett liv i fattigdom. Antalet 
barn som står utanför utbildningssystemet i Sydsudan har 
nu ökat till 2,8 miljoner, vilket motsvarar mer än 70 procent 

av alla barn i landet. Det betyder att färre än 3 av 10 barn 
går i skolan. Flickor är även fortsättningsvis särskilt utsatta. 
Läskunnigheten i Sydsudan ligger långt under den genom-
snittliga läskunnigheten söder om Sahara på 64 procent.793 

Bristen på skolor är stor i Sydsudan. De tilltagande över-
svämningarna och konflikter gör att alltfler skolbyggnader 
förstörs, stängs eller inte är tillgängliga då de i stället får tjäna 
som en tillflyktsort för människor på flykt. I dagsläget är en 
tredjedel av skolorna förstörda. Bristande säkerhet i området 
runt skolorna var under 2021 en av de vanligaste orsakerna 
till skolstängningar, tillsammans med att lärare inte får betalt 
och pandemin.

I två regioner i Sydsudan har vårt stöd till Rädda Barnen 
bidragit till att flickor och pojkar, inklusive barn med funk-
tionshinder, får tillgång till säkra skolor och en anpassad 
skolmiljö. Utbildningen har förbättrats genom att det finns 
utbildningsmaterial och ett ökat lokalt engagemang för sko-
lan.794 Sedan den avgiftsfria skolan infördes i Tanzania 2015, 
har andelen barn i primärutbildning ökat från 84 procent till 
95 procent och i högstadiet från 33 procent till 37 procent.

Den snabba ökningen av antalet elever innebär fortsatt 
stora påfrestningar för utbildningssystemet. Under 2021 
slutförde inte en fjärdedel av barnen primärutbildningen och 
ytterligare en fjärdedel lyckades inte slutföra högstadiet vilket 
indikerar en tillbakagång i fattigdomsdimensionerna möjlig-
heter och val. Bristen på lärare och tillgång till klassrum är en 
stor utmaning.795  

 Unga mödrar har fått möjlighet att fortsätta sin utbildning 
efter att Tanzanias regering ändrade sina riktlinjer. Givare, 
inklusive Sverige, civilsamhället och omvärldens påtryck-
ningar har spelat en viktig roll i de förändrade riktlinjerna 
som bidragit till ökad jämställdhet inom utbildningssyste-

met.796 Det är dock fortfarande ett stort problem med unga 
mödrar som lämnat skolan. Sidas partner Karibu Tanzania 
Organisation (KTO) har under 2021 breddat sin verksamhet 
från 31 till 41 folkhögskolor i ett program som riktar sig till 
flickor och unga kvinnor som hoppat av det formella skolsys-
temet, inklusive de flickor som blivit gravida och tvingats att 
sluta. Programmet ger flickorna möjlighet att fortsätta sin 
utbildning, finna försörjning och återfå självkänsla.797 

Sidas stöd till en gemensam plattform för mer än 200 civil-
samhällesorganisationer inom utbildning i Tanzania skapar 
möjligheter att påverka rätten till utbildning.798 Utbildning som 
rättighet har stärkts genom stöd till i OHCHR i Guatemala, 
genom att kongressen beslutat att alla döva och dövblinda 
har rätt till utbildning genom teckenspråk.799 Stöd till yrkesut-
bildning skapar bättre förutsättningar för sysselsättning och 
ekonomisk utveckling genom till exempel stöd i Zimbabwe 
och Liberia. Genom Opportunities for Youth Employment (OYE) 
project har 7 370 ungdomar slutfört utbildning i företagande, 
2 782 ungdomar har fått lärlingsplatser i olika företag, och 
242 nya företag har bildats.800 I Liberia görs en satsning på 
yrkesskolor i landets alla 15 län, samfinansierat med EU och 
andra givare.801

”Bristen på lärare och 
tillgång till klassrum är en 
stor utmaning” 
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Forskning

Figur 2.105: Området som andel av totalt utbetalade medel
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Forskning finns som tematiskt område i 1 av regeringens 45 
strategier. Under 2022 har vi betalat ut 632 miljoner kronor 
inom området, vilket motsvarar ungefär 3 procent av det 
totala biståndet som Sida förmedlar. 

Under året har närmare 58 procent av stödet gått till insat-
ser som bidrar till stärkt forskningskapacitet och forsknings-
miljöer. 33 procent av medlen har gått till insatser som syftar 
till att främja forskning av relevans för minst utvecklade 
länder och regioner, medan 9 procent av medlen gått till insat-
ser i syfte att stärka genomslaget för forskning av relevans för 
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. 

Vårt arbete 2022
Sidas stöd till forskning ges i huvudsak inom ramen för stra-
tegin för forskning inom fattigdomsminskning och hållbar 
utveckling 2022–2028. Inom strategin finns tre strategimål: 
•  Stärkt forskningskapacitet och hållbara forskningsmiljöer. 
•  Stärkt global, regional och nationell forskning av relevans 

för minst utvecklade länder och regioner. 
•  Stärkt genomslag för forskning av relevans för fattigdoms-

bekämpning och hållbar utveckling.

En tredjedel av stödet till forskning inom strategin går till 
samarbeten med universitet i Bolivia, Etiopien, Kambodja, 
Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda. Stödet har i 

huvudsak gått till forskarutbildning och stöd till att förbättra 
systemen för forskningen vid de nationella universiteten. 
Ungefär två tredjedelar av stödet har gått till regionala och 
internationella forskningsorganisationer som utbildar fors-
kare samt forskar om och stärker genomslaget för forsk-
ningsfrågor som är viktiga för fattigdomsminskning och håll-
bar utveckling.802 

I dialogen med andra internationella biståndsgivare och 
forskningsfinansiärer betonar Sida att låginkomstländer 
behöver egen kapacitet att analysera och hantera kunskap. 
Vi driver också att forskningsanslag tilldelas i öppna forsk-
ningsutlysningar i konkurrens, där den bästa forskningen får 
stöd. Dessutom är akademisk frihet en viktig fråga. Ett sätt att 
stärka den akademiska friheten är att prioritera breda pro-
gramstöd eller kärnstöd som ansluter till forskningsorganisa-
tionernas egna ambitioner och program.

Nästan en femtedel (18 procent) av forskningsstödet 2022 
gick till International Science Program (ISP) vid Uppsala uni-
versitet. Utöver ett eget program inom basvetenskaper,803 
förmedlar ISP stöd till andra svenska universitet för omkost-
nader vid mottagandet av doktorander från våra samarbets-
länder när de vistas i Sverige.804 Stöd till doktorander har haft 
prioritet när forskningsstödet under 2022 tillfälligt dragits 
ned på grund av det beslutade utbetalningstaket. Omkring 11 
procent av forskningsstödet har gått till WHO som är värd för 
tre olika forskningsprogram som Sida stödjer.805 Ytterligare 
en stor partner är kanadensiska International Development 
Research Centre (IDRC). Vi samarbetar med IDRC dels i ett 
program för stöd till forskare i Afrika inom AI (artificiell intel-
ligens),806 dels i ett program som stödjer afrikanska forsk-
ningsråd.807 

Övergripande analys och bedömning 
Forskningssamarbetet verkar i en tid när det fria kun-
skapssamhället utmanas. Populistiska rörelser hyser 

anti-vetenskapliga uppfattningar och det finns en utbredd 
skepsis mot expertkunskap.808 Den akademiska friheten är på 
många håll i fara. Det handlar om direkta hot mot forskares 

yttrandefrihet, men också om att bara tillåta en viss typ av 
forskning eller att forskare censurerar sig själva i syfte att 
undgå hårdför kritik eller repressalier.809 

Akademisk frihet och god förmåga att bedriva forsk-
ning behövs också i de minst utvecklade länderna. 
Forskningskapacitet främjar utbildningssystemets kvalitet 
och samhällets förmåga till innovation och kritiskt tänkande. 
I förlängningen bidrar detta till en demokratisk utveckling. 
Det är viktigt att forskningsfrågor identifieras och forskning 
genomförs i länderna för att forskningen ska vara relevant 
och för att resultaten ska nå fram till beslutsfattare och all-
mänhet. Samtidigt måste alla enskilda forskningsrön prövas 
mot annan forskning i en ständigt pågående diskussion. 
Forskningskapacitet handlar om att förstå vilka frågor som är 
viktiga, bidra med forskningsresultat och ta till sig forskning 
och lösningar från andra länder och sammanhang. 

Betydelsen av forskning för utveckling har blivit ännu 
tydligare under covid-19.810 Särskilt värt att notera är att rika 
länder inte satsar lika mycket av sina resurser på forskning av 
direkt relevans för hållbarhetsfrågor, så kallad ”sustainability 

2022 2021 2020

Figur 2.106:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Stärkt forskningskapacitet (58%; 366 mnkr)
Forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 
(33%; 207 mnkr)
Forskningstillämpning och innovation (9%; 59 mnkr)
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research”. En annan observation är att AI-relaterad forskning 
ökar, möjligen på bekostnad av forskning om annan teknologi 
som är viktig för låginkomstländer.811 Forskning inom sam-
hällsvetenskap och humaniora möter fortfarande svårigheter i 
de minst utvecklade länderna.812

Satsningarna på forskning i och för de minst utvecklade 
länderna har ökat något men är ändå alldeles för små. I Afrika 
söder om Sahara satsas ungefär 0,5 procent av BNI och i 
Centralasien bara 0,12 procent, jämfört med till exempel 2,7 
procent i Nordamerika och 2 procent inom EU.813 Det finns ett 
stort behov av ökade inhemska investeringar också i de minst 
utvecklade länderna.814 Samtidigt kvarstår utmaningarna för 
jämlika partnerskap mellan forskare från låg- och högin-
komstländer.815 Sidas uppgift är att bidra till att mer forskning 
genomförs i, för och av de minst utvecklade länderna. 

Sidas bedömning är att utvecklingen i förhållande till två 
av målen inom forskningsområdet, stärkt forskningskapacitet 
och hållbara forskningsmiljöer (mål 1) och stärkt genom-
slag för forskning av relevans för fattigdomsbekämpning 
och hållbar utveckling (mål 3), inte haft någon tydlig riktning. 
Pandemin har också under 2022 försenat forskarutbildningar, 
forskning och forskningens genomslag genom svårigheter att 
resa, genomföra fältstudier, interagera med andra forskare 
och föra ut forskningsrön i samhället. I förhållande till mål 2, 
stärkt global, regional och nationell forskning av relevans för 
minst utvecklade länder och regioner bedöms utvecklingen, 
trots allt, ha gått framåt. Det produceras mycket viktig forsk-
ning i, för och av de minst utvecklade länderna. 

Vad gäller den samlade portföljen av insatser och aktivite-
ter inom ramen för forskningsstödet är bedömningen att den 
i huvudsak är väl sammansatt (för två mål av tre). Strategins 
tredje mål, stärkt genomslag av forskning, är nytt för den 
strategi som beslutades 2022, varför portföljen inte fullt ut har 
anpassats till den nya målformuleringen. 

Sidas forskningsstöd utvecklas kontinuerligt, både vad 
gäller metoder och vilka forskningsområden vi stödjer. Hur 
väl vi lyckas beror på hur vi utformat insatserna men också 

på andra skeenden i våra samarbetsländer och i forsknings-
organisationerna. Vi bedömer regelbundet enskilda forsk-
ningsinsatser utifrån svenska biståndspolitiska prioriteringar, 
relevansen för forskningsstrategins målområden och veten-
skaplig kvalitet. Vi kompletterar portföljen på områden vi 
bedömer som svaga. 

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Stärkt forskningskapacitet
Bedömningen är att utvecklingen på detta målområde 
inte har någon tydlig riktning. Forskningskapacitet 

stärks och hållbara forskningsmiljöer utvecklas. Att bygga 
forskningskapacitet är dock ofta utmanande. Vid de nationella 
universiteten i samarbetsländerna finns brist på handledare 
och infrastruktur, exempelvis laboratorier och digital teknik, 
och forskarna har generellt för lite tid att forska. Pandemin 
har dessutom försenat många forskarutbildningar och andra 
aktiviteter för att utveckla forskningssystemen i Sidas samar-
betsländer.

Under det senaste rapporteringsåret fick totalt cirka 1 600 
doktorander stöd via Sidas program. Fortfarande är det fler 
män än kvinnor som doktorerar, men trenden går mot en 
jämnare könsfördelning.816 Andelen kvinnor på universitetens 
grundutbildningar har ökat väsentligt.817 

I alla våra sju pågående bilaterala forskningssamarbeten 
ingår flera fakulteter vid samarbetslandets universitet och 
också flera svenska universitet. Det är viktigt att varje ny 
avtalsfas, med utgångspunkt i samarbetsuniversitetets egna 
planer, involverar svenska universitet på ett öppet och trans-
parent sätt. Sida har 2022 tagit fram en metodhandbok i syfte 
att förenkla och tydliggöra hur universitet och forskningsom-
råden väljs ut och hur forskningssamarbetet sedan bedrivs.818 

Svenskt bistånd fokuserar på de allra fattigaste och på 
konflikt- och post-konfliktländer. Detta motiverar arbetet 
med att utveckla forskningssamarbete i länder som präglas 
av konflikter och sköra kontexter. Under året fasas univer-
sitetssamarbetet med Uganda ut (se resultatexempel sidan 
75). Samarbetet har bland annat bidragit till att omkring 450 
personer har doktorerat och Makerereuniversitetet har stärkt 
sin vetenskapliga ställning på den afrikanska kontinenten. 
När Ugandasamarbetet fasas ut finns utrymme att påbörja 
forskningssamarbete i andra länder. Mest konkret undersöker 
vi hur vi kan bedriva forskningssamarbete i Somalia, men vi 
utreder också förutsättningarna för forskningssamarbete i 
andra länder som Sverige har bilateralt samarbete med. 

I våra program ingår ibland stöd till forskningsförbere-
dande masterutbildningar liksom stöd efter avklarad forska-
rutbildning (så kallade post-docs). Dessutom ger vi stöd till 
nationella forskningsråd som kompletterar universitetens 

Figur 2.107:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt
(0%; 0 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(67%; 2 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(33%; 1 strategimål)

Figur 2.108:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(33%; 1 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(67%; 2 strategimål)
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finansiering av forskning. Vi ger bland annat stöd till Science 
Granting Councils Initiative (SGCI) som samlar 16 olika afri-
kanska forskningsråd för att stärka deras kapacitet att för-
medla forskningsanslag. Genom stödet har flera av råden 
börjat samarbeta i gemensamma utlysningar. Råden arbetar 
också för att vetenskaplig evidens ska nå fram till beslutsfat-
tare på olika nivåer. I kapacitetsstärkandet ingår många tek-
niska frågor, till exempel att öka användandet av standarder 
för hur universitet i regionen ska hantera och redovisa forsk-
ningsmedel.819 

Vi stödjer också internationella organisationer för att 
stärka forskningskapacitet. Ett exempel är The World 
Academy of Sciences (TWAS) som ger forskningsstöd inom 
basvetenskaper (matematik, kemi, fysik och biologi). Sedan 
starten 1983 har TWAS förmedlat mer än 2 600 forskarsti-
pendier till forskare och forskargrupper i över 60 länder med 
låg kapacitet och svaga forskningssystem. 820 Forskning inom 
basvetenskaper lägger grunden för tillämpad forskning om de 
stora utmaningarna i de minst utvecklade länderna. Sverige 
är en av få givare på området. En nyligen genomförd utvärde-
ring understryker TWAS viktiga roll, men påpekar också att 
mer måste göras för att stöden ska vara verkligt systemför-
ändrande i de minst utvecklade länderna.821 

Forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar 
utveckling

Bedömningen är att utvecklingen på detta målområde 
går framåt. Trots förseningar på grund av pandemin 

publiceras ständigt en stor mängd forskningsresultat av rele-
vans för de minst utvecklade länderna, tack vare Sidas stöd.822 

Det finns många exempel på hur den forskning som Sida 
stödjer har direkt relevans för människor som lever i fattig-
dom. Sida stödjer till exempel icddr,b i Bangladesh som är 
ett institut som bland annat forskar om diarrésjukdomar.823 
icddr,b driver också ett sjukhus där antalet människor som 
sökte vård i mars 2022 nådde rekordnivåer. Institutet kunde 
snabbt analysera orsakerna bakom utbrottet, dess medicin-
ska särdrag och peka på hur vatten och livsmedelskvalitet 

försämrats av extrema temperaturer.824 Ett viktigt verktyg 
för att hindra och lindra diarrésjukdomar är det orala kolera-
vaccin som ursprungligen togs fram av svenska forskare 
med hjälp av svenskt forskningsbistånd. icddr,b har spelat 
en central roll för vidareutveckling av vaccinet som har stor 
betydelse för befolkningsgrupper som är särskilt utsatta vid 
kolerautbrott.825 

Ett annat exempel på fattigdomsrelaterad forskning är 
forskning om insekter vid icipe-institutet i Kenya. Insekter är 
ofta skadedjur i jordbruket och kan vara sjukdomsbärare. Men 
insekter har också stor betydelse för biologisk mångfald och 
är en potentiellt viktig proteinkälla. För bara några år sedan 
identifierade icipe-forskare en särskilt näringsrik syrsa i östra 
Afrika. Icipe har nu tagit fram ett grötmjöl där nermald syrsa 

Felistus Chipungu, är forskare på International Potato Center (CIP) och förädlar sötpotatis med apelsinkött på anläggningen i Blantyre, Malawi. 
 Foto: C.de Bode/CGIAR



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   134

blandats med spannmål till ett både energirikt och nyttigt livs-
medel. Gröt är en viktig basföda för stora befolkningsgrupper 
i regionen.826 

Ytterligare ett exempel är det samarbete med skatte-
myndigheter som forskningsinstitutet UNU-WIDER bedriver 
i flera länder, exempelvis i Moçambique och Uganda. Att 
länder driver in skatt är avgörande för fattigdomsbekämpande 
investeringar i infrastruktur och sociala sektorer. Brist på 
skatteintäkter handlar inte bara om att länder är fattiga, utan 
också om medborgarnas förtroende för skattesystemet och 
för staten generellt, visar en UNU-WIDER-studie. Med bättre 
och jämlikare samhällsservice och mindre korruption ökar 
skatteviljan också i de minst utvecklade länderna.827 

Sida kompletterar portföljen kontinuerligt inom forsk-
ningsfält som bedöms underfinansierade och angelägna. 
Det gäller bland annat stöd till antimikrobiell resistens828 och 
humaniora.829 Vi stödjer forskning inom jordbruk och förvalt-
ning av naturresurser för att öka avkastningen och förmågan 
att hantera klimatförändringar. Det sker exempelvis genom 
stöd till jordbruksforskningskonglomeratet CGIAR.830 Det 
sker också genom stöd till insektsforskningsinstitutet ICIPE831 
och till det marina forskningsinstitutet WIOMSA.832 Vi stöd-
jer även samhällsvetenskaplig forskning på områden av vikt 
för att människor i låginkomstländer ska kunna hantera sin 
egen utveckling. Ett exempel är stödet till det samhällsve-
tenskapliga forskningsrådet i Afrika, CODESRIA.833 Ett annat 
är stödet till centret för studier inom mänskliga rättigheter i 
Sydostasien, SHAPE-SEA.834

Forskningstillämpning och innovation
Bedömningen är att utvecklingen på detta område inte 
har någon tydlig riktning. Genomslagsmålet är nytt för 

Sida, men ansluter till tidigare målsättning att främja forsk-
ning som genom innovation bidrar till fattigdomsbekämpning 
och hållbar utveckling. Att forskning kommer till användning 
är ett viktigt slutmål för forskningssamarbetet i sin helhet. 
Kanalerna mellan forskning och samhälle behöver ständigt 

underhållas, även om all forskning inte kan vara direkt till-
lämpbar. 

I många sammanhang växer insikten om att forskning är 
viktig för samhällsutveckling, inte minst i ljuset av pandemins 
stora behov av nya vaccin och fördjupad förståelse för mänsk-
liga beteenden. Pandemin har försvårat samverkan mellan 
olika samhällsaktörer, men också ökat engagemanget för 
forskning. Detta har lett till en lång rad konkreta forsknings-
tillämpningar.835 

I många låginkomstländer är innovationssystemen svaga 
och behöver förstärkas för att forskningen ska få genomslag. 
Att förstå hur forskning kan möta olika samhällsbehov är 
viktigt för att utveckla innovationssystemet, men också för att 
förstå dess begränsningar. Sida stödjer därför också forsk-
ning om innovation för att stärka kedjan från forskning till 
samhällsbyggande och fattigdomsminskning.836

Sida ger flera stöd till forskningskommunikation som är en 
viktig del av genomslagsarbetet. Kommunikationsplattformen 
INASP utbildar forskare i vetenskapligt skrivande, men stär-
ker också forskares förmåga att berätta vad forskningen 
handlar om.837 Sida-stödda SciDevNet bevakar vetenskapliga 
nyheter i låginkomstländer som publiceras på en lättillgäng-
lig hemsida. Organisationen ger dessutom utbildningar inom 
vetenskapsjournalistik. Genom dessa kommunikationsstöd 
bidrar Sida till att vetenskapliga rön når fram till andra fors-
kare och till samhället i övrigt.838 

Pandemin har påverkat kommunikationsarbetet. 
Nedstängda universitet, inställda konferenser och rese-
restriktioner har lett till begränsat utrymme i medier för 
forskningsnyheter som inte är covid-19-relaterade. Samtidigt 
har pandemin tydliggjort fördelarna med Open Science-
rörelsen som driver på för att såväl data som forskningsre-
sultat ska vara fritt tillgängliga.839 Den snabba övergången till 
digital kommunikation har påskyndat innovation på området. 

Förutsättningarna för nya idéer och tillämpningar förbätt-
ras både genom ökad kommunikation av forskningsrön och 
genom ökad samverkan mellan forskare och beslutsfattare. 

Ett exempel är hur Sidastödda Sustainable Mekong Research 
Network (SUMERNET) bjöd in två konkurrerande aktörer, den 
mellanstatliga ”Mekong River Commission” och Kinabaserade 
”Lancang-Mekong Cooperation”, till ett tvådagarsmöte för att 
identifiera åtgärder kring vattensäkerhet i en mycket osäker 
situation för Lancang-Mekong-regionen.840 

De flesta av de organisationer som får Sidas stöd gör 
upptäckter och utvecklar metoder som har potential att vara 
viktiga bidrag till en god samhällsutveckling. Ett exempel är 
lantbruksforskningskonsortiet CGIAR som för den senaste 
rapporteringsperioden tagit upp 104 olika innovationer för 
vidare bearbetning i nästa led (”next users”). 265 innovatio-
ner finns tillgängliga för fortsatt produkt/metodutveckling av 
totalt 1 821 innovationer (framför allt inom genetik). Därtill 
ligger CGIAR-forskning bakom 128 olika policyer, regelverk 
och investeringar på olika håll. De 15 CGIAR-instituteten 
samordnar sina olika forskningsprogram för att få maxi-
malt genomslag för sin forskning på centrala områden för 
människor liv och välfärd. Det handlar om hälsa, livsmedel-
strygghet, fattigdomsbekämpning, jämställdhet, klimatan-
passning och biodiversitet.841 

”I många sammanhang växer 
insikten om att forskning är 
viktig för samhällsutveckling, 
inte minst i ljuset av pandemins 
stora behov av nya vaccin 
och fördjupad förståelse för 
mänskliga beteenden” 
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Humanitärt bistånd

Figur 2.109: Området som andel av totalt utbetalade medel

21% 18% 17%
5 017 mnkr 4 814 mnkr 4 542 mnkr

Humanitärt bistånd finns som tematiskt område i 1 av reger-
ingens 45 strategier. Under 2022 har vi betalat ut 5 miljarder 
kronor inom området, vilket motsvarar ungefär 21 procent av 
det totala biståndet som Sida förmedlar. 

Den största delen (70 procent) av de humanitära medlen 
har gått till insatser som syftar till att förbättra förmågan att 
tillgodose skydd och assistans för krisdrabbade människor. 
Resterande andel (30 procent) har gått till insatser som bidrar 
till ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet. 

Vårt arbete 2022
Sidas humanitära arbete styrs av strategin för humanitärt 
bistånd 2021–2025. Strategins övergripande mål är att rädda 
liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån 
för människor som har utsatts för, eller hotas av, väpnade 
konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande för-
hållanden. Strategin anger också att det humanitära biståndet 
ska utgå från de globala akuta behoven samt genomföras i 
linje med de humanitära principerna neutralitet, opartiskhet, 
oberoende och humanitet. 

Strategin innehåller sju mål, uppdelade i två kategorier: 
•  Förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för 

krisdrabbade människor.
•  Ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet.

Under 2022 var Sida den sjätte största bilaterala huma-
nitära givaren globalt sett och vår finansiering bidrog till att 
humanitära partner nådde mer än 157 miljoner människor 
med någon form av humanitär assistans under året.842 

Den största andelen av Sidas stöd har under året förmed-
lats via våra strategiska partner i linje med FN:s humanitära 
responsplaner för de största kriserna runtom i världen. Vi har 
också gett stöd till snabbt uppkomna kriser genom fönster för 
snabbfinansiering (Rapid Response Mechanism, RRM) samt 
genom att säkerställa att multilaterala samarbetspartner har 
tillgång till icke-öronmärkta medel som de löpande kan för-
dela ut till olika kriser under året. Omkring en femtedel av vår 
allokering har gått till programbaserade stöd till tre av våra 
strategiska partner från civilsamhället. Den här typen av stöd 
ger våra partner flexibel finansiering för övergripande land-
program, utan öronmärkning till specifika sektorer. Slutligen 
ger vi metodstöd till ett antal mindre organisationer som 
genom analys och påverkansarbete verkar för ett mer effek-
tivt och evidensbaserat humanitärt system.

Våra strategiska partner är utvalda på grund av sin goda 
kapacitet och långa erfarenhet av humanitär verksamhet. De 
har bred geografisk räckvidd, närvaro i kriser och konflikter 
samt bekräftad humanitär kompetens.

Under året har vi betalat ut medel till 28 partner som arbe-
tar i 33 kriskontexter. Mest medel har gått till krisdrabbade 
människor i Ukraina, Etiopien, Afghanistan, Jemen, Syrien, 
och Demokratiska republiken Kongo. Detta speglar de stora 
behov som uppkommit i och med kriget i Ukraina, både inom 
landet och runt om i världen på grund av krigets påverkan på 
globala livsmedelsystem. 

Nära hälften av 2022 års humanitära medel, 49 procent, 
betalade vi ut före slutet av mars för att säkerställa att 
responsen på kriserna skulle bli så snabb som möjligt. 

Våra strategiska partner har under året bestått av såväl 
civilsamhällesorganisationer som multilaterala organisa-
tioner (52 procent respektive 47 procent) samt en svensk 
myndighet (MSB, 1 procent). Vår största strategiska partner 
har varit Internationella Rödakorskommittén, som fått runt 16 
procent av utbetalade medel. 

Våra partner uppskattar samarbetsformen som de fler-
åriga strategiska partnerskapen innebär. Inte minst för att 
partnerskapet innefattar såväl förutsägbar som flexibel finan-
siering genom RRM-mekanismen. Under 2022 har 53 RRM-
ansökningar beviljats. Stödet har gått till insatser i länder som 
Bangladesh, Etiopien, Pakistan och Somalia, vilket bidragit till 
att människor i dessa eskalerande nödsituationer har fått ökad 
tillgång till humanitärt bistånd i form av exempelvis vatten, 
sanitet, skydd och kontantstöd. Även våra multilaterala partner 
har under året använt icke-öronmärkta medel från Sida för att 
snabbt svara upp mot eskalerande behov i 18 kriser. 

Andra typer av insatser sträcker sig över flera år och foku-
serar på tidig återuppbyggnad av lokala system. 

Påverkansdialogen har under året fortsatt att fokusera på 
skyddsfrågor och vikten av att partner konsekvent integrerar 
en hot- och riskreducerande ansats i sin humanitära verk-
samhet. Mot bakgrund av de kraftigt ökande akuta behoven 
i världen har vi även prioriterat frågan om bättre behovsa-
nalyser för ett mer humant och opartiskt globalt humanitärt 
bistånd. Slutligen har vi fortsatt att verka för mer förutsägbar-
het och flexibilitet inom humanitär finansiering.

2022 2021 2020

Figur 2.110:  Utbetalade medel per strategimålskategori 2022, mnkr
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Förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för krisdrabbade 
människor (70%; 3 498 mnkr)
Ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet  (30%; 1 519 mnkr)
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Övergripande analys och bedömning 
För två av målen inom strategin för humanitärt bistånd – 
relaterade till möjligheter att leva ett värdigt liv i 

utdragna kriser och behov av skydd – bedömer Sida att 
utvecklingstrenden har gått bakåt. För de resterande fem 
målen bedömer vi att utvecklingstrenden inte haft någon 
tydlig riktning. 

Trots en omvärldsutveckling där de humanitära behoven 
har ökat bedömer vi att de portföljer av insatser och aktiviteter 
som genomförts inom ramen för Sidas humanitära arbete har 
varit väl sammansatta i relation till fem av strategimålen. Vårt 
fokus på flexibel och förutsägbar humanitär finansiering samt 
behovsbaserade allokeringar ger oss en viktig roll i det inter-
nationella humanitära systemets arbete för att nå människor 
i nöd med snabbt och värdigt bistånd. För två av målen bedö-
mer vi att portföljen behöver mindre justeringar. Det gäller 
målen relaterade till det humanitära systemets kapacitet att 
säkra tillträde i svåra kontexter samt att utforma insatser i 
enlighet med internationella överenskommelser om effektiv 
humanitär finansiering och partnerskap. För att stärka port-
följens sammansättning i dessa områden prioriterar vi nu 
dialog med partner kring hur vi kan underlätta deras arbete i 
svåra kontexter. Vi arbetar också för att ytterligare expandera 
våra fleråriga och programbaserade insatser, för ökad kvalitet 
på vår finansiering.

I mitten av 2022 rapporterade FN:s humanitära samord-
ningsorgan (OCHA) att 306 miljoner människor behöver huma-
nitär hjälp.843 Motsvarande siffra för 2021 var 239 miljoner.844 
Drivkrafterna bakom de kraftigt ökande behoven är främst:
• Fler, och mer långvariga, väpnade konflikter som präglas av 
övergrepp mot och fördrivning av civila.
• Fortsatt försvagad livsmedelstrygghet med risk för storska-
lig svält i flera länder – inte minst på grund av ökande mat-
priser och mer frekvent förekommande extremväder såsom 
torka och översvämningar. 
• Ekonomisk recession och minskad ekonomisk motstånds-
kraft hos utsatta grupper.
• Globala klimatförändringar.845

Antalet människor som tvingas fly från sina hem har nått 
historiskt höga nivåer: FN:s flyktingorgan UNHCR rapporte-
rar att över 100 miljoner människor befinner sig på flykt.846 
Som jämförelse var siffran för tio år sedan drygt 40 miljoner. 
Låg- och medelinkomstländer står värd för mer än 8 av 10 
flyktingar, och svårigheterna att hitta långsiktiga lösningar 
och ge människor möjlighet att på nytt bygga upp sin tillvaro 
kvarstår.847

Kriget i Ukraina har präglat det gångna året och har 
bidragit till det svåra humanitära läget världen över. Över 14 
miljoner människor i Ukraina har drivits på flykt och den glo-
bala tillgången på viktiga livsmedel har satts i gungning, med 
allvarliga konsekvenser i länder med försvagad livsmedel-
strygghet. Situationen är särskilt allvarlig på Afrikas Horn, där 
över 36 miljoner människor påverkas av den svåra torka som 
började redan 2020. 21 miljoner människor i regionen lider av 
svår hunger och växande risk för undernäring, med en över-
hängande risk för en svältkatastrof om humanitära insatser 
inte skalas upp kraftigt.848

Ukraina-krisen har även spätt på de enorma skyddsbehov 
som finns globalt: humanitära aktörer uppskattar att 150 
miljoner människor runtom i världen är i akut behov av skydd 
från våld, hot och tvång, en ökning på mer än 30 procent från 
2021.849

Vid sidan av hastigt uppblossande kriser så bidrar långa 
konflikter och återkommande naturkatastrofer till utdragna 
nödsituationer där människors akuta behov av skydd och 

assistans försvåras av bristen på nationella system för basala 
samhällstjänster, skyddsnät och försörjningsmöjligheter. 
Humanitära aktörer förväntas ofta täcka behov som bottnar i 
bristande utveckling, kronisk fattigdom och exkludering. Detta 
utmanar ytterligare systemets kapacitet. 

Utsikterna för att det svåra humanitära läget ska kunna 
vändas försvåras av det växande glappet mellan behov och 
finansiering. Trots historiskt höga bidrag från givarländer var 
de globala humanitära appellerna i genomsnitt endast finan-
sierade till drygt 50 procent 2021.850 En relativt liten krets av 
givare står dessutom för majoriteten av resurserna, år efter 
år. 

Samtidigt som behoven är större än någonsin så fortsät-
ter det humanitära samfundet att visa att det går att bistå 
människor i nöd, även i de mest svårtillgängliga kontexter. 
OCHA rapporterar att 157 miljoner människor nåddes med 
någon form av humanitärt bistånd under 2022.851 Den enorma 
mobiliseringen av resurser till krisen i Ukraina visade också 
på det internationella samfundets kapacitet att snabbt kraft-
samla för att möta akuta behov. För att nå resultat behövs 
denna handlingskraft nu även i andra, mindre uppmärksam-
made kriser. 

Nödvändigheten i att få begränsade resurser att räcka så 
långt som möjligt har gett upphov till nya sätt att tänka och 
arbeta. Partner och givare fokuserar till exempel mer och mer 
på hur de kan stödja lokala organisationer, som med sin när-
varo i och tillträde till drabbade områden ofta är bäst lämpade 

Figur 2.111:   Utvecklingstrend

Utvecklingen går bakåt 
(29%; 2 strategimål)
Utvecklingen har ingen tydlig riktning 
(71%; 5 strategimål)
Utvecklingen går framåt 
(0%; 0 strategimål)

Figur 2.112:  Portföljens sammansättning

Portföljen behöver större justeringar
(0%; 0 strategimål)
Portföljen behöver mindre justeringar 
(29%; 2 strategimål)
Portföljen är väl sammansatt 
(71%; 5 strategimål)
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att få ut hjälp till människor i akut nöd. Vi ser även ett ökat 
fokus på föregripande arbete, och mer omfattande användning 
av gemensam data och analys för att forma insatser och nå de 
mest sårbara.852 

Vikten av ett värdigt humanitärt bistånd, väl förankrat 
bland de människor man vill hjälpa, tar också allt större plats 
på den humanitära agendan. Det märks bland annat i den 
ökande användningen av kontantstöd i krissituationer.853 

Den höga kapaciteten hos Sidas strategiska partner har 
varit en grundförutsättning för arbetet 2022. Sidas syn på 
partnerskap och flexibla former för stöd, baserat på tillit och 
transparens, har möjliggjort operativa omprioriteringar. De 
partner som får stöd genom en programbaserad ansats har 
vittnat om hur Sidas flexibla stöd leder till mer ansvarsutkrä-
vande och en mer behovsstyrd respons. Vårt metodstöd till 
aktörer som verkar för att stärka ett effektivt, väl samordnat 
och principfast humanitärt system har stärkt Sidas ledande 
position bland givarländer inom dessa frågor. 

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat

Förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för 
krisdrabbade människor

Sida bedömer att utvecklingstrenden mot två av målen 
inom denna strategimålskategori – relaterade till möj-

ligheter att leva ett värdigt liv i utdragna kriser och behov av 
skydd – har gått bakåt. För de övriga två målen bedöms 
utvecklingstrenden inte ha någon tydlig riktning. 

I samklang med många andra givare svarade Sida snabbt 
upp mot krisen i Ukraina. Vi allokerade totalt 545 miljoner till 
Ukraina under året, varav 500 miljoner anslogs specifikt till 
den krisen genom ett regeringsbeslut. Trots svåra utmaningar 
kring tillträde och säkerhet har finansieringen bidragit till att 
över 13 miljoner människor som drabbats av kriget nåtts av 
nödhjälp från humanitära partner mellan februari och sep-
tember 2022.854 

Vid sidan om Ukraina har utdragna kriser som 
Afghanistan, Etiopien, Jemen, Syrien och Sydsudan fortsatt 

varit dominerande humanitära kontexter. Sida har även utbe-
talat stöd till kriser präglade av stora humanitära behov men 
som medialt sett varit mindre uppmärksammade, exempelvis 
DR Kongo, Venezuela och andra utsatta länder. Vi har även 
allokerat extra resurser under året för att bidra till att stävja 
hungerkrisen i Afrikas Horn. 

Vår behovsbaserade allokeringsmodell gör det möjligt 
att jämföra olika kriser och ligger därmed till grund för vår 
ansats att systematiskt prioritera de mest akuta behoven. 

Vi har under året även ökat det fleråriga stödet till ett 
antal av våra strategiska partner. Flerårigt stöd uppgår nu till 
drygt nio procent av den totala allokeringen. Dessa organi-
sationer vittnar om att partnerskapet ger dem möjlighet att 
bedriva verksamhet med högre kvalitet och att fokusera på 
tidskrävande men viktiga aktiviteter som att säkra tillträde 
till svårtillgängliga områden med stora behov. Flerårig finan-
siering gör det även möjligt att behålla lokal personal i slutet 
av året, att bygga upp partnerskap med lokala aktörer och att 
stärka deras kapacitet på lång sikt, samt underlättar sam-
ordning med utvecklings- och fredsaktörer. Sidas fleråriga 
humanitära stöd väntas öka de närmaste åren, i linje med de 
goda resultat som uppnåtts hittills och ambitionen i Grand 
Bargain – den globala överenskommelsen kring effektivitet i 
det humanitära systemet.

Under året gav Sida våra partner med flerårigt stöd även 
möjlighet att arbeta med en programbaserad ansats (PBA), 
vilket ger dem hög flexibilitet i hur de möter akuta behov på 
landnivå. Action Against Hunger (AAH) vittnar om hur denna 
form av stöd gjort det möjligt att bistå sårbara grupper som 
faller utanför målgruppen för andra projekt, att expandera 
projekt geografiskt vid behov, samt att vidta föregripande 
åtgärder för en mer kostnadseffektiv humanitär insats.855 På 
ett liknande sätt beskriver Norwegian Refugee Council (NRC) 
att deras arbete i DR Kongo underlättats av det programbase-
rade stödet. De har haft möjlighet att anpassa utformningen 
av insatser i föränderliga situationer och tackla byråkratiska 
och juridiska hinder för att nå krisdrabbade människor med 
lämpligt stöd.856 Slutligen så rapporterar International Rescue 

Committee (IRC) att det programbaserade stödet gjort det 
möjligt att övergå till stödinsatser på distans i Myanmar och 
Venezuela för att bistå människor som blivit svåra att nå på 
grund av konflikt eller covid-19-restriktioner.857

Tillträde till människor i svårtillgängliga områden är 
fortsatt komplicerat, även om situationen globalt bedöms 
ha förbättrats något tack vare att restriktioner kopplade till 
covid-19 lyfts på flera håll. Många av de länder som har hög 
prioritet för Sidas humanitära arbete, såsom Etiopien, Jemen 
och Myanmar, präglas av extrema hinder för humanitära 
insatser.858 I andra kontexter, såsom Afghanistan, har läget för 
tillträde blivit något bättre under året, även om den allmänna 
humanitära situationen förvärrats. Sidas strategiska partner 
har i regel god förmåga att navigera bland dessa komplexa 
utmaningar för att etablera och behålla närvaro i utsatta och 
konfliktdrabbade områden. Organisationerna IRC och NRC 
arbetar till exempel aktivt med att förbättra kartläggningen av 
tillträdeshinder för att expandera insatser geografiskt. OCHA 
och flera av våra partner från civilsamhället spelar dessutom 
en viktig roll inom samordningen av gemensamma ansatser 
för bättre tillträde. Sida stödjer även FN:s humanitära flyg-
service (UNHAS), som är en livlina för många nöddrabbade 
människor i svårtillgängliga områden. 

Ibland blir dock utmaningarna kring tillträde närmast 
oöverstigliga, bland annat har Tigray-regionen i Etiopien till 
och från varit otillgänglig för humanitärt stöd under året. 
Detta har lett till att många av de människor som våra part-
ner planerade att nå med livräddande insatser inte har fått 
den assistans de behöver, med stort lidande som följd. Våra 
partner har emellertid visat flexibilitet och utnyttjat tillfäl-
liga öppningar i tillträdet samt styrt om sin verksamhet till 
närliggande och andra regioner där behoven också är stora. 
I synnerhet har det programbaserade stödet varit betydelse-
fullt eftersom det har gett våra partner möjligheten att snabbt 
omprioritera sina resurser.

Behov av skydd från våld, övergrepp och tvång ökar i 
världen, främst pådrivna av de försämrade situationerna i 
bland annat Afghanistan, Etiopien, Myanmar och Ukraina. 
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Eskalerande konflikter, med direkta attacker mot civila och 
ökade flyktingströmmar, påverkar utvecklingen. Det humani-
tära systemet rapporterar ökande förekomst av till exempel 
sexuellt och könsbaserat våld (GBV) och attacker mot skolor 
och hälsostationer.859 Trots att pandemin börjar ebba ut så 
fortsätter den ekonomiska krisen i pandemins spår dessutom 
att förvärra sårbara gruppers utsatthet för våld, tvång och 
övergrepp.860 Kvinnor och flickor är extra utsatta i relation till 
alla dessa risker.

För att svara upp mot dessa behov inkluderar samtliga 
av Sidas humanitära partner skyddsfrågor som en del av sin 
verksamhet. Ambitionen är att i allt större utsträckning foku-
sera på skydd som ett mål i sig själv, det vill säga på att aktivt 
verka för minskade risker. Som exempel kan nämnas WFP:s 
arbete i Nigeria, där de lagt till en summa pengar för ved i sitt 
matpaket som delas ut till människor i nöd. Detta gör att kvin-
nor och flickor inte behöver gå utanför läger eller bostads-
områden för att samla ved, vilket på ett konkret sätt minskar 
deras utsatthet för olika former av våld.861 I Somalia har NRC 
även arbetat aktivt med att förebygga tvångsavhysningar från 
läger för internflyktingar, genom påverkansarbete gentemot 
myndigheter och markägare.862 

Den höga konkurrensen om begränsade humanitära 
medel har gjort det svårare att bidra till att människor i 
utdragna kriser kan leva ett värdigare liv. Den globala livs-
medelskrisen visar hur sårbarheten ökar. FN:s livsmedel-
sorgan WFP bedömer att upp till 345 miljoner människor i 82 
länder har eller riskerar att få en akut otrygg livsmedelsför-
sörjning, en ökning på 200 miljoner sedan före pandemin. Av 
dessa bedöms 50 miljoner människor vara nära svält.863 I ett 
bredare perspektiv kan vi se att 16 procent av världens befolk-
ning lever i länder som präglas av långvariga humanitära 
kriser. Dessa länder är även hem för över hälften av världens 
människor som lever i extrem fattigdom.864 

Mot den här bakgrunden fortsätter Sida att fokusera på att 
bistå människor i utdragna kriser. Vår garantiinsats i Uganda 
hjälper flyktingar att få tillgång till lån och sparande, och 
bidrar till deras och värdbefolkningens motståndskraft till 

kriser. I Afghanistan, genom Sidas bidrag till OCHA:s humani-
tära landfond, får människor kontantstöd för att själva priori-
tera vilka humanitära behov de vill tillgodose.865 Sida stödjer 
också Internationella Rödakorskommitténs arbete i Gaza med 
att återställa befintliga vatten- och elsystem, för att förbättra 
människors förmåga att hantera kommande kriser. I delar av 
Sudan med utdragna flyktingsituationer arbetar NRC med att 
säkra barns tillgång till utbildning. 

Det ökade antalet fleråriga insatser bidrar också till 
resultat inom det här området, eftersom en längre plane-
ringshorisont förbättrar möjligheterna för en effektiv respons 
i utdragna kriser. Fleråriga stöd kan också bidra till att under-
lätta dialogen med utvecklingsaktörer, inklusive fredsaktörer. 
Sidas humanitära enhet samverkar kontinuerligt med andra 
relevanta strategier för utvecklingssamarbete i syfte att 
uppnå resultat i utdragna kriser.

Bild från den svåra torkan 2017, då drabbade människor anlände till staden Dinsoor i västra Somalia och fick mat utdelat av FN.
 Foto: Giles Clarke/OCHA
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Ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet
Inom denna strategimålskategori bedömer Sida att 
utvecklingstrenden mot de tre målen inte haft någon 

tydlig riktning. 
Sida ska bidra till att stärka det humanitära system som 

omfattar alla de aktörer och strukturer som styr, samordnar 
och genomför det humanitära biståndet. Systemet innefattar 
en stor mängd aktörer, processer och initiativ, vilket gör det 
utmanande att identifiera entydiga trender i utvecklingen. 

Vad gäller reformer i linje med Grand Bargain – den glo-
bala överenskommelsen kring effektivitet i det humanitära 
systemet – finns det ett starkt globalt engagemang för att 
verka för ökad lokalisering av den humanitära responsen 
samt för mer flexibel och förutsägbar finansiering. Detta var 
tydligt under årsmötet för Grand Bargain 2.0, där Sida deltog 
aktivt för att driva på förflyttningar i våra prioriterade policy-
frågor. Mycket arbete kvarstår dock tills överenskommelser 
på policynivå genomsyrar det globala humanitära arbetet. Till 
exempel har andelen flexibel finansiering av totalt humanitärt 
bistånd inte ökat globalt sett.866 

Sidas bidrag till Grand Bargain-agendan under året har 
främst varit ökningen av flerårigt och flexibelt stöd som andel 
av våra totala allokeringar. Vi har även arbetat nära andra 
givare för att öka deras engagemang i dessa frågor. En annan 
dialogfråga som Sida prioriterar är förbättrade behovsbedöm-
ningar. Detta är allt viktigare i en kontext av ökade akuta behov 
och flera förbättringsåtgärder har vidtagits av humanitära 
partner. 

Sida fortsätter att stödja arbetet med Joint Intersectoral 
Analysis Framework (JIAF) som syftar till att förbättra rikt-
linjer och manualer för kvaliteten på humanitära behovs-
bedömningar. En utvärdering har visat att arbetet med JIAF 
är relevant men utmanande. En förbättrad version av JIAF 
väntas bli färdigt och inlemmas helt i den humanitära arki-
tekturen under 2023.867 Sida värnar även om att de insatser 
vi stödjer håller hög kvalitet och är utformade efter de behov 
som uttrycks av krisdrabbade människor. Här händer det 
ibland att humanitära organisationer kommer till korta. Under 

en uppföljningsresa i Sydsudan rapporterade till exempel 
kvinnor i Warrap State att den säd som levererats genom 
ett Sida-finansierat projekt kom efter att odlingssäsongen 
avslutats och var av undermålig kvalitet. I samma kontext lar-
made Unicef om sin egen bristande kapacitet att arbeta med 
skyddsfrågor som rör barn, trots flexibel finansiering från 
Sida. I samarbetet med våra strategiska partner uppmuntrar 
vi genomgående en transparent dialog om den här typen av 
motgångar och utmaningar, för att förbättra kvaliteten på det 
humanitära arbetet och stärka mekanismer för människor i 
nöd att ge återkoppling på det bistånd de får. 

Vårt stöd till humanitära landfonder är ytterligare ett sätt 
att stärka samordning kring behovsanalyser och prioritering 
på landnivå. Sida har finansierat 13 landfonder under 2022, 
motsvarande ungefär 15 procent av den totala allokeringen. 
Fonderna är en central del av responsplanen och koordine-
ringssystemet i respektive kris. Detta gör att fonderna effek-
tivt kan stödja de mest kritiska och prioriterade humanitära 
insatserna.868 

Arbetet med att tackla tillträdesutmaningar har fortsatt 
hög prioritet. Vårt stöd till OCHA är viktigt för att stärka 
samordning kring tillträde, inklusive förhandlingar med 
icke-statliga beväpnade aktörer. Vår bedömning är att OCHA 
har förbättrat sin kapacitet kring civil-militär samordning 
och humanitära förhandlingar under året, och arbetar allt 
mer systematiskt med analys av tillträdesutmaningar genom 
sina landskontor. Vi har även gett IRC stöd för att ytterligare 
bygga upp deras kapacitet att verka i svårtillgängliga mil-
jöer.869 Som komplement till dessa insatser fortsätter vi att 
stötta Diakonias projekt inom internationell humanitär rätt.870 
Projektet erbjuder humanitära aktörer vägledning och analys 
inom internationell humanitär rätt och förbättrar därmed 
chanserna för effektivt påverkansarbete för skydd och till-
träde i konfliktkontexter.

Att uppnå ökad effektivitet i det humanitära systemet är 
till stor del avhängigt en god samverkan mellan humanitära, 
utvecklings- och fredsbyggande aktörer (trippel nexus). Vi 
har stöttat en effektiv ansats för Sidas samlade engagemang 

i humanitära kontexter genom dialog, gemensam analys och 
samordning med olika typer av insatser. Fokus har legat på 
att mobilisera större och mer samspelta investeringar i svåra 
kontexter. Vi har samtidigt organiserat våra egna humanitära 
insatser så att de lättare främjar samverkan och samfinansie-
ring, till exempel via flexibel finansiering och fokus på partner 
med dubbla mandat, lokala partner och kontantstöd. 

Genom policy- och metodstöd till aktörer som arbetat för 
att stärka det humanitära systemet har Sida verkat för en mer 
evidensbaserad och transparent humanitär sektor. Partner 
som Humanitarian Policy Group och Active Learning Network 
for Accountability and Performance in Humanitarian Action 
(ALNAP) är viktiga källor för nytt tänkande kring frågor som 
lokalisering, inkludering och mångfald och relationen mellan 
hjälporganisationer och människor i nöd. Exempelvis finansie-
rar Sida den självständiga och icke-vinstdrivande mediaorga-
nisationen The New Humanitarian som bevakar humanitära 
kontexter, lyfter fram bortglömda kriser och granskar aktörer 
inom sektorn. Genom sin journalistik har de uppmärksammat 
frågan om avkolonialisering av det humanitära biståndet samt 
situationer där anställda på humanitära organisationer begått 
sexuella övergrepp i bland annat DR Kongo och Sydsudan.871 
Den här typen av granskningar fyller en viktig roll för lärande 
och ansvarsutkrävande inom det humanitära systemet. 

”Sida värnar även om 
att de insatser vi stödjer 
håller hög kvalitet och 
är utformade efter de 
behov som uttrycks av 
krisdrabbade människor” 
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Resultatredovisning övriga uppdrag i regleringsbrev 

Återrapporteringskrav och uppdrag
I detta avsnitt redovisar vi övriga mål och åter-
rapporteringskrav samt uppdrag i Sidas reglerings-
brev för 2022.

Följande återrapporteringskrav och uppdrag, som ska redovisas  
i årsredovisningen, fanns i årets regleringsbrev:
• Klimatbistånd.
• Att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet. 
• FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000).
• Jämställdhetsintegrering.
• Könsbaserat våld och människohandel.
• Kulturens roll inom utvecklingssamarbetet.
• Cirkulär ekonomi.
• Digitalisering och innovation i biståndsinsatser.
• Informationssäkerhet.
• Tematisk redovisning av biståndsverksamheten.
• Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet. 
• Förvaltnings- och säkerhetskostnader.
• Bidrag till civilsamhällesorganisationer.
•  Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning med mera.

Återrapporteringskrav om Könsbaserat våld och människohandel, 
Jämställdhetsintegrering, Tematisk redovisning av biståndsverk-
samheten och Bidrag till civilsamhällesorganisationer redovisas 
inte i detta avsnitt utan i sitt sammanhang tidigare i rapporten. 
Även delar av redovisningen för Digitalisering och innovation i 
biståndsinsatser samt Garantinstrumentets användning i utveck-
lingssamarbetet återfinns i tidigare delar av rapporten. För tema-
tisk redovisning se avsnittet Resultatredovisning per tematiskt 
område. I redovisningen per tematiskt område återfinns en tema-
tisk resultatredovisning för Global Jämställdhet, där återrappor-
teringen rörande Jämställdhetsintegrering och Könsbaserat våld 
och människohandel utgör en del. Bidrag till civilsamhällesorgani-

sationer redovisas i avsnittet Vi finansierar partner och delar 
finansiella risker/Civilsamhällesorganisationer är viktiga 
demokratiska aktörer.

Digitalisering och innovation i biståndsinsatser samt 
Garantinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet 

beskrivs delvis i avsnittet Resultatredovisning per uppgift. 
Under avsnittet Förvaltnings- och säkerhetskostnader 

redovisar vi även uppdraget som vi har enligt instruktion att 
administrera viss bidragshantering för Regeringskansliets 
räkning. 

Kulsuma Khatun i Cox’s Bazar i Bangladesh väger körsbärstomater som hon odlat i en yrkesutbildning arrangerad av FN:s livsmedelsprogram.  
 Foto: WFP/Mehedi Rahman
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Klimatbistånd

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska bistån-
det i ökad utsträckning förebygga och hantera klimat-
förändringar. Sida ska öka klimatbiståndet för att bidra 
till en fördubbling av Sveriges klimatbistånd fram till år 
2025 jämfört med 2019. Sida ska redovisa de åtgärder 
myndigheten har vidtagit i detta syfte. 

Inför COP26 i Glasgow lanserade den svenska regeringen ett 
åtagande om att fördubbla svenskt klimatbistånd 2021–2025 
(baserat på 2019 års nivåer, 7,5 miljarder kronor) till 15 miljar-
der kronor 2025. Sida har fått i uppgift att bidra till fördubb-
lingen. 

Sida använder sig av OECD-DAC:s Riomarkörer för 
utsläppsminskningar och klimatanpassning för att beräkna 
klimatbiståndet. Sida ska bidra till svensk klimatfinan-
siell rapportering enligt Klimatrapporteringsförordningen 
(2014:1434).872 Vid beräkningen av klimatbiståndet följer vi 
internationellt etablerade standarder och kriterier. Det finns 
tre typer av rapporter; nationalrapporten och tvåårsrapporten 
till UNFCCC samt den årliga rapporten till EU. Inlämnandet 
av bidragen till rapporter från berörda svenska myndigheter 
samordnas av Naturvårdsverket. Utöver detta har Sida under 
flera år frivilligt rapporterat på mobiliserat kapital i rappor-
teringen av klimatfinansieringen. Mobilisering av kapital som 
genererats, till exempel genom instrument som garantier 
och utlysningsfonder, ingår dock inte i Sveriges totala volym 
för klimatbiståndet. Mobilisering av kapital bortom statligt 
utvecklingsbistånd (ODA) är emellertid centralt för att leve-
rera på klimatutmaningarna. 

Sidas totala klimatbistånd uppgick 2019 till 4,5 miljarder 
kronor efter ett antal år av kraftig ökning (se figur 2.113). 

Under 2020 sjönk volymen för att sedan öka något 2021 med 
ett utfall på 4.2 miljarder kronor. Utfallet för 2022 ligger i 
linje med utfallet för 2021. Utfallet i figuren visar senast till-
gängliga statistik för Sidas totala klimatbistånd. Siffrorna 
skiljer sig något från inrapporterad data i den officiella 
klimatfinansieringsrapporten, som görs i enlighet med 
Klimatrapporteringsförordning (2014:1434, 2021:1292), bero-
ende på olika urval av länder samt kontinuerlig kvalitetssäk-
ring. 

Under 2022 har ett intensivt arbete pågått kopplat till den 
interna styrningen för att bidra till fördubblingen. Sida har 
under året arbetat med att öka stödet till riktade klimatinsat-
ser i kombination med att stärka integreringen av klimat i all 
verksamhet. Ökat stöd till riktade klimatinsatser kräver en 
justering av insatsportföljer samt identifiering av fler och nya 
samarbetspartner som är relevanta för att öka klimatbistån-
det. Att driva ett förändringsarbete 2022 som inkluderar att 
identifiera nya partner har varit utmanande på grund av utbe-
talningstaket. Under dessa förutsättningar lyckades vi ändå 
under året uppnå motsvarande volym för klimatbiståndet jäm-
fört med föregående år och förändringsarbetet mot en ökning 
av myndighetens klimatbistånd fortsätter.

Vi har under året identifierat de strategier och samar-
betspartner som vi tror kan bidra till störst effekt för ett ökat 
klimatbistånd. Detta har gjorts genom portföljanalyser och 
översyner av insatser och aktörer för att stå redo för nya sam-
arbeten kommande år. Det har därutöver genomförts kompe-
tensutveckling och stärkande av kapacitet genom rekrytering 
och utbildningar. Vi har även fördjupat arbetet med att stärka 
länken mellan klimat och biologisk mångfald, för att få till 
ett lyft för regleringsbrevsuppdraget kring bidrag till dubb-
leringen samt regeringsuppdraget för biologisk mångfald 
2020–2023. Ungefär 34 procent av klimatfinansieringen är 
redan i dag markerad för biologisk mångfald och detta har 

Figur 2.113: Utveckling av klimatbistånd, mnkr
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goda möjligheter att öka än mer.873 Vi har även stora möj-
ligheter att arbeta med en rad sektorer, bortom klimat 
och miljö, för att förflytta oss i en positiv riktning vad 
gäller klimatbiståndet. Sida har även utrett möjligheter att 
stärka och accelerera arbetet med klimat genom insatser 
som genomförs i flera länder (inspirerat av Sidas arbete 
med förnybar energi genom Power Africa) som väger in 
möjligheter att delegera medel samt samla kapacitet och 
kompetens. Vi har även genomfört ett arbete för att se 
hur vi kan få ett bättre genomslag genom ett ökat sam-
arbete mellan globala tematiska, regionala och bilaterala 
strategier, inte minst genom etablerade team på ett antal 
utlandsmyndigheter (UM) med särskilt uppdrag att sam-
ordna arbete med klimat- och miljöfrågor över ett större 
geografiskt område (till exempel i Nairobi och Amman). 
Sida har dessutom sett över myndighetens stödresurser 
och verktyg, såsom labb och experimentell metodut-
veckling liksom intern styrning för att nå än längre i våra 
bidrag till dubbleringen av klimatbiståndet.

Trots att utveckling inte har gått i önskad riktning har 
vi inom vissa strategier gjort stora framsteg sedan 2019 i 
att öka klimatbiståndet. Till exempel har vi inom Strategin 
för Afghanistan kraftigt ökat klimatbiståndet från 2019 till 
och med 2022. Största bidraget till denna ökning är inom 
området klimatanpassning genom Sidas stöd via Special 
Trust Fund for Afghanistan till insatsen “Area-based 
Approach to Development Emergency Initiative”. Även 
inom Strategin för Uganda 2018–2023 har klimatfinansie-
ringen ökat kraftig från 2019 till och med 2022. Ökningen 
har kommit främst genom insatser som fokuserar på 
utsläppsminskning så som “Beyond the grid fund for 
Africa”. Denna insats är också planerad att trappas upp 
i omfattning de närmaste åren och bidra till en flerfaldig 
ökning av Sidas klimatbistånd i Demokratiska republiken 
Kongo till 2025.

Slutsats och bedömning 
Sida har under året fortsatt ett strategiskt arbete som vi bedö-
mer möjliggör för myndigheten att bidra till Sveriges åtagande 
om en dubblering av klimatbiståndet. En försvårande faktor 

under året har varit det fastställda utbetalningstaket för utveck-
lingssamarbetet. Sida förutser att de genomförda analyserna 
och aktiviteterna under året har lagt en god grund för fortsatt 
arbete med myndighetens klimatbistånd.

Pestalozzi Education Centre, Lusaka. Foto: Adam Öjdahl
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Att utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 har Sida 
två uppdrag inom området som redovisas här. Sida har 
i uppdrag (UD2020/13611) att vidareutveckla och stärka 
myndighetens verksamhet inom området demokrati 
och mänskliga rättigheter. Uppdraget ska redovisas i 
myndighetens årsredovisning till och med år 2022.

Sida ska därutöver redovisa hur myndigheten har 
samarbetat med berörda myndigheter inom ramen för 
arbetet med att vidareutveckla och stärka myndighetens 
verksamhet inom området demokrati och mänskliga 
rättigheter med särskilt avseende på konstnärlig frihet 
samt villkor för kulturlivets aktörer. Redovisningen ska 
ske inom ramen för myndighetens ordinarie redovisning 
i enlighet med uppdraget om att utveckla arbetet med 
demokrati i utvecklingssamarbetet.

Arbetet med demokrati är Sidas största tematiska område 
sett till utbetalade medel och vi har under året utvecklat och 
stärkt arbetet med utgångspunkt i det uppdrag vi fått från 
regeringen. Denna återrapportering kompletterar den tema-
tiska resultatredovisningen för området mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer. Gemensamt svarar de 
upp mot uppdraget.

Inkluderande demokratiskt deltagande och stärkt 
inriktning på demokrati och jämlikhet
Demokrati är beroende av människors inkludering, delaktig-
het och välfärd. Sida har under året fortsatt att stärka arbetet 
med en demokrati- och människorättsfrämjande ansats 
genom verksamheten i flera av de tematiska områdena som 
är prioriterade i svenskt utvecklingssamarbete. Inom området 
hållbar inkluderande ekonomisk utveckling har en viktig del av 

ansatsen handlat om stöd som stimulerar till sysselsättning 
med anständiga och rättvisa arbetsvillkor.874, 875, 876 Insatserna 
är särskilt betydelsefulla mot bakgrund av globala ekono-
miska kriser som i synnerhet drabbar de allra fattigaste, 
bland annat migrantarbetare.877 Arbete med företagande och 
mänskliga rättigheter har även under 2022 varit en angelägen 
fråga för Sida, framför allt i Asien878 och Afrika.879, 880, 881 

Vi har fortsatt att ge omfattande stöd till organisationer 
som kombinerar arbete med mänskliga rättigheter och demo-
krati med klimat och miljöfrågor.882, 883 I det arbetet har vi sär-
skilt stöttat miljörättsförsvarare och andra grupper, inklusive 
ursprungsbefolkningar, som arbetar för att bekämpa explo-
atering av naturresurser och miljön.884, 885, 886, 887, 888, 889 Sida 
har genomfört seminarier för att öka vår kunskap om frågan, 
bland annat ett Development Talk, på temat klimatfinansiering 
och mänskliga rättigheter, inklusive rätten till en ren och häl-
sosam miljö.890 

Inom utbildningssektorn har vi fortsatt att arbeta långsik-
tigt för rätten till utbildning och ett inkluderande och jämställt 
utbildningssystem.891, 892 En utvärdering visar att utbildnings-
stödet har bidragit till ökad tillgång till utbildning med kvalitet 
för flickor, samt för barn med funktionsnedsättningar och 
etniska minoriteter.893 Sida undersöker nu hur vi kan gå vidare 
med bland annat rekommendationen att bättre samordna 
utbildningsstödet med andra tematiska områden, så som stöd 
till demokratisering.894 

Sida har också tagit flera initiativ för att främja ett brett 
demokratiskt deltagande inom ramen för demokratistödet.895, 
896, 897, 898, 899 För att förbättra flera länders valsystem att bli mer 
öppna och inkluderande för marginaliserade grupper, så har 
Sida ingått ett nytt samarbete med International Foundation for 
Electoral Systems (IFES).900 IFES utbildning i politiskt ledarskap 
för unga personer med funktionsnedsättning, i bland annat i 
Guyana och Sri Lanka, har till exempel lett till att deltagarna 
arbetat som röstmottagare och kandiderat i val.901 

 Vi har fortsatt att systematiskt tillämpa metoder och 
stärka vår kapacitet för att utvecklingssamarbetet ska främja 
demokratisk utveckling och de mänskliga rättigheterna. 
Användningen av Sidas uppdaterade verktyg för multidimen-
sionell fattigdomsanalys (MDPA)902 i exempelvis Regionalt 
Asien/Oceanien,903 Irak,904 Zimbabwe,905 Uganda,906 Regionalt 
SRHR i Afrika,907 Burkina Faso908 och Sydsudan909 bekräftade 
att demokrati är nyckeln i kampen mot fattigdom och måste 
byggas underifrån. Att stödja regionala och lokala organisa-
tioner med kapacitet att nå ut lokalt har därför varit viktigt.910 
En annan slutsats var att jämställdhets- och ungdomsorgani-
sationer är centrala för samhällsutvecklingen.911, 912, 913 I flera 
strategier har analyserna bidragit till att insatser och aktivite-
ter ställts om och kompletterats.914, 915 

Vårt arbete med rättighetsperspektivet och en utvärdering 
av hur vi tillämpar det916 har fortsatt att röna internationellt 
intresse. Bland annat har Sida medverkat i en utbildning för 
den belgiska myndigheten för internationellt utvecklingssam-
arbete. Under 2022 har Sida fortsatt att revidera och utveckla 
verktyg, inklusive en e-utbildning, för att än bättre tillämpa  
rättighetsperspektivet med utgångspunkt i slutsatser från en 
utvärdering 2020.917 

Arbetet med att stärka yttrandefrihet och rättigheter 
på nätet har fortgått i år. Flera av våra partner har under 
året anpassat verksamheten för att möta ökande behov av 
arbete för ett fritt, öppet och säkert internet.918, 919, 920 Ett 
exempel är Access Now som ökade sin kapacitet för stöd till 
människorättsförsvarare, journalister och organisationer som 
fått information blockerad eller webbsidor nedstängda.921 

Stödet till civilsamhällets aktörer och arbetet med att 
motverka det krympande utrymmet för dessa att verka har 
under året haft fortsatt hög prioritet.922, 923, 924, 925 Sida har 
börjat genomföra OECD-DAC:s rekommendation om hur 
stöd till civilsamhället i utvecklingsländerna bör utformas 
för att effektivare stärka lokalt ägarskap för demokratisk 
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utveckling.926 Forskning visar att lokalt ägarskap främjar det 
demokratiska utrymmet för civilsamhället att verka.927 Sida 
har också medverkat i internationell metodutveckling genom 
exempelvis OECD-DAC om flexibel och långsiktig finansiering 
till civilsamhället samt med Global Partnership for Effective 
Development Cooperation (GPEDC), RINGO, Civicus, USAID 
och Peace Direct för att stärka lokalt ägarskap och lokal makt 
för bättre biståndseffektivitet.928, 929, 930 

Under året har vi fortsatt arbetet med att stödja aktörer 
som i auktoritära stater arbetar för demokratiska reformer 
samt för fria och rättvisa val.931 Sidas nya partner International 
Foundation for Electoral Systems, IFES, stärker till exempel 
civilsamhället i många av världens mest auktoritära stater 
genom att hitta alternativa vägar att utöva lokaldemokrati, 
direktinflytande och ansvarsutkrävande.932 I till exempel 
Nicaragua använde politiska och civila aktörer IFES verktyg 
för att avslöja hur staten missbrukat allmänna medel vid valet 
2021, och för att genomföra långsiktiga förändringar.933 En 
grupp undersökande journalister publicerade avslöjandet och 
fick hjälp att bygga databaser som använts till att analysera 
information om statlig upphandling.934 

Inom ramen för vår demokratifrämjande ansats arbetar vi 
med en mångfald av aktörer och vi strävar aktivt för att bidra 
till ökad samverkan mellan dessa. Exempelvis bidrar vi till att 
underlätta utvecklingen av politiska ståndpunkter inom sakfrå-
gor såsom energi, miljö och lokal demokrati. Detta görs genom 
nära samarbete mellan politiska partier samt sociala rörelser 
och intresseorganisationer i civilsamhället.935, 936 Lokala och 
mindre formella partner och demokratiska rörelser har varit 
viktiga att nå, till exempel jämställdhetsaktörer och organisatio-
ner som kämpar för hbtqi-personers rättigheter.937, 938, 939, 940, 941

Säkerställa flexibilitet vid förändrad demokratisk 
utveckling
Vi har anpassat Sidas utvecklingssamarbete i förhållande till 
demokratiutvecklingen i samarbetsländerna. När demokra-
tiutvecklingen varit negativ har vi som regel minskat stödet 

till statliga aktörer och ökat stödet till andra, exempelvis civil-
samhällsorganisationer. Vi har under året avslutat eller mins-
kat vårt stöd till staten i flera länder på grund av en negativ 
demokratiutveckling, till exempel:
• Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan 2021 har 
allt stöd till staten upphört. Vi fortsätter att stödja det civila 
samhället genom bland annat Afghanistan Inclusive Dialogue 
Initiative som finansieras av EU-delegerade medel.942 
Utrymmet för rättighetsbaserat arbete har varit begränsat 
men det har varit möjligt att få genomslag för rätten för flickor 
och barn med funktionsnedsättningar till utbildning på lokal 
nivå.943 944 Det är dock osäkert hur detta stöd kommer att se ut 
framöver, då förutsättningarna för civilsamhällesorganisatio-
ner i Afghanistan försämrades kraftigt mot slutet av året.
• Med anledning av militärkupperna i Burkina Faso i januari 
och september 2022 stoppade vi först stödet till staten och 
stärkte uppföljningen av redan utbetalade medel. Efter att en 
överenskommelse upprättats mellan Västafrikanska staters 
ekonomiska gemenskap (ECOWAS) och militärregimen om en 
övergångsperiod har Sida återupptagit stöd inom ett tidigare 
avtalat samarbete, i syfte att inte riskera att förlora uppnådda 
resultat.945 946 
• Det demokratiska utrymmet fortsatte att krympa i Etiopien 
med rapporter om en ökning av antalet kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Statliga aktörer fick därför inget stöd 
från Sida.947 Våra icke-statliga samarbetspartner har trots 
undantagstillstånd och konflikter genomfört verksamhet men 
med begränsade möjligheter till påverkansarbete gentemot 
regeringen.948 

I arbetet för demokrati vid förändrad demokratisk utveck-
ling är valet av partner avgörande för att nå resultat för Sidas 
utvecklingssamarbete. I det långsiktiga utvecklingssamarbe-
tet behövs offentliga institutioner som statistik- och valmyn-
digheter och riksrevision för att bidra till fattigdomsbekämp-
ning i länder. På kort sikt kan det däremot finnas goda skäl att 
inte ha något direkt samarbete med staten i länder där den 
demokratiska utvecklingen går bakåt. Där kan vi istället sam-

arbeta med icke-statliga och mellanstatliga aktörer. I vissa 
länder samarbetar vi med multilaterala aktörer som exem-
pelvis UNDP och Unicef, när direkt samarbete med staten inte 
varit önskvärt på grund av bristande demokratisk utveckling. 

949, 950 Samarbete med lokala styren har också varit ett alter-
nativ när samarbeten på central nivå inte fungerat. Detta har 
exempelvis varit fallet i Turkiet951 och Burkina Faso952. Sida har 
utvecklat nya regler för sitt arbete i Afghanistan och Myanmar, 
två länder med komplexa utmaningar, inklusive auktoritärt 
styre. Reglerna omfattar att inte ge stöd till statliga aktörer, 
att skydda samhällelig basservice och att minska riskerna 
med fortsatt stöd, till exempel inom utbildning för flickor i 
Afghanistan.953, 954 

Majoriteten av våra samarbetsländer klassificeras som 
autokratier.955 Ofta också som sköra stater och ibland kombi-
nerat med konflikt. Trots det är det i vissa fall både möjligt och 
relevant att samarbeta med offentliga aktörer för att bidra till 
freds- och institutionsbyggande.956 Sidas stöd till offentlig för-
valtning är ett sätt att värna en av demokratins grundpelare 
och verka för en långsiktig demokratisk utveckling. Att identi-
fiera förändringsaktörer även inom staten i situationer när den 
politiska utvecklingen försämrats är avgörande för att åstad-
komma resultat. Vi har därför arbetat aktivt under året för att 
främja och förenkla myndighetssamarbete mellan svenska 
myndigheter och deras internationella motparter, bland annat 
genom den fortsatta satsningen på Sidas Myndighetsnav.957

Flexibla stödformer har använts i situationer som kräver 
att verksamheten anpassas till den politiska utveckling-
en.958 Genom att utbetala kärnstöd och genom annan flexibel 
finansiering till civilsamhället ger vi dessa aktörer de förut-
sättningar de behöver för att kontinuerligt kunna justera sin 
verksamhet i sammanhang där utvecklingen förändras.959 
Detta i linje med den nya OECD-DAC rekommendationen om 
civilsamhället som syftar till ett mer flexibelt och tillitsbaserat 
stöd, inklusive direktstöd och kärnstöd till lokala aktörer.960

I repressiva miljöer och i situationer där den demokratiska 
utvecklingen försämras har vi gett stöd till insatser som främ-
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jar demokratisk motståndskraft och återhämtningsförmåga. 
Det handlar framför allt om insatser som på olika sätt hante-
rar begränsningar av det demokratiska utrymmet och arbete 
för att upprätthålla och skydda framsteg som gjorts.961, 962, 

963 Vi ser till exempel att den kapacitet som utvecklats, bland 
annat genom Sidas stöd, till civilsamhälle och oberoende 
medier i Myanmar964, 965 och Syrien966 används för att organi-
sera folkligt försvar för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Att stärka motståndskraft och återhämtningsförmåga kräver 
uthållighet och flexibilitet hos Sida och partner. 

Förstärkt antikorruptionsarbete
Korruption utgör ett hinder för demokratisk utveckling. Vi har 
fortsatt vårt arbete att bekämpa korruption som utvecklings-
hinder utifrån Sidas handlingsplan för antikorruptionsarbetet 
och vägledning för arbetet.967, 968 Andelen utbetalade medel 
mot strategimål som omfattar antikorruption har sedan 2021 
ökat från 3,4 till 4,9 procent av Sidas budget 2022. Ökningen 
motsvarar 268 miljoner kronor. I samarbetsläderna har vi 
fortsatt att stödja korruptionsbekämpning med en helhets-
ansats som omfattar korruption som risk och som utveck-
lingshinder. I denna ansats använder vi en evidensbaserad, 
holistisk och rättighetsbaserad metod som utgår från korrup-
tionens drivkrafter och faktiska maktförhållanden i länderna. 
Baserat på den kunskapen har vi genomfört riktade strate-
giska anti korruptionsinsatser, men också bidrag till att stärka 
öppenhet, insyn och möjligheten att utkräva ansvar inom 
biståndets alla tematiska områden. Det har vi gjort genom att 
verka för integrering av antikorruptionsmekanismer, såsom 
visselblåsarsystem, uppförandekoder eller deltagarutvär-
deringar, i olika typer av insatser. Samarbete med andra 
biståndsgivare och förändringsaktörer för effektivt påver-
kansarbete, dialog och koordinering har varit en centraldel 
av ansatsen. Våra pilotprojekt som går ut på att fullt ut testa 
helhetsansatsen till antikorruption i Moldavien och Zambia 
har fortsatt, samt breddas inom kort till att även omfatta 
Bangladesh. Det har funnits ett stort intresse för pilotprojek-

ten och i Moldavien har USAID tagit rollen som medansvarig. 
För att göra verklig skillnad och vara strategiska så har varje 
pilotland fokuserat på korruptionen i en särskilt viktig sektor. I 
Zambia har det handlat om hälsosektorn969, medan korruption 
inom privatsektorutveckling prioriterats i Moldavien970. Även 
Bangladesh kommer att välja en sektor att fokusera på. 

Stärkt policygenomslag baserat på vetenskapligt 
belagd forskning
Sida samarbetar på olika sätt med forskningsinstitut och 
tankesmedjor och stödjer policyutveckling inom demokratisk 
samhällsstyrning.971, 972, 973 Som en följd av kartläggningen av 
Sidas stöd till demokratiforskning 2021974 planerar vi ett antal 
rundabordssamtal och seminarier med regionala partner och 
forskningsinstitut i Afrika.975, 976 Syftet är att utveckla en mer 
strategisk och systematisk kunskapsförmedling mellan Sida 
och forskningsinstitut. Sida har ökat utbytet med forsknings-
organisationen Afrobarometer för att främja spridning och 
användning av deras data. Meningen är att den i högre grad 
ska användas som underlag för påverkansarbete, policyut-
veckling och beslutsfattande.977 Till exempel förbereder Sida 
stöd till en opinionsundersökning i Zimbabwe inför det kom-
mande valet. Undersökningen är den enda planerade veten-
skapliga och kvantitativa studien i sitt slag i landet.978 Sidas 
stöd till forskning omfattar också den prioriterade frågan om 
ett fritt, öppet och säkert internet och digitala hot mot demo-
kratin.979 

Stöd till akademisk frihet
Internationellt har Sida agerat för ett ökat fokus på akade-
misk frihet inom ramen för forskningssamarbetet. Vi har 
utarbetat och delat en tematisk översikt om akademisk frihet 
med forskningspartner. Syftet är att främja kunskap och 
lärande om relationen mellan akademisk frihet, demokrati 
och mänskliga rättigheter.980 Nästa steg är att samla in idéer 
från partner gällande den tematiska översikten och identifiera 
ingångar för att främja akademisk frihet i olika delar av värl-

den. Den nyligen färdigställda handboken för Sidas bilaterala 
forskningssamarbete981, liksom det nyligen reviderade verkty-
get för tillämpning av rättighetsperspektivet i forskningssam-
arbetet982, understryker vikten av att akademisk frihet i högre 
utsträckning beaktas i Sidas stöd till och dialog med partner. 

Sida har under året inlett två nya insatser som främjar den 
akademiska friheten, Scholars at Risk Sverige – Afghanistan983 
och Association for Asian Studies984. Vår partner International 
Science Council har publicerat ett diskussionspapper om aka-
demisk frihet för internationell spridning och diskussion.985 Vid 
World Science Forum, i Kapstaden i december 2022, deltog  
Sida i en panel tillsammans med Unesco för att diskutera 
främjande av akademisk frihet i Afrika.986 

Som en del av samarbetet med den afrikanska organisa-
tionen CODESRIA har vi fattat beslut om stöd till ett pilotpro-
jekt som syftar till att stärka universitetens röst och roll som 
demokratiaktör och den akademiska friheten.987 Två semina-
rier planeras i Tanzania och Mocambique under 2023. Om det 
faller ut väl finns planer på ett regionalt samarbete mellan 
universitet och forskningsinstitut. 

Kulturens roll inom utvecklingssamarbetet
Inom ramen för området demokrati och mänskliga rättighe-
ter har Sida breddat stödet till kultur, bland annat genom ett 
globalt program med Kulturrådet. Syftet är att bidra till konst-
närlig yttrandefrihet, inklusive rättsstöd och skydd i repres-
siva miljöer. Samarbetet har bidragit till stärkt kapacitet för 
ett ökat antal aktörer, totalt elva organisationer, bland annat 
Avant-Garde Lawyers, Artist at Risk, DefendDefenders och 
Article 19 samt att konstnärers förmåga att identifiera censur 
och statlig övervakning på nätet har stärkts. Organisationerna 
bidrar till ökad trygghet och säkerhet för konstnärer att verka 
i ett flertal länder, till exempel Zimbabwe och Syrien. Nätverk 
för utbyten, system av fristäder och antalet jurister, för att 
tillgodose rättshjälp, har utökats i programmet. Under 2021 
höll den interamerikanska kommissionen för mänskliga rät-
tigheter, på inrådan av Article 19, sin första utfrågning om 
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konstnärlig frihet och kränkningar av kulturella rättigheter. 
Vittnesmålen från brasilianska konstnärer kunde användas 
av kommissionärerna i påverkansarbete.988 Vidare har syn-
ergier skapats mellan programmet och Kulturrådets arbete 
genom International Federation of Arts Councils and Cultural 
Agencies och World Summit on Arts and Culture som arrang-
eras i Stockholm 2023. 

Sida har stärkt dialog och samarbete med 
Konstnärsnämnden som är en relativt ny myndighet inom 
utvecklingssamarbetet. Med programmet ArtNexus strävar 
Konstnärsnämnden efter att stärka kulturella regelverk och 
förbättra konstnärers och kulturutövares villkor i samar-
betsländerna, för närvarande Albanien och Armenien, för att 
främja konstnärlig frihet och demokrati.989 Genom samverkan 
med Patent- och Registreringsverket har programmet ökat 
kapaciteten hos albanska kulturutövare och myndigheter för 
upphovsrättsfrågor. Myndigheten har etablerat en referens-
grupp för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter för att 
stärka sin biståndskapacitet.990

Slutsats och bedömning
Demokratin går bakåt i världen.991 Utmaningarna som det 
medför understryker betydelsen av flexibla förhållnings- och 
arbetssätt. Sidas strategiuppföljning under året har visat att 
ett omställningsarbete pågår i en större del av våra stra-
tegimål som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättsstatens principer, jämfört med föregående år. Det 
reflekterar att vi har fortsatt att arbeta för att anpassa och 
justera vårt demokratibistånd efter situationen och samman-
hanget i samarbetsländerna med demokratisk tillbakagång. I 
flera fall har samarbete direkt med staten avbrutits. Samtligt 
förutsätter en långsiktig och hållbar utveckling att det finns 
välfungerande och inkluderande offentliga institutioner som 
kan leverera samhällsservice. Sida har ett pågående arbete 

som syftar till att bygga förtroende mellan stat och samhälle 
i samarbetsländerna i Afrika.992, 993 Även i auktoritära miljöer 
kan det finnas möjliga ingångar för samarbete, till exempel på 
lokal nivå eller med myndigheter som har till uppgift att gran-
ska den verkställande makten. 

Sida har fortsatt att utveckla biståndet i en än mer inklu-
derande och demokratifrämjande riktning. Vikten av att 
knyta samman demokrati och andra tematiska områden och 
samhällssektorer belyses i demokratiforskning.994 Vi följer 
den och är aktiva i dialog om resultat av demokratifrämjande 
arbete. Helhetsansatsen i arbetet mot korruption är också ett 
sätt att stärka öppenhet, insyn och möjligheten att utkräva 
ansvar inom biståndets alla tematiska områden.

Mot bakgrund av demokratins tillbakagång bedömer vi 
att ett än mer effektivt stöd till civilsamhället, inte minst 
människorättsförsvarare och demokratirörelser, fortsätter 
vara en central del av vårt arbete. Demokratisk motstånds-
kraft blir alltmer avgörande och resultaten kan då främst 
bedömas på längre sikt. Det återstår till exempel att se vilken 
effekt verksamheten för journalisters säkerhet i Afghanistan, 
som bedrivits innan talibanerna tog makten, kommer att ha 
framöver.995, 996 

Arbetet med yttrandefrihet, såväl offline som online, fort-
sätter vara nödvändigt, inte minst i kampen mot desinforma-
tion och för rätten till information. Likaså bedömer Sida att 
arbetet med att stärka akademisk frihet fortsätter vara viktigt 
för ny kunskap, samhällsutveckling och kritisk debatt. 

Sida bedömer att kulturmyndigheternas program har 
potential att ytterligare bidra till Sidas arbete inom demokrati 
och mänskliga rättigheter, särskilt inom konstnärlig frihet och 
villkor för kulturlivets aktörer. Samtidigt konstaterar Sida att 
det kräver tid och resurser att utveckla programverksamhet 
och biståndskapacitet hos myndigheterna som utgör en del av 
den svenska resursbasen.

En korg frukt från träden i byn Tebat Pulau, Indonesien. Byn ligger i 
 mitten av två skyddade områden där lokalbefolkningen har levt i 
 generationer. 
 Foto: Jacob Maentz for Rights and Resources Initiative.
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FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) 

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska Sida ge 
en samlad redovisning av vilka åtgärder som har vidta-
gits för att efterleva FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 
(2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred 
och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella hand-
lingsplan på området. 

Den 31 oktober 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 
1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sedan dess har tio efter-
följande resolutioner tillkommit och tillsammans utgör de den 
internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Sverige 
tog fram sin tredje handlingsplan för perioden 2016–2021.997 
Handlingsplanen är inte ett formellt styrdokument för Sida 
utan verksamhet inom prioriterade teman och delmål rap-
porteras inom ramen för ordinarie styrning och verksam-
hetsplanering. Det finns inget utfall för 2022 då senaste hand-
lingsplanen sträckte sig till 2021. Sidas arbete under 2021 har 
redovisats i den årliga matrisrapporten.998 Nedan följer en 
sammanfattning av rapportens huvudsakliga innehåll i enlig-
het med uppdrag i regleringsbrev.

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan samt den svenska 
handlingsplanen betonar behovet av en integrerad genus- och 
konfliktanalys. Utgångspunkterna är respekt för mänskliga 
rättigheter, socioekonomiska möjligheter och inflytande för 
kvinnor och flickor samt brett lokalt ägarskap och kontextuell 
förankring.

Vad Sida gör
Sida arbetar med att integrera jämställdhet i konfliktkontex-
ter och med direkta stöd till insatser för att stärka kvinnors 
meningsfulla deltagande och inflytande i fredsprocesser och 
konfliktförebyggande. Detta är centralt för att genomföra 
strategierna och den svenska handlingsplanen samt viktiga 
förutsättningar för hållbar fred.

Genom överföring av resurser, teknisk expertis samt 
dialogfrämjande insatser stödjer Sida nationella förändrings-
processer. Det skapar även möjligheter till de-eskalering, för-
soning och hållbara fredliga lösningar där kvinnors inflytande, 
deltagande och rättigheter står i fokus. Gemensamt för dessa 
insatser är att de ofta relaterar till långsiktiga, komplexa 
och politiska processer som kräver ständig interaktion och 
förhandling. Här är medverkan från civilsamhället och kvin-
norättsorganisationer viktig.

2021 års rapportering bygger vidare på tidigare års rap-
porter med uppdaterad analys och nya exempel från verk-
samheten. Fem globala999 och två regionala1000 strategier 
samt handlingsplanens 12 fokusländer (Afghanistan, Bosnien-
Hercegovina, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, 
Irak, Liberia, Mali, Myanmar, Palestina, Somalia, Syrien och 
Ukraina) är inkluderade i rapporteringen och resultatana-
lysen. Inom ramen för strategierna beräknar Sida att det 
samlade stödet till genomförande av handlingsplanen under 
2021 var drygt en miljard kronor och utgick till 154 pågående 
insatser. Detta är en ökning över tid i såväl antal insatser som 
utfall.

Runt 12 procent av alla Sidas insatser i konfliktdrabbade 
kontexter har jämställdhet som huvudmål. Rapporterade 
resultat omfattar verksamhet inom alla huvudområden av 
handlingsplanen och dess delmål. Under resultatperioden 
2021 har 29 procent av Sidas stöd kanaliserats via multilate-
rala organisationer och 66 procent till civila samhället. Det 
är en trendförskjutning sedan några år tillbaka som håller 
i sig. 2017 gick närmare hälften av stödet till multilaterala 
organisationer. Det är dock viktigt att notera att det totalt sett 
handlar om en numerär ökning av medel och antal insatser 
både till civila samhället och till multilaterala organisationer. 
Multilaterala aktörer som UN Women, UNFPA och UNDP 
verkar ofta i ett nära samarbete med civila samhället i pro-
gramgenomförande. 

Sidas insatser för kvinnor, fred och säkerhet genomförs i 
huvudsak på landnivå (58 procent) samt genom globala stöd 

(32 procent). Dessa bidrar både till det normativa arbetet och 
arbete i specifika landkontexter. Regionala insatser utgjorde 
under 2021 10 procent av insatserna. 

Utmaningar 
Covid-19 hade under 2021 fortsatt påverkan på möjligheterna 
att genomföra biståndet. Pandemin försvårade möjligheterna 
att ha svenska utsända personalresurser på plats i samar-
betsländer samt möjligheterna att genomföra planerade akti-
viteter. Merparten av samarbetspartnerna kunde dock fort-
sätta sin verksamhet och flertalet anpassade sina program 
och bidrog till den multisektoriella responsen mot pandemin. 
Utmaningarna har dock varit många då framåtsyftande pro-
cesser avstannat och lock-down ökat spänningar, våld och 
säkerhetsläget i handlingsplanens länder. De tidigare stats-
kupperna i Mali och Myanmar, samt inte minst talibanernas 
maktövertagande i Afghanistan i augusti 2021, bedöms fort-
sätta att drastiskt försämra gjorda framsteg inom samtliga av 
handlingsplanens områden. 

Huvudsakliga resultat
Sida har trots stora utmaningar under resultatperioden, 
bidragit till att främja kvinnors deltagande och ett genus-
perspektiv i fredprocesser och fredssamtal. Till exempel har 
stödet medverkat till stärkt jämställdhetsintegrering i freds-
processer i Afghanistan (första delen av 2021), Mali, Syrien, 
Colombia och Somalia. Det har även bidragit till ökad andel 
kvinnor som är representerade i centrala beslutsfattande 
mekanismer samt bidragit till nya plattformar för dialog och 
deltagande. Framför allt har samarbetet och koordineringen 
mellan Sveriges politiska dialog och det långsiktiga utveck-
lingssamarbetet varit viktiga för att nå resultat.

I en kontext med stora bakslag för jämställdhetsfrågor 
globalt, regionalt och på landnivå har Sida fortsatt att arbeta 
strategiskt för att främja kvinnors politiska inflytande i kon-
fliktutsatta kontexter. Det har varit en målmedveten satsning 
på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Denna prioritering 
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har exempelvis bidragit till att andelen kvinnor som kandi-
derade och tog sig an politiskt valda positioner ökade. Sida 
gav stöd till detta arbete i Myanmar (första halvåret 2021), 
Irak, Somalia, DR Kongo och Colombia. Att öka kvinnors poli-
tiska inflytande  är en av förutsättningarna för jämställdhet 
och ökad representation i statsbyggande och i processer för 
övergångsrättvisa. Samtidigt noterar vi försämrade förut-
sättningar för kvinnors politiska deltagande och inflytande i 
till exempel Afghanistan, Myanmar, Mali, Liberia och Somalia 
medan vi i DR Kongo noterar viss politisk öppning. 

Sida har under resultatperioden gett fortsatt stöd till kon-
fliktförebyggande insatser, dialog och förtroendeskapande 
processer. Flera globala samarbetspartner har utvecklat 
verktyg för konflikt- och maktanalys som används för att 
bättre förstå grundorsaker till konflikt. Stödet till civilsamhäl-
let och kvinnorättsorganisationer som aktörer har generellt 
ökat och varit viktigt för konfliktförebyggande insatser på lokal 
och nationell nivå. Detta då det skapat förutsättningar för 
dialog och försoning, bidragit till större samförstånd, förtro-
ende och långsiktig utveckling för fred. Fokus har även legat 
på kvinnors ekonomiska egenmakt, engagerandet av män och 
pojkar för jämställdhet samt att bryta negativa könsnormer. 

Sida har verkat för att stärka skyddet för kvinnor och 
flickor mot alla typer av våld i samband med konflikt. 
Lagändringar, stärkt kapacitet av rättsväsendet och service-
institutioner har varit centrala områden i många samarbe-
ten, exempelvis i Bosnien-Hercegovina, Palestina, Somalia, 
Ukraina, DR Kongo, Liberia och Irak. Stödet till sexuell och 
reproduktiv hälsa är ett högt prioriterat område för Sida och i 
många kontexter är Sverige en pådrivande aktör. 

Stödet till civila samhällets fredsbyggande och kvin-
norättsorganisationers oberoende arbete har under hela 
perioden ökat i portföljen och bidragit till samtliga mål i 
handlingsplanen. Genom att vara genomförande, brobyggare, 
granskande och ansvarsutkrävande aktörer har civilsam-
hället haft ett direkt inflytande på politiska processer. Detta 
gäller även beslut som rör kvinnors rättigheter, konfliktföre-
byggande och fredsfrämjande. En viktig förutsättning är att 
organisationerna kan arbeta långsiktigt, utifrån lokala kontex-

ter och sätta sina egna agendor och prioriteringar. För detta 
arbete kan flerårigt kärnstöd från biståndsgivare vara avgö-
rande. Detta är en metod som Sida i dag är allt mer ensam 
om att använda. I princip samtliga av handlingsplanens länder 
minskar dock utrymmet för civila samhället att verka.

Slutsats och bedömning 
Utvecklingssamarbetet har en viktig roll i att bidra till att 
förebygga väpnade konflikter och främja jämställdhet, delta-
gande och mänsklig säkerhet. Samtidigt utgör området bara 
en komponent av det samlade arbetet för att stärka kvinnor, 
fred och säkerhetsagendan, där politikområden och aktörer 
ofta samverkar i gemensam riktning. Samverkan mellan den 
svenska politiska dialogen och det långsiktiga utvecklings-

samarbetet är av stor vikt för att nå resultat i enlighet med 
handlingsplanens mål. Erfarenheter visar att detta varit en 
framgångsfaktor som bidragit till positiva resultat, såväl i 
konkreta landkontexter som i arbete gentemot FN. 

Flera nya strategier antogs under 2021 för fokusländerna 
Afghanistan, Colombia, DR Kongo, Liberia och Mali samt 
Bosnien-Hercegovina, Ukraina och regionalt MENA. För 
dessa strategier finns resultatmål i linje med den bredare 
kvinnor, fred och säkerhetsagendan och Sveriges handlings-
plan. Genom ökad samverkan mellan strategier, får centrala 
principer och åtaganden för att stärka kvinnor, fred och säker-
het ett tydligare genomslag i praktiken på global, regional och 
landnivå. 

Lokalbefolkningen i Totota 
och Li i rurala Liberia bygger 
tillsammans en motorcykel-
leder för att stärka den lokal-
samhällets utveckling. Två 
tusen boende har nytta av 
vägarna.
Foto: Christian Österlind
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Cirkulär ekonomi

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska Sida 
redovisa hur myndighetens arbete har bidragit till den 
globala omställningen till cirkulär ekonomi.

Omställningen till en cirkulär ekonomi (CE) har en stor poten-
tial att minska resursanvändningen och därmed begränsa 
klimat- och miljöpåverkan. Trots en ökad användning av 
begreppet saknas det fortfarande en vedertagen definition 
för CE.1001 I regeringens strategi för omställningen till en 
CE beskrivs CE som ett verktyg för att minska samhällets 
resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. 
Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av material kan 
deras livslängd och ekonomiska värde öka samtidigt som 
uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar.1002 
Avsaknaden av en vedertagen definition gör att det finns 
svårigheter med att ge en rättvisande och kvantitativt heltäck-
ande bild över vad som görs för att bidra till omställningen 
till en CE. Utöver CE kan exempelvis även hållbarhetskoncept 
som grön ekonomi, biobaserad ekonomi, återvinning och åter-
användning överlappa med och bidra till en CE. 

CE spelar också en allt större roll inom det internationella 
utvecklingssamarbetet och är exempelvis ett prioriterat tema 
i EU:s nya biståndsstrategi för perioden 2021–2027.1003 CE och 
ett antal närliggande begrepp finns även med i flera styrande 
dokument för det svenska biståndet, inklusive regeringens 
policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humani-
tärt bistånd.1004 

En genomgång av Sidas vägledande dokument och insatser 
som Expertgruppen för Biståndsanalys gjorde 2021, visar att 
svenskstödda initiativ inom detta område har många namn 
och former. Grön ekonomi, snarare än cirkulär eller biobase-
rad ekonomi, har varit den bredare term som Sida har använt 
i dialoger och insatser som kopplar samman miljö och ekono-
miska frågor i enlighet med CE-konceptet.1005 Samma genom-

gång pekar också på att Sverige stödjer många insatser med 
hög relevans för en CE och en grön omställning i bredare 
bemärkelse.1006 Svårigheten att kvantitativt fånga hur Sida 
bidrar till CE framgår även av en genomgång av Sidas insatser 
under våren 2022. Av 1 806 relevanta insatser så visade sig 
8 insatser explicit nämna CE för att beskriva insatsens inne-
håll.1007 Samtidigt bidrar ett antal insatser som inte explicit 
nämner CE i beskrivningen ändå till omställningen mot en CE.

Sida har i avsaknaden av en vedertagen definition av CE 
valt att genom ett urval av insatser inom berörda områden 
exemplifiera hur Sida har bidragit till omställningen till CE.

På global nivå stöttar Sida flera FN-organ såsom FN:s 
miljöprogram (UNEP) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 
samt Världsbanken och International Pollutants Elimination 
Network (IPEN). Med UNEP:s stöd anordnade the Global 
Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency 
(GACERE) sitt andra högnivåmöte samt lanserade the Latin 
American and Caribbean Circular Economy Coalition i mars 
2022. Koalitionen har tagit fram en gemensam vision för CE 
som är skräddarsydd för regionen och GACERE har bland 
annat tagit fram olika rapporter på teman som CE och kli-
matförändringar samt CE och biodiversitet. UNEP har under 
2022 även gett stöd till Argentina i frågor om cirkulär avfalls-
hantering och bidragit till att ytterligare 11 länder har åtagit 
sig att minska sitt plastavfall.1008 Med stöd från UNEP lanse-
rades i mars 2022 vidare the Sustainable Fashion Academy, 
en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för större 
hållbarhet och cirkularitet i textilvärdekedjan.1009. I Libanon 
skrev UNEP och det libanesiskt-amerikanska universitetet på 
en avsiktsförklaring om att inkludera cirkulära metoder och 
hållbara livsstilar i universitetets kursplaner.1010 

UNDP har genom sin utlysningsfond Ocean Innovation 
Challenge valt ut innovatörer som representerar olika lös-
ningar på allt ifrån normativa processer till tekniska för-
bättringar för att minska marina föroreningar och plast i 
haven. En av dessa är Nicholas Institute for Environmental 
Policy Solutions på Duke University som har skapat världens 

första globala verktyg för att spåra policyer om plast. En 
annan innovatör är Fortuna Cools som genom ett projekt 
har utvecklat kylboxar av kasserade kokosskal. Kylboxarna 
konkurrerar med lågt tillverkningspris och hög kylningska-
pacitet jämfört med frigolitboxar. Projektet har visat att det 
går att skapa nya gröna arbetstillfällen och minska de årliga 
koldioxidutsläppen från förbränning av avfall då produkten 
har en lång hållbar livslängd och består av biologiskt ned-
brytningsbart material.1011

Världsbankensfonden PROBLUE har under året arbetat 
med CE och grön tillväxt i Sydostasien. Fjorton pilotländer 
har valts ut för att arbeta med att generera arbetstillfällen i 
tillverkningskedjan i samband med att mål för att minska och 
ersätta plastprodukter sätts upp. Pilotländerna ska också 
fokusera på att stimulera incitament för att hushåll, privata 
sektorn och myndigheter ska adressera plastföroreningar 
inom hela värdekedjan utifrån genomförda policyreformer. 
PROBLUE har genom tekniskt stöd även bidragit till framta-
gande av en ny plastlag i Senegal, en strategi för avfallshante-
ring i Maldiverna och en nationell plan för plastföroreningar i 
Myanmar och Vietnam.1012

Genom vårt stöd till IPEN bidrar vi till en stärkt evidensbas 
för vikten av ansvarsfull kemikalieanvändning och därige-
nom en CE. IPEN har publicerat flera studier och rapporter 
om återvunna plasters innehåll av toxiska substanser och 
riskerna de kan utgöra för hälsa och miljö. En undersökning 
från 2022 av konsumentprodukter tillverkade av återvunna 
plaster som genomfördes i 11 länder (Burkina Faso, Kamerun, 
Egypten, Etiopien, Gabon, Jordanien, Kenya, Marocko, Syrien, 
Tanzania och Tunisien) påvisade till exempel innehåll av häl-
soskadliga kemikalier.1013

På regional nivå stödjer Sida SEA circular som är ett regi-
onalt mellanstatligt samarbete i Sydostasien som arbetar 
för att minska plastavfall i haven. Målet är att minska land-
baserat läckage av plast till den marina miljön i Sydostasien 
och därmed förhindra negativa effekter på människor och 
ekosystem. Detta görs både genom att arbeta för en minskad 
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plastförbrukning och genom att arbeta för en hållbar cirkulär 
hantering av plastvärdekedjan i regionen. Bland resultaten 
kan nämnas att initiativet har lagt grunden för en regional 
harmoniserad övervakning och uppföljning av marin plast-
nedskräpning genom datainsamlingsaktiviteter och sam-
manställning av forskningsdata. Insatsen har vidare bidragit 
till utvecklandet av nationella handlingsplaner för marin 
nedskräpning, särskilt för Malaysia, Thailand, Kambodja och 
Vietnam. Slutligen har SEA circular även bidragit till framsteg 
när det gäller att engagera och utbilda företag för att mäta 
sina plastfotavtryck.1014

På bilateral nivå bidrar vårt stöd i Kenya till FN:s barnfond 
(Unicef) som tillsammans med Sanergy, en lokal partner i 
landet, tillhandahåller sanitetstjänster såsom toaletter i infor-
mella bosättningar i Nairobi. Gropavfallet från toaletterna tas 
omhand av Sanergy och omvandlar det till att bli högkvalitativt 
biologiskt gödningsmedel och biobriketter som sedan delas 
ut till lantbrukare och producenter i Kenya. Enbart under 
första kvartalet 2021 producerades på så sätt 355 ton biolo-
giskt gödningsmedel och 509 ton biobriketter.1015 På detta sätt 
bidrar Sida till att stödja sanitetsarbetet gentemot hushållen 
samtidigt som det organiska materialet har använts i en åter-
vinningsprocess med tydliga kopplingar till CE. 

I Georgien har vårt stöd till civilsamhällsorganisa-
tions-konsortiet Keep Georgia Tidy bidragit till ökad med-
vetenhet om CE bland beslutsfattare, universitetsstudenter, 
företag och nyckelintressenter. Vidare har projektet under 
året börjat arbetet med att utveckla och säkerställa genom-
förandet av kommunala handlingsplaner för avfallshantering 
i landets 63 kommuner.1016 Parallellt har en kartläggning av 
Georgiens CE genomförts i syfte att bidra till utvecklingen av 
en nationell strategi och färdplan för CE.1017, 1018 

I Bangladesh har vårt stöd bidragit till att avfallsbördan, 
hälsoriskerna och miljöpåverkan minskats i Cox ś Bazar. 
Detta genom uppbyggnaden av den första soptippen för icke 
återvinningsbart avfall samt genom avfallshantering för att 
undvika bränder. Vidare har avfallshanteringssystem etable-
rats som erbjuder lagring, kompostering och säker depone-
ring av avfall.1019

Slutsats och bedömning
Sida arbetar med att bidra till den globala omställningen till 
CE på flera olika sätt genom innovationsprogram, policy-
arbete och påverkansarbete samt genom konkreta projekt 
i enskilda länder. Multilaterala organisationer bedöms som 
viktiga samarbetspartner som kombinerar en stor analytisk 

kapacitet och möjlighet att påverka globala normer och regler 
med att genomföra insatser både på global nivå och i enskilda 
länder. I flera fall handlar vårt stöd om biobaserade frågor, 
nedskräpning och återvinning, exempelvis i plastvärdekedjan. 
Detta bekräftar CE som ett brett koncept med beröring på 
flera andra hållbarhetsområden.

En gemensam trädgård i Deman Distriktet, Bengkulu, Sumatra, Indonesien. Marken i fråga har använts av lokalsamhället i generationer.
 Foto: Jacob Maentz for Rights and Resources Initiative
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Digitalisering och innovation i biståndsinsatser

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska Sida 
tillvarata digitaliseringens möjligheter i genomförandet 
av utvecklingssamarbetet och i det humanitära biståndet 
samt potentialen i innovativa samverkans- och finansie-
ringsformer som medel för att bistå måluppfyllelse av 
regeringens utvecklingspolitiska prioriteringar. Därtill 
ska Sida verka för att fördjupa och bredda samarbetet 
inom digitalisering och innovation med andra myndig-
heter, näringsliv, civilsamhällesaktörer, internationella 
organisationer och EU. Sida ska redovisa vilka åtgärder 
som vidtagits för att stärka arbetet med digitalisering 
och innovation samt övergripande vilka resultat som 
arbetet bedöms ha lett till.

Sidas relevans som aktör kräver förmågan att dra nytta av 
digitaliseringens positiva effekter, motverka dess risker och 
stärka vår innovationsförmåga i en utveckling som präglas 
av en accelererande hastighet. Digitalisering och innova-
tion skapar nya utvecklingsvägar och förutsättningar för att 
bekämpa fattigdom och förtryck. Samtidigt riskerar de 3,6 
miljarder människor som lever utan tillgång till internet att 
hamna i ett växande utanförskap med ökade ekonomiska och 
sociala klyftor.1020 

Sida har under 2022 fortsatt arbetet med digitalisering och 
innovation för en hållbar och inkluderande utveckling. Detta 
genom metodutveckling, global policydialog och stöd till sam-
arbetspartner både inom den strategistyrda verksamheten 
och Sidas digitaliseringsprogram som är en del av Sidas stra-
tegiska utvecklingsportfölj.153, 154 

Arbetet med att förfina och utveckla finansieringsformer 
och finansiella instrument har fortsatt genom att skapa enga-
gemang för Agenda 2030 och möjliggöra kapital till investe-
ringar i hållbar utveckling. 

Sida har under året stöttat 70 insatser som antingen främ-
jar ett hållbart och motståndskraftigt digitalt ekosystem eller 
digitalisering som metod för att uppnå mål inom andra sek-
torer. Ett digitalt ekosystem är de aktörer och sektorer som 
tillsammans utgör grunden för rättighetsbaserad digitalise-
ring och omfattar framförallt tillgång till internet med nödvän-
diga stödstrukturer som kunskap och relevant teknik. Stödet 
omfattar cirka 4 procent (868 miljoner kronor) av Sidas totala 
årsbudget. Ungefär 29 procent är partner som arbetar globalt 
och regionalt. En stor andel av insatserna är i Afrika söder om 
Sahara (53 procent). Resterande (18 procent) är spritt över de 
andra regionerna.1021 

Ungefär en tredjedel av dessa insatser tillhör Sidas portfölj 
för ett hållbart digitalt ekosystem som bidrar till bättre offent-
lig digital infrastruktur, jämställd tillgång till internet och 
mobila tjänster. De resterande två tredjedelarna integrerar 
digitalisering som metod. En stor del av dessa fokuserar på 
utvecklingen av offentlig sektor och tillgång till socialt skydds-
nät, som Productive Social Safety Network som utvecklar ett 
nationellt informationssystem för datahantering, betalningar 
samt uppföljning och kommunikation i Tanzania.1022

En annan stor grupp inom insatser som integrerar digita-
lisering som metod är de som arbetar med hållbar energi. I 
den gruppen finns exempelvis Global Energy Transformation. 
Inom den insatsen har de bidragit till att förbättra datainsam-
ling och informationshantering inom energiinitiativ i Afrika för 
att utöka digitaliseringen av energiinformationssystem och för 
att minska klimatavtrycket av digitalisering.1023 Andra insatser 
med digitalisering som metod innefattar att utveckla kapital 
för investeringar inom digitalisering i låg- och medelinkomst-
länder, samt arbete inom yttrandefrihet på internet och media 
där digitala rättigheter är centrala.1024 

I Strategin för humanitärt bistånd 2021–2025 lyfts också 
vikten av digitalisering och innovation.1025 Många av Sidas 
humanitära partner testar och utvecklar digitala metoder 
för sitt arbete. En viktig fråga är datahantering och säker-
het. Exempelvis öppnar Internationella rödakorskommittén 

(ICRC) ett kontor för utveckling av säkra digitala tjänster för 
mottagare av humanitärt bistånd.1026 Liknande arbete pågår 
i samarbetet med UNHCR.1027 Inom “The Cash Learning 
Partnership” (CaLP)1028 har Sida skrivit under Statement 
and Guiding Principles on Interoperability of Data Systems 
in Humanitarian Cash Programming som hjälper aktörer 
att samarbeta kring datahantering och att erbjuda säkrare 
system för kontantöverföringar (så kallade cash transfers). 

Climate Tech är ett projekt inom Sidas digitaliseringspro-
gram. Projektet syftar till att öka Sidas och våra partners kun-
skap om hur digitalisering kan bidra inom klimatomställning, 
hållbart nyttjande av naturresurser, stärka biodiversitet och 
cirkulär ekonomi.1029 Climate Tech omfattar flera initiativ, bland 
annat ett samarbete inom EU:s Digital for Development Hub 
för ”Green and Digital”. Där arbetar Sverige för att påskynda 
utvecklingen av digitala lösningar för klimat och miljö.1030

Ytterligare ett exempel inkluderar en så kallad utlysnings-
fond med fokus på digitala lösningar för klimat och miljö i 
samarbete med GSMA, en global branschorganisation för 
mobiltelefonisektorn, samt Storbritanniens regering. Tretton 
projekt identifierades i den första utlysningsomgången för 32 
miljoner kronor. De omfattar ekosystemsåterhämtning, vatten 
och finansiering för klimatet med lösningar genom satellit-
data, blockkedjeteknik och mobildata.1031

Internationella samarbeten
Sida deltar i en rad internationella sammanhang och part-
nerskap för att bidra till en jämställd och rättighetsbaserad 
digitalisering. Sedan 2020 är Sida aktivt inom EU:s Digital for 
Development Hub (EUD4D) där två samarbeten, Team Europe 
Initiative (TEI) vuxit fram tillsammans med The Directorate-
General for International Partnerships (INTPA) och andra 
EU-medlemsstater. Utöver ovan nämnda samarbeten inom 
klimat och miljö utvecklar Sida och svenska Post- och 
Telestyrelsen ett samarbete mellan telekomregulatorer i 
Afrika söder om Sahara och i Europa. Syftet är institutionsut-
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veckling inom reglering av marknader, säkerhet och integritet 
kopplat till digitalisering.1032

Under året lanserade Sidas globala partner, Digital 
Impact Alliance1033 en kampanj för att öka investeringar i 
att utveckla inkluderande så kallade digitala offentliga nyt-
tigheter. Tillsammans med UNDP fick de under den 77:e 
FN-generalförsamlingen 4,5 miljarder kronor för att bland 
annat vidareutveckla dessa kollektiva nyttigheter som är 
gratis, flexibla och säkra.1034 Bland de nuvarande 139 nyttig-
heterna ingår exempelvis ett datorprogram som har bidragit 
till att Ukrainas invånare under kriget haft tillgång till 80 
offentliga tjänster. En annan av dessa nyttigheter är ett dator-
program som har utgjort huvuddelar i Jamaicas vaccinerings-
program för covid-19.1035

För att öka vårt genomslag både externt och internt för en 
jämställd, hållbar och rättighetsbaserad digitalisering fortsätter 
Sida stärka den interna kompetensen. Ett nytt kunskapsnätverk 
har startats för att öka lärande kring digitalisering mellan olika 
strategier. Sida har också identifierat effektmål och mätetal 
för att följa upp förståelse, extern synlighet och inkludering 
av digitalisering i arbetet.1036 Med medel från digitaliserings-
programmet har vi vidareutvecklat kurser och metoder inom 
digitalisering och fattigdomsanalys. Bland dessa ingår klimat 
och miljö och mänskliga rättigheter inom digitalisering. Sida 
har även stöttat lanseringen av en mobilapplikation och kurser 
för användning av de digitala principerna som är tillgänglig för 
Sidas medarbetare online.1037 Till sist har vi även utvecklat och 
lanserat en intern podcast om digitalisering inom transport-
sektorn i Uganda.1038 Vår bedömning är att detta har bidragit till 
ökat intresse för digitalisering i biståndet, uttryckt i behov av att 
ta del av kunskapshöjande material och en ökad förmåga inom 
Sida gällande arbete med digitalisering. 

Sidas arbete med innovation syftar till att skapa förutsätt-
ningar för en snabbare och mer genomgripande utveckling 
och hållbara resultat via de samarbeten som etableras. Detta 
genom stöd till innovationer, stöd till innovationssystem, samt 
stöd till samarbetspartners innovativa arbetssätt. 

Sidas egen innovationsförmåga stärks ytterligare, vilket 
tydliggörs genom inriktningen i den strategiska utveck-

lingsportföljen som består av digitaliseringsprogrammet, 
Agilt@sida och Sidalabbet.1039 De tre pågående programmen 
främjar explicit innovation och Sidalabbet ger stöd till innova-
tionsprocessen genom utrymme och stöd till experimentell 
utveckling av idéer, metoder och arbetsformer. Även i den 
strategistyrda verksamheten har arbetssätt och metoder 
som främjar nytänkande fortsatt att utvecklas. Bland annat 
har ett lärande partnerskap mellan Sida och ett antal sam-
arbetspartners etablerats vilket syftar till att utveckla och 
öka kunskapen kring hur systeminnovation kan appliceras på 
utvecklingssamarbetet.1040 

Sida omhändertar uppdraget att tillvarata potentialen 
i innovativa samverkans- och finansieringsformer genom 
garantier, utlysningsfonder och offentlig-privat samverkan, 
så kallade Public Private Development Partnerships (PPDP). 
För en mer utförlig beskrivning se avsnitt Resultatredovisning 
per uppgift – vi finansierar partner och delar finansiella risker 
sidan 30.

Covid-19 drev på innovationstakten i strategigenom-
förandet för såväl tematiska som geografiska strategier. 
Inom ramen för den Regionala strategin för SRHR i Afrika 
2022–2026 har Sida arbetat med en rad aktörer för att främja 
innovation för bättre resultat. I Sydafrika har Clinton Health 
Access Initiative (CHAI), tillsammans med HEARD, utvecklat 
en modell för bättre policybeslut som snabbare kopplar ihop 
identifierade behov med alternativ finansiering. Detta med 
syftet att minimera effekterna av pandemin inom primärvår-
den.1041 Ett annat exempel är olika digitala verktyg för uppfölj-
ning av pandemins effekter som utvecklats hos våra partner. 
UNFPA-UNICEF har utvecklat ett digitalt rapporteringsverk-
tyg i syfte att förhindra barnäktenskap och könsstympning.1042 
Digitala verktyg och informationskanaler har även utvecklats 
avseende möjligheter och rättigheter till säkra aborter.1043 

Genom FN:s gemensamma fond i Rwanda, ger Sida stöd 
till Imbuto Foundations iAccelerator vilket är ett mentorskaps-
drivet accelerationsprogram som stödjer unga entreprenörer 
genom startfinansiering med fokus på SRHR-innovationer. 
Bland annat har interaktiva informationsplattformar för unga 
personer med funktionsnedsättningar och digitala terapirum 

utvecklats. Hittills har 14 innovatörer fått stöd och målet är 
att stödja över hundra innovatörer de närmsta åren.1044 Sida 
stödjer även Social Innovation in Health Initiative (SIHI) och 
landspecifika utlysningar inom social innovation. Förutom 
finansiellt stöd till över 40 innovationer så har modeller och 
verktyg utvecklats genom forskning och bidragit till stärkt 
innovationskapaciteten på partneruniversiteten.1045 

Sida har stärkt sina kontaktytor globalt med bland andra 
OECD-DAC och givargruppen för innovation (IDIA).1046 Ett kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte pågår mellan Vinnova och Sida. 
Målsättningen är att vi genom stöd, bidrag och plattformar för 
lärande, metod och utveckling som sker inom dessa samar-
beten kan accelerera kunskapen om innovation för utveckling 
både internt och gentemot samarbetspartner.

Slutsats och bedömning
Genom Sidas arbete med digitalisering och innovation i stra-
tegigenomförandet är målsättningen ett mer strategiskt, 
effektivt och relevant bistånd i en omvärld som präglas av en 
accelererande utveckling och hög innovationstakt. Sidas stra-
tegiska satsningar digitaliseringsprogrammet och Sidalabbet 
har också bidragit till denna målsättning. Arbetet 2022 bidrar 
till ökad tillgång till internet och digitala tjänster för att säker-
ställa att även personer som lever i fattigdom och förtryck 
ska kunna dra nytta av möjligheterna med digitalisering. Det 
bidrar exempelvis till kvinnors ekonomiska egenmakt, att per-
soner som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter 
är tryggare på internet, att digitaliseringens klimatavtryck 
minskar, och ökad digital innovation för att motverka klimat-
förändringars negativa påverkan. 

En del av stödet som ges till innovationsprocesser och inn-
ovationssystem är strategistyrt medan merparten av innova-
tionsarbetet utgör en del av Sidas övergripande verksamhets-
prioriteringar. Under året har vi stärkt arbetet både vad gäller 
innovativa former för samarbete och finansiering och genom 
att stärka samarbetsländernas egen kapacitet till innovation. 
Vi bedömer att vi har nått nya aktörer (innovatörer och entre-
prenörer) och uppmuntrat befintliga partner att stödja innova-
tion vilket har resulterat i fler innovationer och bättre resultat.
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Informationssäkerhet

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska Sida 
redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upp-
rätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 
19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap samt vad åtgärderna bedömts ha lett till.

Säker informationsförsörjning är avgörande för myndighet-
ens förmåga att genomföra sitt uppdrag. Sidas systematiska 
arbete med informationssäkerhet syftar till att möjliggöra 
uppdraget genom att skydda verksamhet och individer från 
skada och negativa konsekvenser. 

2022 har arbetet med informationssäkerhet haft fortsatt 
hög prioritet inom Sida. Vi har vidareutvecklat och förval-
tat informationssäkerhetsarbetet enligt plan. Vi har gjort 
framsteg på flera områden både avseende organisatoriska, 
mänskliga och tekniska skyddsåtgärder.

Vi har fortsatt förstärkningen av vårt systematiska och 
riskbaserade informationssäkerhetsarbete genom en tydli-
gare integrering av informationssäkerhetsrisk i verksamhets-
planering och uppföljning. Detta har bidragit till ökade kun-
skaper och ändamålsenliga åtgärder i hela Sidas verksamhet. 
Arbetet har stärkt uppföljningsförmågan och legat till grund 
för en strukturerad dialog om informationssäkerhetsrisk med 
Sidas ledning, avdelningar och medarbetare. 

Digitalisering sker fortsatt med hög takt inom myndigheten 
och under året har vi haft stort fokus på informations- och 
IT-säkerhet i verksamhetens utvecklingsprojekt med syfte 
att säkerställa ändamålsenliga skyddsåtgärder och undvika 
risker. Likaså bedrivs ett systematiskt och riskbaserat arbete 
för att bibehålla och öka motståndskraft i myndighetens 
IT-miljö och informationssystem. 

För att stärka medarbetare och minska risken för inci-
denter baserade på den mänskliga faktorn har vi under året 
omarbetat Sidas grundläggande e-utbildning för informations-
säkerhet. Vi genomför även kontinuerligt utbildningar för vår 
personal avseende informationsklassificering, riskbedömning 
och säker hantering av information. Grundutbildningen kom-
pletteras med riktade kommunikations- och utbildningsin-
satser baserat på verksamhetens behov och andra påverkans-
faktorer, såsom förändringar i omvärlden.

Slutsats och bedömning
Vi bedömer att Sidas arbete under året har bidragit till en 
ändamålsenlig informationssäkerhet. Framför allt genom 
förstärkt styrning och uppföljning, ökad medvetenhet samt 
ökad motståndskraft mot de hot som myndigheten står inför. 
Arbetet kommer att fortsätta för att anpassa skyddsåtgärder 
till rådande riskbild.

”Vi har fortsatt förstärkningen 
av vårt systematiska och  
riskbaserade informations-
säkerhetsarbete genom 
en tydligare integrering av 
informations säkerhetsrisk  
i verksamhetsplanering och 
uppföljning” 
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Garantiinstrumentets användning i 
utvecklingssamarbetet

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 ska Sida 
redovisa användningen av garantier i utvecklingssam-
arbetet. Redovisningen ska innehålla antalet garantier, 
garantivolym och mobiliserat externt kapital fördelat per 
strategi. Sida ska också redovisa garantiernas tematiska 
inriktning på aggregerad nivå. Sida ska även redovisa 
nya garantier som avtalats under året samt aggregerat 
för årets verksamhet subventioner av avgifter och even-
tuella skadefall. Sida ska vidare redovisa vilka åtgärder 
som myndigheten har vidtagit för att stärka det interna 
arbetet med garantiverksamheten, bland annat mot 
bakgrund av rekommendationerna i Riksrevisionens 
granskning (UD2019/13807) om Sidas garantiverksam-
het. Sida ska härtill redovisa myndighetens bedömning 
avseende garantiernas bidrag till måluppfyllelsen i stra-
tegierna och myndighetens bedömning av möjligheter 
samt vidtagna åtgärder för att öka garantivolymen.

Sidas garantier syftar till att möjliggöra tillgång till finan-
siering och investeringar som gynnar människor som lever i 
fattigdom. Garantier möjliggör detta genom att dela risk med 
långivare och investerare. På detta sätt kan vi nå ut till en 
kundkrets som marknaden tidigare bedömt vara för riskfylld, 
till exempel små företag och osäkra branscher. 

Garantierna utgör vårt främsta instrument för att mobili-
sera additionellt kapital för utveckling i enlighet med Sveriges 
åtaganden i Addis Ababa Action Agenda. Genom att främja 
investeringar i utmanande miljöer, i nya branscher och i inno-
vativa produkter eller tjänster kan vi bidra till att finansinstitut 
och investerare i större utsträckning finner nya intressanta 
affärsmöjligheter, och samtidigt bidrar till att uppnå utveck-
lingsresultat. Garantierna utnyttjas bara om risken (förlusten) 
realiseras och betalas då ut som skadefallsersättning.

Tabell 2.53:  Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi

Strategi 1
Antal garanti-

insatser
Värde avtal,  

tsek 2
Värdemobiliserat  

kapital, tsek 3, 4
Förväntad  

förlust, tsek
Administrations-

kostnader, tsek
Bolivia 1  410 800  900 000    —    —   
Colombia 2  456 200  990 000  1 723  1 000 
DR Kongo 1  50 550  100 000  3 661  1 320 
Ekonomiskt hållbar utveckling 5  2 045 633  3 557 256  20 484  75 
Etiopien 1  23 050  42 345  1 457  —   
Guatemala 3  544 000  1 686 452  6 294  180 
Humanitärt bistånd 1  25 150  50 300  2 290  1 164 
Mänskliga rättigheter och demokratisering 1  67 000  101 628  3 570  —   
Klimat- och miljö: hållbar utveckling och nyttjande av naturresurser 6  1 170 572  6 601 391  113 984  75 
Moçambique 1  48 263  75 172  1 030  —   
Palestina 2  527 305  1 361 184  60 016  90 
Reformsamarbete i Östeuropa 5 12  1 328 316  3 513 028  59 569  5 657 
Regionalt Afrika 6  1 424 280  5 109 758  102 240  2 260 
Regionalt Asien och Oceanien 4  2 925 835  6 815 422  17 373  —   
Rwanda 1  165 800  331 600  11 477  1 719 
Socialt hållbar utveckling 4  1 166 806  2 356 447  39 622  1 970 

Somalia 1  36 000  55 000  9 751  950 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1  80 000  160 000  5 756  780 

Tanzania 1  190 000  264 000  6 495  1 050 

Uganda 1  68 025  90 500  3 242  1 131 

Totalt 55 12 753 585 34 161 483 470 034 19 421

1  Tabellen avser så kallade beslutade och avtalade garantiinsatser per  2022-12-
31. Under året avslutades tre garantiinsatser. Avtalat belopp för, mobiliserat 
kapital genom och subventioner av dessa är inte inkluderade i tabellen. Under 
2022 har Sida beslutat om skadefall till en sammanlagd kostnad av 12,1 
miljoner kronor. Sida har även garantiåtagande om 430,1 miljoner kronor i det 
äldre instrumentet U-krediter och ett garantiåtagande avseende Cotonou-
avtalen mot Sidas garantiram om 1,05 miljarder kronor. Dessa belopp ingår inte 
i ovanstående tabell. Se dock tabell 3.20 om ramutnyttjande per kategori där 
U-krediter och Cotonou-garanti inkluderas.

2  Värdet i SEK för avtalat garantibelopp motsvarar det takbelopp i svenska kronor 
som Sida har avtalat om. I syfte att hantera valutarisker för Sida i förhållande till 
garantireserven har en valutakursbuffert lagts på den avtalade valutan 
(exempelvis USD) relaterat till den växelkurs som förelåg då avtalet slöts. 

3  Värdet för mobiliserat kapital i SEK är omräknat från ursprungsvalutan. 
Växelkurs för omräkning fastställs i nära anslutning till beslutsdatum.

4  Sida beräknar och rapporterar mobiliserat kapital i enlighet med OECD:s 
biståndskommitté DAC:s riktlinjer. Enligt dessa beräknas mobiliserat belopp vid 
beslutstidpunkten för en garantiinsats och innebär ett uppskattat värde baserat 
på totalt avtalat belopp i valuta samt avseende garantins totala löptid och fullt 
utnyttjande. Det mobiliserade beloppet rapporteras således endast en gång, 
som en klumpsumma för det år som insatsen beslutats, och inte periodiserat 
per år under avtalsperioden.

5  Fördelade på följande länder: Bosnien-Herzegovina (5), Georgien (2), Kosovo (1), 
Moldavien (1) och Ukraina (3).

6  Tabellen visar avtalade garantiinsatser per strategi vid årets slut. Per den sista 
december 2022 har Sida 48 avtalade garantiinsatser. Eftersom fem av Sidas 
garantiinsatser mobiliserar kapital till fler än en strategi överstiger antalet 
insatser i tabellen därför de 48 faktiskt avtalade garantierna.

7  Kolumnerna för subventionerade administrativa kostnader och subventionerade 
förväntade förluster motsvarar Sidas ackumulerade årliga belopp för avtalade 
garantiinsatser per strategi.
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Garantiverksamheten under 2022
Sidas beviljade ram för garantierna uppgick 2022 till 18 mil-
jarder kronor. I den verksamhet som ryms inom ramen ingår 
även äldre insatser, så kallade utvecklingslån, om 430,1 
miljoner kronor. Dessa kommer successivt att trappas ned 
och avslutas. Tabell 2.53 visar antalet garantier och det totala 
beloppet per strategistyrd verksamhet. Tabell 2.54 redovisar 
garantierna fördelade efter tematisk inriktning på aggregerad 
nivå. De två tematiska områden som har haft störst utfall för 
Sidas garantier är Klimat- och miljö samt Inkluderande eko-
nomisk utveckling.

Sista december 2022 hade Sida 48 avtalade garantiinsat-
ser och ett åtagande inom garantiramen på motsvarande 12,8 
miljarder kronor. Under året avtalades sex nya garantiinsatser 
medan tre garantier avslutades. De nya garantierna uppgår 
till 2,6 miljarder kronor i avtalat garantibelopp och mobilise-
rar ett kapital om 7,1 miljarder kronor för utvecklingsändamål 
till en kostnad av cirka 69 miljoner kronor från anslag. Detta 
ger en utväxling om cirka 104 kronor tillgängligt för hållbar 
utveckling för varje biståndskrona. 

Årets beslutade och avtalade garantier omfattar en låne-
portföljgaranti i Guatemala1047, en regional låneportföljgaranti 
i Asien1048, en global fondstrukturgaranti1049, en regional 
fondstrukturgaranti i Afrika och Asien1050 och en global åter-
garanti1051. Därutöver har Sida beslutat om en låneportfölj-
garanti i Demokratiska republiken Kongo tillsammans med 
United States Development Finance Corporation (DFC).1052 

Garantin i Guatemala syftar till att underlätta tillgången till 
krediter för små företag och mikroföretag (företag med färre 
än tio anställda) vilket förväntas ge ökade möjligheter till pro-
duktiv sysselsättning, stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor 
samt bidra till en fri, rättvis och hållbar handel. Den regionala 
låneportföljgarantin i Asien är världens första så kallade 
”orange obligation”. Färgen orange kommer från det globala 
hållbarhetsmålet nummer 5 om jämställdhet och garantin har 
som målsättning att stärka kvinnligt företagande i bolag med 
inriktning mot mikrofinansiering, ren energi samt vatten och 

sanitet (se resultatexempel sidan 29). Den globala fondstruk-
turgarantin har ställts ut till ett utvecklingsfinansieringsföre-
tag med uppdrag att bidra till utvecklingen av mer stabila och 
inkluderande penningmarknader i utvecklingsländer. Insatsen 
förväntas bidra till stärkt finansiell stabilitet, jobbskapande 
och i förlängningen bättre levnadsvillkor för människor som 
lever i fattigdom och förtryck. I den regionala fondstrukturga-
rantin i Afrika och Asien är även Norges biståndsmyndighet 
(Norad) en engagerad partner. Insatsen syftar till att möjlig-
göra långivning till små och medelstora företag inom främst 
solenergisektor. Garantin har som målsättning att öka till-
gången till förnybar energi, reducera koldioxidutsläpp och öka 
sysselsättningen samt stödja en hållbar ekonomisk utveckling 
i Afrika söder om Sahara och Asien. Den globala återga-
rantin stödjer hållbara infrastrukturprojekt främst inom 
förnyelsebar energi, vattentillgång och digital infrastruktur 
i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer i Afrika 
och Asien. Garantin förväntas bidra till ekonomisk utveckling 
och fattigdomsbekämpning. Garantin i DR Kongo syftar till 
att främja ett hållbart och motståndskraftigt lantbruk med 

fokus på förbättrad livsmedelstrygghet och ökad tillgång till 
förnybar energi. Dessa garantier utgör exempel på hur instru-
mentet kan implementeras i en bredd av olika kontexter och 
sammanhang, även i sköra kontexter präglade av såväl hög 
fattigdom som konflikt och politisk instabilitet.

Hur vi stärkt garantiverksamheten inom Sida
Under året har vi stärkt garantiverksamheten genom att öka 
antalet personalresurser som arbetar med att identifiera och 
bereda nya garantiinsatser. I syfte att öka antalet garantiin-
satser har vi även arbetat med att förbereda en överföring av 
beslutsrätten för en viss typ av insatser från garantienheten 
till andra avdelningar. En mindre delegering av garantiram 
har gjorts som en pilot för att möjliggöra beredning av fler 
insatser. Ett internt garantinätverk har startats med syfte 
att underlätta intern kommunikation, bidra till gemensamt 
lärande och metodutveckling för att säkerställa ett effektivt 
och enhetligt arbete med garantiinstrument. Dessa åtgär-
der bedömer vi kommer stärka våra möjligheter att öka 
garantivolymen. För att möta de rekommendationer som Sida 

Tabell 2.54:  Tematisk redovisning av garantier

Tematiskt område
Antal  

garanti insatser
Värde avtal,  

tsek
Värde mobiliserat 

kapital, tsek
Fredliga och inkluderande samhällen 2  209 720  450 000 
Global jämställdhet 7  949 026  2 107 150 
Humanitärt bistånd 1  25 150  50 300 
Inkluderande ekonomisk utveckling 24  4 159 829  7 987 552 
Jämlik hälsa 4  1 166 806  2 356 447 
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 2  147 000  261 628 
Klimat- och miljö: hållbar utveckling och nyttjande av naturresurser 27 6 077 054 20 922 006
Utbildning 1  19 000  26 400 

Totalt 68 12 753 585 34 161 483

Tabellen avser beslutade och avtalade garantiinsatser per tematiskt område vid årets slut. Per den sista december 2022 har Sida 48 avtalade garantiinsatser. 
Eftersom 16 av Sidas garantiinsatser mobiliserar kapital till fler än ett tematiskt område överstiger antalet insatser i tabellen därför de 48 faktiskt avtalade 
garantierna.
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mottagit efter Riksrevisionens granskning av garantiverksam-
heten1053 har vi inlett ett samarbete med International Labour 
Organisation (ILO) i syfte att förbättra vårt system för uppfölj-
ning av garantiernas utvecklingsresultat. ILO har stor erfaren-
het av att främja sysselsättning kopplad till finansiell inklu-
dering, vilket bidrar till minskad fattigdom och social rättvisa. 
ILO har under året sammanställt rekommendationer vilka 
vi nu arbetar med att implementera i vår verksamhet. Vi har 
också genomfört ett arbete med att ta fram interna riktlinjer 
och stöd för att enhetligt analysera och dokumentera partners 
kapacitet, system för granskning av environmental, social and 
corporate governance (ESG), antikorruption, motverkande av 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Slutsats och bedömning
Användandet av instrumentet ökar och garantier återfinns nu 
i ett tjugotal av regeringens strategier för utvecklingssam-
arbetet. Vi bedömer att instrumentet är flexibelt och effektivt 
för att mobilisera externt kapital och kan hantera olika typer 
av risker. Garantier går att tillämpa i de flesta sektorer och 
miljöer, samt kan riktas till prioriterade målgrupper och bran-
scher. Vi utvecklar löpande metoder baserat på våra erfaren-
heter och förfinar verksamheten för att använda garantierna 
så effektivt som möjligt inom strategierna. Vi eftersträvar ett 
tydligt fattigdomsfokus, att garantierna har en hög utnyttjan-
degrad och att vi möjliggör finansiering som inte skulle ha 
kommit till stånd utan garantin.

De utmaningar vi hanterar är att garantiinstrumentet i 
vissa sammanhang är komplext och tar tid att utforma, samt 
att hitta samarbetspartner och att förhandla slutliga avtal. 
Eftersom samarbetsparten ofta är en kommersiell bank krävs 
i regel också kompletterande lösningar för resultatuppföljning 
och rapportering.

Då effekterna för att minska fattigdomen i många fall är 
indirekta bedömer vi också att det är utmanande att samla 
in data för uppföljning och utvärdering av resultat. Flera av 
låneportföljgarantierna på nationell nivå i svagare kontexter 

har ett lägre utnyttjande än förväntat. Detta beror delvis på 
bristande kapacitet hos samarbetsparten att nå ut till mål-
grupper och marknader. Det saknas också i vissa fall tekniskt 
stöd för garantiinsatsen. I vissa fall har vi missbedömt mark-
naden under beredning och i andra fall kan förutsättningarna 
i en kontext ändras snabbt. I längre garantiåtaganden kan det 

uppstå en diskrepans mellan strategins mål, som vanligtvis 
gäller i fem år, och garantiåtagandets i vissa fall längre löptid.

Sida gör sammanfattningsvis bedömningen att det utveck-
lingsarbete som beskrivits ovan har lett till att garantier allt 
mer effektivt bidrar till strategiernas genomförande och 
måluppfyllelse.

Kvinnokollektiv i Sydsudan driver en bomullsfabrik som renoverades efter att ha bränts ned under inbördeskriget 2013.
 Foto: Peter Kongmalavong/UNDP Sydsudan
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Redovisning av förvaltnings- och säkerhetskostnader

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2022 har Sida 
två uppdrag inom området som redovisas här. Sida ska 
redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt 
per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa 
säkerhetskostnader i fält. 

Sida ska därutöver redovisa kostnader som har 
belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det 
finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodut-
veckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredo-
visningar, revisioner, samt för hantering av biståndsin-
satser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt 
stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i 
konkurrens via anbudsförfarande. Sida ska också redo-
visa vad åtgärderna bedöms ha lett till.

I detta avsnitt redovisar vi även uppdraget som vi har enligt 
instruktion att administrera viss bidragshantering för 
Regeringskansliets räkning. 

Våra förvaltningskostnader
Våra förvaltningskostnader har under året framförallt belastat 
vårt förvaltningsanslag men i viss mån även sakanslaget (se 
exempelvis rubriken nedan ”Särskilt villkor om finansiering”). 

Förvaltningsanslaget ökade med 53 miljoner kronor 2022 
jämfört med 2021 till 1 638 miljoner kronor, vilket motsvarar 
en ökning med 3,3 procent. Sida har också haft anslagsspa-
rande från 2021, 47,5 miljoner kronor, tillgängligt. Det totala 
utfallet på förvaltningsanslaget uppgick 2022 till 1 657 miljo-
ner kronor vilket är en ökning med 111 miljoner kronor (cirka 
7 procent), jämfört med föregående år. Kostnader på förvalt-
ningsanslaget i relation till utbetalda medel på sakanslaget 
har ökat från 5,8 procent till 6,9 procent 2022 (se figur 2.114). 
Ökningen beror till största del på sänkta utbetalningar av 

medel på sakanslag som en följd av lägre tillgängligt belopp i 
och med utbetalningstaket.

Av ökningen avser cirka 25 miljoner kronor ökad lönekost-
nad, varav ca 11 miljoner kronor beror på personalförstärk-
ningar på utlandsmyndigheterna. Detta är lägre jämfört med 
2021 då Sida prioriterade att förstärka personalstyrkan på 
våra utlandsmyndigheter. Den avtagande pandemin har med-
fört att Sidas kostnader för resor ökat kraftigt (24 miljoner 
kronor jämfört med 5 miljoner kronor 2021). 

Vidare har kostnaderna för utlandsmyndigheter samt 
utlandsförmåner för utsänd personal och medföljande ökat 
med totalt 51 miljoner kronor jämfört med 2021. Den huvud-
sakliga orsaken har varit en hög dollarkurs som medfört mer-
kostnader på cirka 43,5 miljoner kronor (se avsnitt Kostnader 
för utlandsmyndigheterna inklusive säkerhetskostnader i fält).

De verksövergripande kostnaderna står för 198 miljoner 
kronor av kostnaderna på förvaltningsanslaget, vilket i stort 
sett är oförändrat jämfört med 2021. Det handlar exempel-
vis om ökade IT-förvaltningskostnader som en följd av att vi 
utvecklat nya system som vi tagit över i förvaltning, ökade 
avskrivningar samt projektet utvecklingsfinansiering och insti-
tutionsutveckling. Projektet syftar till att utveckla Sidas arbete 
med multidimensionell fattigdomsanalys och dess kopplingar 
till mobilisering av privat kapital. 

Våra strategiska utvecklingsprogram, digitalisering, Agilt@
sida, flyttprogrammet och Sidalabbet bidrar till att stärka kva-
litet och effektivitet i Sidas arbete. Flyttprogrammet har under 
året avslutats och utvecklingsprogrammens totala kostnader 
är något lägre jämfört med föregående år. 

Kostnader och intäkter fördelat på våra uppgifter 
Under 2022 har vi lagt 77 procent av vår tid på våra huvud-
processer, 19 procent på stödprocesser och 4 procent på led-
nings- och styrprocesser, vilket är i linje med förra året. 

Huvudprocesserna rymmer de uppgifter som vår resul-
tatredovisning är uppbyggd utifrån. Kostnader och intäkter 
fördelat på dessa uppgifter redovisas i tabell 2.58. Utfallet 

Figur 2.114: Förvaltningsanslag i procent av sakanslag, utfall
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Tabell 2.55: Säkerhetskostnader utlandsmyndigheter, tkr

Utlandsmyndighet 2022 2021 2020

Somalia 10 217 7 061 5 772

Ukraina 5 427 — —

Irak 1 951 2 163 2 218

Kenya 888 1 586 2 789

Afghanistan — 18 748 17 190

Övriga 249 — —

Totalt 18 732 29 558 27 969

Tabell 2.56:  Kostnader för särskilt villkor om finansiering tkr

2022 2021 2020

Viss metodutveckling, studier, utvärderingar 
och erfarenhetsredovisningar, revisioner

56 107 59 566 63 599

Hantering av biståndsinsatser som innebär 
rådgivning och begränsat finansiellt stöd till 
mottagarna och i vilka mottagarna söker 
medel i konkurrens via anbudsförfarande

3 201 3 442 2 914

Verksamhetskostnader som enligt  
särskilda villkoret belastat anslaget  
1:1 Biståndsverksamhet

59 308 63 007 66 513
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speglar de kostnader Sida har för de enheter som i en övervä-
gande del arbetar i en av uppgifterna. Majoriteten av persona-
len på Sidas utlandsmyndigheter och enheter i Sverige arbetar 
i flera av Sidas uppgifter men lägger mest tid på finansiering 
och finansiell riskdelning. Jämfört med i fjol har kostnaden 
för denna uppgift ökat med 8 procent. Ökningen ligger i linje 
med den övergripande ökningen av kostnader jämfört med 
2021. Bidragande har också varit att Sidas indirekta kostnader 
minskat något jämfört med 2021, både i absoluta tal och som 
del av de totala kostnaderna. 

Kostnader fördelat på strategi
Förvaltningskostnaden varierar stort mellan olika typer 
av strategier (se tabell 2.57). Den är lägre för de globala 
tematiska strategierna och högre för de landspecifika och 
regionala strategierna. Orsaken till det är bland annat att 
de globala tematiska strategierna hanteras från Stockholm, 
medan de landspecifika och regionala strategierna till stor del 
genomförs på utlandsmyndigheter. För personal stationerad 
utomlands tillkommer exempelvis skolkostnader för med-
följande barn och bostadskostnader, se avsnitt Kostnader för 
utlandsmyndigheter inklusive säkerhetskostnader i fält. Även 
skillnader i arbetssätt samt finansierings- och samarbets-
former påverkar kostnaden. Det kan exempelvis röra sig om 
olikheter vad gäller val av partner, stödform, genomsnittlig 
avtalslängd och avtalsbelopp.

Förvaltningskostnaderna fördelar sig med 67 procent på 
landspecifika och regionala strategier och 33 procent på glo-
bala tematiska strategier vilket är i linje med föregående år. 

Bland de strategier där förvaltningskostnaden har ökat 
mest finns flera regionala strategier. Den Regionala strategin 
för Latinamerika 2021–2025 ökade mest då det är en helt ny 
strategi som började under 2021 och nu uppnått helårseffekt. 
Andra regionala strategier vars förvaltningskostnader har 
ökat är Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika, 
Regional strategi för Asien och Oceanien, samt Regional stra-
tegi för Syrienkrisen. Detta beror främst på personalförstärk-
ningar på berörda UM under året. Därutöver har kostnaderna 

för Strategi för Mali, Rwanda och Sydsudan, ökat tydligt, även 
här beroende på personalförstärkningar, alternativt ökade 
möjligheter för UM-personalen att arbeta med biståndsfrågor. 
Bland de strategier som kostat mindre jämfört med 2021 finns 
Strategi för Kambodja, Strategi för Bolivia, Strategi för Kuba, 
samt Strategi för hållbar social utveckling. Kambodjastrategin 
har fasats ut under året medan det lägre utfallet för övriga 
strategier främst beror på en krympande andel av de totala 
förvaltningskostnaderna. Även kostnaden för strategin 
Samarbete med Ryssland, som ingår i utgiftsområde 5 
Internationell samverkan, har minskat. Då volymen är mycket 
liten är det vanskligt att slå fast någon särskild orsak.

Kostnader för utlandsmyndigheterna inklusive 
 säkerhetskostnader i fält
På totalen har våra förvaltningskostnader kopplade till utlands-
myndigheterna ökat med 9,2 procent jämfört med 2021. 

Sidas andel av utlandsmyndigheternas driftkostnader 
betalas via kostnadsdelning med UD enligt en förvaltnings-
överenskommelse. Utfallet för kostnadsdelningen omfattar 
även valutakurseffekter. Under 2022 har utfallet för kostnads-
delningen påverkats av en hög kurs för US dollar. För Sidas 
del har detta inneburit valutakursförluster på cirka 43,5 miljo-
ner kronor. 

Kostnader för säkerhet, som redovisas i tabell 2.55, avser 
Sidas del av kostnaderna för allokerade säkerhetskoordi-
natorer samt övriga säkerhetsrelaterade kostnader på våra 
UM. Dessa minskade med 37 procent 2022. Minskningen 
beror framför allt på att ambassaden i Kabul stängt efter 
talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Det har tillkom-
mit säkerhetskostnader på några UM under 2022 som inte 
haft säkerhetskostnader tidigare, framför allt Ukraina. UM 
med lägre belopp har slagits ihop som “Övrigt” i tabell 2.55. 
Endast de UM som har säkerhetskoordinatorer särredovisas. 
Sammanfattningsvis utgjorde kostnaderna för utlandsmyndig-
heterna 36 procent av Sidas totala förvaltningskostnad 2022, 
vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. 

Särskilt villkor om finansiering
I regleringsbrevet har Sida ett finansiellt villkor som möjliggör 
att vi kan ta vissa förvaltningskostnader på sakanslaget. Det 
rör sig exempelvis om kostnader för metodutveckling, studier, 
revisioner och utvärderingar samt hantering av biståndsin-
satser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd 
där mottagarna söker medel i konkurrens (utlysningsfonder). 
Andelen förvaltningskostnader som genom det villkoret har 
finansierats via sakanslaget är något lägre än föregående år 
(se tabell 2.56). Under 2022 har störst andel medel använts 
för att finansiera externa experter för stöd inom klimat och 
miljö, jämställdhet samt demokrati och mänskliga rättigheter. 
Genom dessa har vi säkerställt att det tematiska stödet är 
behovsanpassat och evidensbaserat. Medel har även använts 
för att finansiera externa utvärderingar och revisioner. 
Sammantaget bedömer vi att dessa åtgärder har bidragit till 
att stärka vår möjlighet att bedriva ett effektivt och relevant 
bistånd som bygger på evidens, lärande och kunskap om såväl 
våra partner som tematiska verksamhetsområden.
Se även avsnittet Resultatredovisning kompetensförsörjning 
och lärande/Lärande i tider av oro och neddragningar sidan 
19. 

Administrativa kontrollmoment
Sida disponerade 2022 totalt 19,1 miljarder kronor avse-
ende Utrikesdepartementets, Miljödepartementets och 
Näringsdepartementets biståndsinsatser som reger-
ingen beslutar om på anslagsposterna 30, 31 och 33 inom 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Sida har följt 
Regeringskansliets vägledningar och rutinbeskrivningar för 
bidragshantering då vi utfört vårt uppdrag att administrera 
bidragshanteringen. Sida har praktiskt hanterat utbetalningar, 
återbetalningar och återkrav samt svarat för en effektiv valu-
tahantering.

Sida disponerar de anslagsmedel som berörs och dessa 
ingår därmed som en del av Sidas finansiella redovisning. 



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   159

Tabell 2.57:  Förvaltningskostnad och utfall per strategi, mnkr

Förvaltningskostnad  
per strategi, mnkr

Utfall sakanslag 
per strategi, mnkr

2022 2021 2020 2022 2021 2020

Regional strategi för Afrika Söder om Sahara 46 41 34 904 937 927

Regional strategi för Asien och Oceanien 1 65 41 34 387 497 396

Regional strategi för Latinamerika 20 3 0 120 68

Regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 35 23 31 361 413 360

Regional strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 24 26 20 379 598 590

Regional strategi för Syrienkrisen 20 14 22 377 447 419

Strategi för Afghanistan 42 42 55 607 630 810

Strategi för Bangladesh 32 30 29 248 339 430

Strategi för Bolivia 13 16 16 121 186 187

Strategi för Burkina Faso 28 25 21 344 330 279

Strategi för Colombia 16 19 15 147 242 213

Strategi för Demokratiska republiken Kongo 14 13 29 522 577 344

Strategi för demokratistöd genom svenska partianknutna 
organisationer

4 4 2 88 99 3 100

Strategi för Etiopien 27 25 22 286 253 169

Strategi för forskningssamarbete 50 51 31 635 915 898

Strategi för global jämställdhet samt kvinnors och flickors 
rättigheter

8 9 4 201 268 195

Strategi för Guatemala 18 20 20 150 259 249

Strategi för humanitärt bistånd 73 60 49 4 991 4 765 4 542

Strategi för hållbar ekonomisk utveckling 45 40 13 585 766 852

Strategi för hållbar fred 19 20 8 334 431 455

Strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt 
hållbart nyttjande av naturresurser

49 43 26 1 034 1 329 1 276

Strategi för hållbar social utveckling 25 30 14 1 025 1 332 1 351

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet 35 33 13 102 153 158

Tabell 2.57:  Förvaltningskostnad och utfall per strategi, mnkr

Förvaltningskostnad  
per strategi, mnkr

Utfall sakanslag 
per strategi, mnkr

2022 2021 2020 2022 2021 2020

Strategi för Irak 16 18 13 172 254 270

Strategi för Kambodja 1 — 9 23 –1 10 200

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och 
 metoder som stöder Agenda 2030

69 70 66 484 679 694

Strategi för Kenya 26 22 36 308 352 390

Strategi för Kuba 3 3 2 32 29 27

Strategi för Liberia 27 24 25 292 359 305

Strategi för Mali 16 7 22 207 309 201

Strategi för Mocambique 34 29 41 575 629 638

Strategi för Myanmar 12 11 16 189 250 242

Strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och 
 rätts statens principer

38 39 21 792 900 904

Strategi för Palestina 21 17 27 238 300 282

Strategi för Rwanda 18 12 19 230 165 150

Strategi för Ryssland 3 5 2 70 70 68

Strategi för Somalia 36 31 44 515 652 598

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

42 40 15 1 771 1 908 3 1 878

Strategi för Sudan 17 17 18 212 342 370

Strategi för Sydsudan 23 18 12 423 412 290

Strategi för Tanzania 34 39 43 482 577 593

Strategi för Uganda 20 21 28 399 469 499

Strategi för Zambia 29 31 34 361 454 475

Strategi för Zimbabwe 20 21 25 259 317 350

Strategi för Västra Balkan och Turkiet 2 76 166 111 739 1 522 1 546

Strategi för Östeuropa 2 78 1 178

1  Kostnaden för UM i Phnom Penh ingår från 2022 i Regionala Strategin för Asien och Oceanien, då Kambodjastrategin upphört. 
2  Utfall 2021 för strategierna Reformsamarbete för Östeuropa respektive Västra Balkan och Turkiet inkluderar de två ersättningsstrategier som beslutades under senare delen av 2021. Siffran för 2020 avser den föregående gemensamma strategin. 
3  I ÅR 2021 hade utfallsbeloppen för strategierna Demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer och Stöd genom svenska organisatoner i det civila samhället förväxlats så att de bytt plats. I ÅR 2022 är detta fel korrigerat.



RESULTATREDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   160

Tabell 2.58:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader, mnkr

2022 2021 2020

 Huvudprocess / Intäkt Intäkter  
av anslag

Övriga  
intäkter Kostnader

Intäkter 
 av anslag

Övriga  
intäkter Kostnader

Intäkter 
 av anslag

Övriga  
intäkter Kostnader

Vi finansierar partner och går in som finansiell riskdelare till andra utvecklingsaktörer 1,2 1 523 31 1 554 1 437 27 1 468 1 332 28 1 363

Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet 1 97 97 100 100 85 84

Vi för en normativ dialog och bedriver ett globalt påverkansarbete 1 64 64 62 62 55 55

Vi bistår med kunskap, information och statistik 1 59 59 57 57 53 53

Totalt 1 742 31 1 773 1 656 27 1 687 1 524 28 1 555

1  För en beskrivning av beräkningsmodellen, se Bilaga 1 Statistiska begrepp och definitioner. Beräkningsmodellen för fördelningen av verksamhetens kostnader ändrades 2021. Den nya modellen har applicerats på 2020 års siffror för att möjliggöra 
jämförelse över tid. 

2 I uppgiften finansiera partner och dela finansiella risker ingår att administrera bidragshantering för Regeringskansliets räkning samt att administrera externa medel i form av EU-delegerade samarbeten. 



Finansiell redovisning

Så  finansieras 
 verksamheten
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
bestämmelserna i förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag. 
Räkenskapshandlingarna omfattar resultaträk-
ning, balansräkning, anslagsredovisning, finansie-
ringsanalys samt noter för perioden 1 januari–31 
december 2022. 

Resultaträkningen redovisar i sammandrag Sidas samtliga 
kostnader och intäkter. 

Balansräkningen redovisar i sammandrag tillgångar, 
 skulder och myndighetskapital. 

Anslagsredovisningen omfattar redovisningen mot 
 statsbudgetens utgiftsanslag och inkomsttitlar. 

Finansieringsanalysen visar hur verksamheten har 
 finansierats och hur den likvida ställningen har förändrats.

Butot och Timin, medlemmar av ursprungsbefolkningen 
Talang Mamak, samlar in en kåda för användning i traditio-
nella  ceremonier. Riau-provinsen, Sumatra, Indonesien.

Foto: Jacob Maentz for Rights and Resources Initiative
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Resultaträkning
Tabell 3.1: Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter Not 220101–221231 210101–211231

Intäkter av anslag 1 1 742 384 1 656 328

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 17 583 13 638

Intäkter av bidrag 3 11 498 13 835

Finansiella intäkter 4 1 914 29

Summa 1 773 379 1 683 829

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –1 016 220 –984 213

Kostnader för lokaler 6 –43 563 –53 048

Övriga driftkostnader 7 –694 299 –636 409

Finansiella kostnader 8 –945 –401

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 –18 102 –12 815

Summa –1 773 129 –1 686 887

Verksamhetsutfall 14 250 –3 057

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida 23 549 2 613

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –23 549 –2 613

Saldo uppbördsverksamhet 9 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 41 675 177 43 395 510

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 68 929 22 737

Finansiella intäkter 11 124 213 66 765

Finansiella kostnader 12 –77 682 –51 577

Lämnade bidrag 13 –41 999 364 –43 300 222

Saldo transfereringar –208 727 133 213

Årets kapitalförändring 14 –208 477 130 156
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Balansräkning
Tabell 3.2: Balansräkning, tkr

Tillgångar Not 2022-12-31 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 57 561 54 552

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 855 1 709

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 58 416 56 261

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 883 1 187

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 637 3 453

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 1 515

Summa materiella anläggningstillgångar 16 32 520 6 155

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 319 994 3 027 956

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 100 000 300 000

Andra långfristiga fordringar 331 197 322 506

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 3 751 191 3 650 462

Utlåning 18 0 0

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 25 392 31 985

Övriga kortfristiga fordringar 75 006 198 866

Summa kortfristiga fordringar 19 100 398 230 851

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 23 958 25 043

Övriga upplupna intäkter 20 476 10 296

Summa periodavgränsningsposter 20 44 434 35 339

Avräkning med statsverket 21 –92 814 –104 215

Forts  u
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Tabell 3.2: Balansräkning, tkr

Kassa och bank Not 2022-12-31 2021-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 240 277 306 894

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 2 846 424 2 480 322

Kassa och bank 24 204 126 261 882

Summa kassa och bank 3 290 827 3 049 098

Summa tillgångar 7 184 973 6 923 952

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 3 922 552 3 652 048

Balanserad kapitalförändring 2 139 249 1 987 585

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 –208 477 130 156

Summa myndighetskapital 25 5 853 324 5 769 789

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 960 1 366

Avsättningar för garantier 27 629 753 438 431

Övriga avsättningar 28 3 088 15 028

Summa avsättningar 633 802 454 825

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 29 91 366 59 847

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 38 977 168 297

Leverantörsskulder 32 357 40 831

Övriga kortfristiga skulder 31 320 406 342 780

Summa skulder m.m. 483 106 611 755

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 182 552 65 898

Oförbrukade bidrag 27 240 17 365

Övriga förutbetalda intäkter 4 950 4 320

Summa periodavgränsningsposter 32 214 742 87 583

Summa kapital och skulder 7 184 973 6 923 952
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Anslagsredovisning
Tabell 3.3: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr

Anslag  Benämning
Ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
Omdisponerade 

 anslagsbelopp Indragning
Totalt  

disponibelt belopp Utgifter
Utgående 

 överföringsbelopp

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga 
 anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser 3 857 4 535 000 500 000 0 5 038 857 –4 991 027 47 830

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 2 185 100 000 0 0 102 185 –102 049 136

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället 16 558 1 760 000 0 0 1 776 558 –1 771 489 5 069

7 1:1.6 Asien –26 719 1 540 000 –100 000 0 1 413 281 –1 432 537 –19 257

7 1:1.7 Latinamerika 280 620 000 –50 000 0 570 280 –569 984 296

7 1:1.9 Afrika –64 008 6 870 000 –100 000 0 6 705 992 –6 704 924 1 068

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och 
 rättsstatens principer –18 906 900 000 0 0 881 094 –879 813 1 281

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 15 216 1 195 000 –50 000 0 1 160 216 –1 148 717 11 499

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
 Balkan och Turkiet 17 279 1 715 000 180 000 0 1 912 279 –1 920 323 –8 044

7 1:1.26 Hållbar fred –522 334 000 0 0 333 478 –333 570 –93

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 32 718 481 000 –25 000 –11 418 477 300 –484 158 –6 858

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar1 –807 4 200 000 0 0 4 199 193 –4 208 865 –9 672

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1 31 971 12 686 000 160 150 0 12 878 121 –12 871 537 6 584

7 1:1.32 Forskningssamarbete 24 015 630 000 –25 000 0 629 015 –634 576 –5 560

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 –254 084 2 334 384 –285 000 0 1 795 300 –1 084 797 710 503

7 1:1.34 Hållbar utveckling –9 936 2 930 000 –150 000 0 2 770 064 –2 844 572 –74 508

7 1:1 Summa biståndsverksamhet –230 904 42 830 384 55 150 –11 418 42 643 212 –41 982 937 660 275

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

Forts  u
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Tabell 3.3: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr

Anslag  Benämning
Ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
Omdisponerade 

 anslagsbelopp Indragning
Totalt  

disponibelt belopp Utgifter
Utgående 

 överföringsbelopp

7 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 84 754 1 638 543 0 –37 177 1 686 120 –1 657 212 28 908

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag 
samtliga anslagsposter)

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 2 70 000 0 –2 70 000 –69 993 7

5 1:11 Summa samarbete inom Östersjöregionen 2 70 000 0 –2 70 000 –69 993 7

Summa Totalt –146 148 44 538 927 55 150 –48 597 44 399 332 –43 710 142 689 190

Kommentarer till anslagsredovisningen
Sida disponerar medel inom utgiftsområde 7, Internationellt 
bistånd, samt till viss del även inom utgiftsområde 5, 
Internationell samverkan. Enligt regleringsbrevet för bud-
getåret 2022 uppgår Sidas tilldelade medel inom anslaget 
7 1:1, Biståndsverksamhet, till 42 886 miljoner kronor (inklu-
sive omdisponerade anslagsbelopp). I dessa medel ingår 
de anslagsposter som regeringen eller Regeringskansliet, 
främst Utrikesdepartementet, beslutar om.

Totalt disponibla medel för de anslagsposter som Sida 
beslutar om uppgår till 23 771 miljoner kronor för 7 1:1, 
Biståndsverksamhet. I detta ingår ingående överförings-
belopp, omdisponeringar och en indragning på cirka 11,5 
miljoner kronor för anslagspost 28 Kapacitetsutveckling och 
Agenda 2030. Sida har därutöver dispositionsrätt till ansla-
get 5 1:11, Samarbete inom Östersjöregionen, där disponibla 
medel uppgår till 70 miljoner kronor.

Sida tilldelades 1 639 miljoner kronor för 2022 på förvalt-
ningsanslaget. Det motsvarar en ökning med knappt 53 miljo-
ner kronor jämfört med föregående år. Utöver årets tilldelade 
medel tillkommer ett nettosparande från föregående år som 
uppgår till 47,6 miljoner kronor. Totalt disponibla medel 2022 
uppgår därmed till 1 686 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 december 
2022 för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell 3.4 
Anslag.

Tabell 3.4: Anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibelt belopp 42 643 212

Utgifter 41 982 937

Utfall av disponibelt belopp, procent 98%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibelt belopp 70 000

Utgifter 69 993

Utfall av disponibelt belopp, procent 100%

7 1:2 Sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibelt belopp 1 686 120

Utgifter 1 657 212

Utfall av disponibelt belopp, procent 98%

1  I tabellerna 3.8 och 3.10 visas anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive 
Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) verksamhet.

Tabell 3.5:  Redovisning mot inkomsttitlar på statens  budget, 
tkr

Inkomst-
titel Benämning

Beräknat 
belopp Inkomster

2394 Övriga ränteinkomster 20 761

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet

2 788

Summa 23 549

Övriga ränteinkomster avser återbetalningar av ränte-
inkomster från organisationer som erhållit bidrag. 

Övriga inkomster av statens verksamhet avser åter-
betalningar av lämnade bidrag som ej disponeras av Sida.

Beräknat belopp för avgifter som inte disponeras saknas i 
Sidas regleringsbrev.
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Tabell 3.6: Redovisning av beställningsbemyndigande

Anslag Benämning
Tilldelat  

bemyndigande, tkr
Ingående  

åtaganden, tkr

Utestående  
åtaganden  

221231, tkr

Utestående åtagandenas fördelning per år, tkr

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027–

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insatser 950 000 552 665 774 740 429 740 341 000 4 000 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 171 000 140 414 126 714 58 433 34 989 29 611 3 680 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
 samhället

5 330 000 4 602 303 5 237 713 1 643 102 1 246 481 1 075 370 889 760 383 000

7 1:1.6 Asien 2 621 000 1 060 403 1 127 532 592 419 367 496 110 200 42 000 15 417

7 1:1.7 Latinamerika 1 466 000 1 010 458 1 227 183 623 208 416 005 186 170 1 800 0

7 1:1.9 Afrika 13 485 000 11 027 434 11 179 986 5 789 779 3 255 877 1 603 511 486 102 44 717

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer

1 965 000 1 552 952 1 399 600 783 618 416 300 199 682 0 0

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 2 291 000 1 183 427 1 646 329 802 952 480 577 280 000 75 800 7 000

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan  
och Turkiet

2 418 000 1 922 549 2 239 105 1 174 270 648 012 278 934 117 139 20 750

7 1:1.26 Hållbar fred 770 000 805 133 657 570 361 370 218 000 78 200 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 1 279 000 1 038 642 886 858 515 187 250 822 100 948 19 900 0

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
 skuld avskrivningar1

33 100 000 24 602 838 29 991 292 4 425 220 5 042 561 5 154 000 4 640 302 10 729 209

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer  
och fonder1

39 586 500 41 879 394 35 409 625 9 071 443 8 647 714 8 449 570 2 271 775 6 969 124

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 272 000 1 643 225 1 467 934 767 683 397 324 200 060 96 367 6 500

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 400 000 382 892 180 696 160 696 16 000 2 000 2 000 0

7 1:1.34 Hållbar utveckling 6 377 000 5 450 381 5 072 536 2 874 921 1 450 134 594 282 132 200 21 000

Summa 7 1:1 114 481 500 98 855 111 98 625 413 30 074 040 23 229 292 18 346 538 8 778 825 18 196 717

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 130 000 113 750 126 210 57 400 36 700 13 900 12 500 5 710

Summa 5 1:11 130 000 113 750 126 210 57 400 36 700 13 900 12 500 5 710

Summa beställningsbemyndiganden 114 611 500 98 968 860 98 751 623 30 131 440 23 265 992 18 360 438 8 791 325 18 202 427

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
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Beställningsbemyndiganden
Sida disponerar bemyndigande inom utgiftsområde 7, 
Internationellt bistånd samt till viss del även inom utgifts-
område 5, Internationell samverkan. Enligt regleringsbrev 
och ändringar för budgetåret 2022 uppgår Sidas tilldelade 
bemyndigande inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 
114 482 miljoner kronor. I dessa medel ingår de anslags-
poster som regeringen eller Regeringskansliet, främst 
Utrikesdepartementet, beslutar om.

Total bemyndiganderam för de anslagsposter som Sida 
beslutar om uppgår till 41 395 miljoner kronor för ansla-
get 7 1:1, Biståndsverksamhet. Sida har därutöver tilldelats 
bemyndigande om 130 miljoner kronor inom anslaget 5 1:11, 
Samarbete inom Östersjöregionen.

Bemyndiganderedovisning per den 31 december 2022 
för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell 3.6 
Redovisning av beställningsbemyndigande. I tabellerna 3.9 
och 3.11 visas beställningsbemyndigande uppdelat på Sidas 
respektive Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) 
verksamhet. I tabellerna 3.7.1 och 3.7.2 presenteras utfall för 
finansiella villkor i enlighet med regleringsbrevet 2022.

Finansiella villkor
Tabell 3.7.1 och tabell 3.7.2 visar finansiella villkor samt utfall i 
enlighet med regleringsbrevet 2022, samt redovisning av stra-
tegibelopp för strategier som har slutår 2022. Utgångspunkten 
för urvalet av de villkor som redovisas i tabellen är att de finns 
särskilt specificerade i regleringsbrevet. I samarbetsstrate-
gier för land eller region redovisas strategibelopp som avser 
hela strategiperioden. 

Som finansiella villkor redovisas strategiperiodens utfall 
för de samarbetsstrategier som har en ursprunglig strategi-
period som avslutas under året. För 2022 fanns följande 
sådana strategier; Burma/Myanmar 2018–2022, Burkina Faso 
2018–2022, Somalia 2018-2022, Sudan 2018–2022, Sydsudan 
2018–2022, Zambia 2018–2022, 2022, Hållbar ekonomisk 
utveckling 2018–2022, Jämställdhet samt kvinnors och flick-
ors rättigheter 2018–2022, Hållbar miljö, hållbart klimat och 
hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022 och 
Socialt hållbar utveckling 2018–2022.

Samarbetsstrategier som har en strategiperiod som avslu-
tas under året där ersättningsstrategier kom under 2022 ingår 
i tabell 3.7.1 ovan. För sådana strategier redovisas strategi-
belopp och utfall till och med slutår 2021. För 2022 fanns 
följande sådana strategier: Etiopien 2016–2021, Zimbabwe 
2017–2021, Regionalt Afrika Söder om Sahara 2016–2021, 
Regionalt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i 
Afrika 2015–2021 och Irak 2017–2021. Utfallet för 2022 för 
strategierna kommer att ingå i de nya strategierna med en 
strategiperiod som börjar 2022. 

Enligt Sidas regleringsbrev kan utfallet för beslutad 
anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslu-
tat belopp i geografisk eller tematisk strategi med 10 pro-
cent. Avvikelser från villkoret har tagits upp i samråd med 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). För 2022 fanns 
följande sådana strategier: Sudan 2018–2022, Hållbar ekono-
misk utveckling 2018–2022, Jämställdhet samt kvinnors och 
flickors rättigheter 2018–2022, Hållbar miljö, hållbart klimat 
och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022 
och Socialt hållbar utveckling 2018–2022. Anledningen till 
att utfallet har avvikit mer än 10 procent för dessa strategier 
är att anslagsvolymerna har minskats under 2022 ,vilket har 
påverkat utfallet.

I regleringsbrevet finns ett generellt villkor som anger att 
”Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot 
slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 
75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett 
respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter 
att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen 
vara ointecknad. I de fallen avsteg från ovan behöver göras 
krävs beslut av regeringen”. Sida följer upp villkoret löpande 
under året för samtliga strategier, och för 2022 finns inga avvi-
kelser från villkoret.

För ytterligare detaljer kring villkoren för anslagspost-
erna 30, 31 och 33, som Regeringskansliet fattar beslut om, 
som redovisas i tabell 3.7.2, hänvisas till Regleringsbrev 
för budgetåret 2022 avseende Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) (UD2022/17835, UD2022/17880, 
UD2023/01585).
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Tabell 3.7.1: Finansiella villkor, tkr

Anslags-
post Benämning (land/region) Villkor Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
 villkor 2022 Utfall 2022

7 1:1 Biståndsverksamhet Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisning-
ar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagar-
na och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Regleringsbrev Ej beloppsstyrt 59 308

varav:

7 1:1.1 Humanitära insatser 148

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 168

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 528

7 1:1.6 Asien 2 085

7 1:1.7 Latinamerika 1 697

7 1:1.9 Afrika 15 489

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2 305

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 930

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 5 623

7 1:1.26 Hållbar Fred 154

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 2 874

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 235

7 1:1.34 Hållbar utveckling 24 071

7 1:1 Biståndsverksamhet Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt 
bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

Regleringsbrev Ej beloppsstyrt 67 139

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas 
administrativa kostnader.

Regleringsbrev Ej beloppsstyrt 2 220

Sida får ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 
högst 18 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar fristående garantier och tidigare utfärdade bistånds-
garantier för u-krediter. 

Regleringsbrev Högst 18 000 000 9 481 969

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning 
inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet. Utestående åtagande redovisas mot den av riksdagen beslutade 
garantiramen om högst 152 059 320 euro (prop. 2013/14:2, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:41).

Regleringsbrev Högst 152 059 (teur) 85 532 (teur)

7 1:1 Biståndsverksamhet Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 res-
pektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper 
ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. Villkoret gäller för 
anslagsposterna 6, 7, 9, 17, 23, 26, och 34.

Regleringsbrev Högst 50 procent, 75 
procent och 100 
procent

Inga avvikelser

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 res-
pektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper 
ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. 

Regleringsbrev Högst 50 procent, 75 
procent och 100 
procent

Inga avvikelser

Forts  u
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Tabell 3.7.1: Finansiella villkor, tkr

Anslags-
post Benämning (land/region) Villkor Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
 villkor 2022 Utfall 2022

7 1:1 Biståndsverksamhet "För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost över-
stiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i geografisk och tematisk strategi med 10 procent. I det fall avsteg 
från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Villkoret gäller för 
 anslagsposterna 6, 7, 9, 17, 23, 26, och 34."

Regleringsbrev +/– 10% Avvikelser >10% 
har tagits upp i 

samråd med UD

7 1:1.6 Myanmar Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 1 250 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 250 000 1 215 921
97%

7 1:1 9 Burkina Faso Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 1 660 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 660 000 1 535 416
92%

7 1:1 9 Etiopien Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2016–2021 högst 1 440 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 440 000 1 479 817
103%

7 1:1 9 Somalia Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 3 000 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 3 000 000 2 962 786
99%

7 1:1 9 Sudan Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 1 600 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 600 000 1 326 127
83%

7 1:1 9 Sydsudan Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 1 500 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 500 000 1 453 815
97%

7 1:1 9 Zambia Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 2 250 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 2 250 000 2 232 445
99%

7 1:1.9 Zimbabwe Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2017–2021 högst 1 500 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 500 000 1 608 187
107%

7 1:1.9 Regionalt Afrika Söder om Sahara Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2016–2021 högst 4 020 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 4 020 000 4 255 926
106%

7 1:1.9 Regionalt sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter i Afrika

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2015–2021 högst 3 240 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 3 240 000 3 377 449
104%

7 1:1.9 Irak Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2017–2021 högst 1 000 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 000 000 1 015 803
102%

7 1:1.34 Hållbar ekonomisk utveckling Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 4 050 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 4 050 000 3 231 512
80%

7 1:1.34 Socialt hållbar utveckling Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 7 100 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 7 100 000 5 892 490
83%

7 1:1.34 Jämställdhet samt kvinnors och 
flickors rättigheter

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 1 000 miljoner kronor. Regerings beslut +/– 10% 1 000 000 865 147
87%

7 1:1.34 Hållbar miljö, hållbart klimat och 
hav, samt hållbart nyttjande av 
naturresurser

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2018–2022 högst 6 500 miljoner kronor. Regeringsbe-
slut

+/– 10% 6 500 000 5 408 569
83%

Forts  u
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Tabell 3.7.1: Finansiella villkor, tkr

Anslags-
post Benämning (land/region) Villkor Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
 villkor 2022 Utfall 2022

7 1:1.2 Informations- och kommunika-
tions- verksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Regleringsbrev Högst 25 000 13 645

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer

Medel om högst 100 miljoner kronor ska användas i enlighet med ändrad strategi för särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisationer 2016–2022

Regleringsbrev Högst 100 000 87 947

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet

Medel om minst 100 miljoner kronor får användas till Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Part-
nership (E5P), en fond som administreras av European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Regleringsbrev Minst 100 000 100 000

Medel om minst 140 miljoner kronor får användas till Ukraine Relief, Recovery and Reconstruction Trust Fund 
(URTF).

Regleringsbrev Minst 140 000 140 000

Medel om minst 40 miljoner kronor får användas till Multi-Donor Trust Fund for Moldava Emergency Response, 
Resilience and Competitiveness.

Regleringsbrev Minst 40 000 40 000

7 1:1.26 Hållbar fred Medel om minst 10 miljoner kronor får användas till minröjningsverksamhet i Ukraina. Regleringsbrev Minst 10 000 17 000

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för stöd till icke ODA-länder. Regleringsbrev Högst 5 000 3 326
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Forts  u

Tabell 3.7.2: Finansiella villkor som avser anslagsposter som Regeringskansliet fattar beslut om (anslagspost 30, 31 och 33), tkr

Anslags-
post Benämning (land/region) Villkor Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
 villkor 2022 Utfall 2022

Diarienummer för 
organisations-
stödet

7 1:1 30 Multilaterala utvecklingsbanker, 
fonder och skuldavskrivningar

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer: Regleringsbrev

Internationella utvecklingsfonden (IDA 16, 17 & 18) Högst 1 858 683 1 858 683 UD2019/17206

Internationella utvecklingsfonden (IDA19) Högst 708 400 708 400 UD2020/15717

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI Högst 403 620 403 620 UD2019/17208

Afrikanska Utvecklingsfonden (AfDF) MDRI Högst 129 239 129 239 UD2019/17210

Afrikanska Utvecklingsfonden (AfDF 14) Högst 198 574 198 574 UD2019/17212

Afrikanska Utvecklingsfonden (AfDF 15) Högst 292 324 292 324 UD2020/08635

Asiatiska Utvecklingsfonden (AsDF 13) Högst 59 987 59 987 UD2021/07267

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD 12) Högst 266 000 266 000 UD2021/08922

Interamerikanska Investeringsbolaget IIC Högst 372 (TUSD) 372 (TUSD) UD2019/17225

Afrikanska Utvecklingsbanken (AfDB) Högst 9 464 (TSDR) 9 464 (TSDR) UD2020/00652

Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) Högst 14 761 (TUSD) 14 761 (TUSD) UD2019/17228

7 1:1 31 Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer: Regleringsbrev

Gröna Klimatfonden (GCF) Högst 1 590 400 1 590 400 UD2019/19208

Globala Miljöfonden (GEF) Högst 467 184 467 184 UD2018/18232

Anpassningsfonden (AF) Högst 130 000 130 000 UD2019/17382

Anpassningsfonden (AF) Högst 50 000 50 000 UD2021/15913

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF) Högst 130 000 130 000 UD2018/18233GA

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF) Högst 50 000 50 000 UD2021/15961

Klimatinvesteringsfonderna (CIF) Högst 100 000 100 000 UD2020/15336

GAVI Vaccinalliansen Högst 350 000 350 000 UD2020/06201/FN

Internationella Rödakorskommitttén (ICRC) Högst 165 000 165 000 UD2021/15000

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) Högst 70 000 70 000 UD2021/15001

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) Högst 70 000 70 000 UD2022/16307

Internationella Rödakorskommitttén (ICRC) Högst 20 000 20 000 UD2022/02506

Fn:s enhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter (UN Women) Högst 150 000 150 000 UD2021/14883

FN.s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) Högst 40 000 40 000 UD2021/15167

FN:s befolkningsfond (UNFPA) Högst 650 000 650 000 UD2021/14635

FN:s barnfond (UNICEF) Högst 775 000 775 000 UD2021/14674
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Tabell 3.7.2: Finansiella villkor som avser anslagsposter som Regeringskansliet fattar beslut om (anslagspost 30, 31 och 33), tkr

FN:s barnfond (UNICEF) Högst 10 000 10 000 UD2022/04113

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC) Högst 60 000 60 000 UD2021/15168

FN:s fredsbyggande fond (PBF) Högst 250 000 250 000 UD2021/14828

FN.s organ för katastrofriskreducering (UNDRR) Högst 40 000 40 000 UD2021/14533

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA) Högst 190 000 190 000 UD2021/16028

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Högst 688 000 688 000 UD2021/14700

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar /UNRWA) Högst 525 000 525 000 UD2021/15157

Fn:s avdelning för politiska och fredsbyggande frågor (UNDPPA) Högst 25 000 25 000 UD2021/14951

FN:s flyktingorgan (UNHCR) Högst 923 000 923 000 UD2021/15147

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) Högst 725 000 725 000 UD2021/16029

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) Högst 933 000 933 000 UD2021/15070

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) Högst 67 000 67 000 UD2022/09242

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) Högst 400 000 400 000 UD2022/12290

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) Högst 250 000 250 000 UD2022/16306

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) Högst 100 000 100 000 UD2022/17241

Globala Fonden (GFATM) Högst 650 000 650 000 UD2019/13748/FN

FN:s gemensamma program mot hiv och aids (UNAIDS) Högst 300 000 300 000 UD2021/15166

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIM) COVAX Advance Market 
 Commitment (AMC)

Högst 350 000 350 000 UD2021/05061

Internationella finasieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm) Högst 25 000 25 000 UD2021/05062

European Institute of Peace (EIP) Högst 15 600 15 600 UD2021/14709

International Crisis Group Högst 10 000 10 000 UD2021/14829

Centre for Humanitarian Dialog (CHD) Högst 12 000 12 000 UD2021/14576

Interpeace Högst 11 000 11 000 UD2021/15159

Dag Hammarskjölds minnesfond Högst 22 000 22 000 UD2021/15197

United World College Högst 7 000 7 000 UD2021/15169

Crisis Management Initiative Högst 10 000 10 000 UD2021/14708

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR) Högst 105 000 105 000 UD2021/14894

Advisory Centre on WTO Law (ACWL) Högst 3 500 3 500 UD2021/14916

WTO Global Trust Fund (GTF) Högst 19 200 19 200 UD2021/09219

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Högst 3 000 3 000 UD2021/01208

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC) Högst 15 300 15 300 UD2020/16300

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM) Högst 6 500 6 500 UD2021/16675

Joint Fund for Agenda 2030 Högst 120 000 120 000 UD2021/14697

Forts  u
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Tabell 3.7.2: Finansiella villkor som avser anslagsposter som Regeringskansliet fattar beslut om (anslagspost 30, 31 och 33), tkr

European Endowment for Democracy Högst 20 000 20 000 UD2021/14763

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA) Högst 65 000 65 000 UD2021/14760

Prague Civil Society Centre Högst 10 000 10 000 UD2021/14761

Prague Civil Society Centre Högst 3 000 3 000 UD2022/05407

International Vaccine Institute (IVI) Högst 20 000 20 000 UD2022/00123

Geneva Centre for Security Sector Governance Högst 9 000 9 000 UD2021/15072

Multilaterala fonden (MLF) för Montrealprotokollet Högst 24 144 24 144 UD2021/15924

Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) Högst 9 690 (TEURO) 9 690 (TEURO) UD2020/17155

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) Högst 81 170 (TEURO) 81 165 (TEURO) UD2021/00444

EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (FRiT II) Högst 5 496 (TEURO) 5 496 (TEURO) UD2021/09400-1

FN:s konvention för bekämning av ökenspridning (UNCCD) Högst 67 (TEURO) 67 (TEURO) UD2021/12733

7 1:1 33 Strategiskt riktade bidrag Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer: Regleringsbrev

FN.s Utvecklingsprogram (UNDP) Climate Promise Högst 50 000 50 000 UD2021/15486

Special Purpose Trust Fund (SPTF) for the new Resident Coordinator System (RC- fonden) Högst 55 000 55 000 UD2021/14699

Blue Action Fund Högst 30 000 30 000 UD2022/00294

FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) för Stockholm +50 Högst 80 000 80 000 UD2021/07574

FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) Multipartner Trust Fund Office för FN:s Klimatsäkerhetsme-
kanism

Högst 14 750 14 750 UD2022/00290

Nödfond för flyktingmottagande i Moldavien Högst 40 000 40 000 UD2022/06066

Global Center on Adaption Afrika Högst 25 000 25 000 UD2022/04335

FN:s Generalsekreterares kontor (EOSG) Högst 10 000 10 000 UD2022/06567

Stöd till Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) för avskrivning av Somalias skulder Högst 10 000 10 000 UD2022/07870

Stöd till FN:s plan för hantering av oljetankern Safer (UNDP Jemen) Högst 20 000 20 000 UD2022/09209

Afrikanska Utvecklingsbanken (AfDB) Desert to Power Högst 70 000 70 000 UD2021/14015

Internationella valutafondens (IMF) fond Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) Högst 100 000 100 000 UD2021/14660

Center on International Cooperation (CIC) Högst 10 000 10 000 UD2022/07720

Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) Trust Fund Högst 110 000 110 000 UD2022/15462

UNDP för implementering av Moldaviens Engergifond (Energy Vulnerbility Fund) Högst 100 000 100 000 UD2022/16315

Vaccindonation COVAX FHM Högst 360 000 360 000 UD2021/07161

Donation av läkemedel till Ukraina FHM Högst 1 900 1 876 S2022/01530

Donation av skyddsutrustning till Ukraina Högst 45 000 45 000 S2022/01262

UNICEF förband för behandling av Epidermolysis bullosa Högst 1 800 (TUSD) 1 800 (TUSD) UD2022/00524
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Tabell 3.8: Sidas verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponi-

belt belopp, tkr Utgifter, tkr Utgifter, procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 5 038 857 4 991 027 99%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 102 185 102 049 100%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 776 558 1 771 489 100%

7 1:1.6 Asien 1 413 281 1 432 537 101%

7 1:1.7 Latinamerika 570 280 569 984 100%

7 1:1.9 Afrika 6 705 992 6 704 924 100%

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 881 094 879 813 100%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 160 216 1 148 717 99%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 912 279 1 920 323 100%

7 1:1.26 Hållbar fred 333 478 333 570 100%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 477 300 484 158 101%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 629 015 634 576 101%

7 1:1.34 Hållbar utveckling 2 770 064 2 844 572 103%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 23 770 598 23 817 738 100%

7 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 686 120 1 657 212 98%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 70 000 69 993 100%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 70 000 69 993 100%

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida 25 526 718 25 544 943 100%

Kommentarer till anslagsutfall för Sidas verksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1, Biståndsverksamhet 
uppgår till 23 771 miljoner kronor. Utfallet är 23 818 miljo-
ner kronor, vilket innebär att Sida har använt strax över 100 
procent av anslaget. Sida har beviljats en anslagskredit per 

anslagspost exklusive Utgiftsområde 5 1:11 anslagspost 3 
Samarbete med Ryssland. Sett per anslagspost har anslag-
skrediter utnyttjats med totalt 114 miljoner kronor, samti-
digt som anslags sparande uppgår till 67 miljoner kronor. 
Nettobeloppet för använd anslagskredit är 47 miljoner kronor. 

Utfallet i förhållande till disponibla medel varierar mellan 99 
och 103 procent för samtliga anslagsposter. Utnyttjad kredit 
ligger inom den anslagskredit som Sida har beviljats. Sida kan 
föra över sparande motsvarande 3 procent per anslagspost. 
Detta innebär att sparande samt utnyttjande av anslags-
kredit för samtliga anslagsposter inom Utgiftsområde 7 1:1, 
Biståndsverksamhet kan föras över till nästa år. Utfall per 
anslagspost framgår av tabell 3.3 Anslagsredovisning och 
tabell 3.8 Sidas verksamhet.

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Sida ska särskilt kommentera utfall på anslagsposterna om 
anslagskrediten har överskridits eller om anslagsutfallet avvi-
ker väsentligt från tilldelade medel enligt reglerings brevet. 
Med väsentlig avvikelse från årets tilldelning enligt regle-
ringsbrev menas 10 procent eller 100 miljoner kronor. Några 
sådana väsentliga avvikelser finns inte i årets utfall.

Kommentarer till anslagsutfall för förvaltningsanslag
Disponibla medel för förvaltningsanslaget uppgår till 1 686 
miljoner kronor, vilket inkluderar 47,6 miljoner kronor i spa-
rande från 2021 samt en minskning med 13,8 miljoner kronor 
för valutakursvinster som drogs in i vårändringsbudgeten. 
Utfallet är 1 657 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
knappt 111 miljoner kronor jämfört med föregående års utfall 
(1 547 miljoner kronor). Av de ökade kostnaderna utgör cirka 
11 miljoner kronor personalförstärkningar på utlandsmyn-
digheter, 24 miljoner kronor ökade resekostnader på grund av 
återupptaget resande efter pandemin, och 51 miljoner kronor 
ökade kostnader för kostnadsdelningen med UD för utlands-
myndigheterna samt utlandsförmåner för utsänd personal 
och medföljande. 
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Tabell 3.9: Sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet
Bemyndigande-

ram, tkr
Utestående 

 åtaganden, tkr Utfall, procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 950 000 774 740 82%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 171 000 126 714 74%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 5 330 000 5 237 713 98%

7 1:1.6 Asien 2 621 000 1 127 532 43%

7 1:1.7 Latinamerika 1 466 000 1 227 183 84%

7 1:1.9 Afrika 13 485 000 11 179 986 83%

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 1 965 000 1 399 600 71%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 2 291 000 1 646 329 72%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 418 000 2 239 105 93%

7 1:1.26 Hållbar fred 770 000 657 570 85%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 1 279 000 886 858 69%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 272 000 1 467 934 65%

7 1:1.34 Hållbar utveckling 6 377 000 5 072 536 80%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 41 395 000 33 043 799 80%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 130 000 126 210 97%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 130 000 126 210 97%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av Sida 41 525 000 33 170 009 80%

Kommentarer till beställningsbemyndiganden
Sida hade vid utgången av 2022 utnyttjat 80 procent av sin till-
delade bemyndiganderam jämfört med 82 procent 2021. Åtta 
anslagsposter hade ett utnyttjande motsvarande 75 procent 
eller mer, och sex anslagsposter under 75 procent. 
Följande anslagsposter på anslag 1:1 har utnyttjat mindre 
än 75 procent av tilldelad ram; 2 Informations- och kom-
munikationsverksamhet, 6 Asien, 13 Mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer, 17 Mellanöstern och 
Nordafrika, 28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 och 32 
Forskningssamarbete.

I ändring av regleringsbrevet 2022-04-13 infördes utbe-
talningstak för anslagsposterna inom Utgiftsområde 7, 
exklusive anslagspost 1 Humanitära insatser. Fortsatta jus-
teringar av utbetalningstaket under året har krävt omställ-
ning av verksamheten och har påverkat arbetet med nya 
beredningar samt förlängningar. Detta har resulterat i att 
Sida har använt en lägre del av den tilldelade ramen och 
gäller till exempel för anslagspost 13 Mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer, 17 Mellanöstern och 
Nordafrika, 28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 och 
32 Forskningssamarbete. För anslagspost 6 Asien har den 
rådande situationen i Afghanistan och Myanmar medfört 
förseningar i Sidas insatshantering och därmed en ökad 
osäkerhet och försiktighet i att ingå åtaganden under 2022. 
Redovisade åtaganden i bokslutet blir därför lägre än normalt.  
Inom utgiftsområde 5 1:11 anslagspost 3 Samarbete med 
Ryssland har 97 procent av bemyndiganderamen utnyttjats.
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Anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, 
Regeringskansliets verksamhet
Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet 
utgifter samt ekonomiska åtaganden som regeringen eller 
Regeringskansliet har beslutat att ingå med stöd av bemyndi-
ganderamar, vilket framgår av tabell 3.11 och 3.12. Eftersom 
det är regeringen eller Regeringskansliet som upprättar avtal 
och beslut om utbetalning av dessa medel, så kommenterar 
Sida inte utfall eller utestående åtaganden.

I Sidas redovisning av Regeringskansliets bemyndigan-
den ingår beslut om skuldavskrivningar som avser IDA MDRI 
(International Development Association, Multilateral Debt 
Relief Initiative), med slutdatum 2044, och AfDF MDRI (African 
Development Bank), slutdatum 2054. MDRI-initiativen har en 
bindande och en icke-bindande del. Sidas redovisade åtag-
anden som avser dessa beslut uppgår till det belopp som 
omfattas av regeringens formella beslut och som avser den 
bindande delen i resolutionen. Den icke-bindande delen, som 
inte redovisas som åtagande, uppgår till totalt 2 778 miljoner 
kronor. Bidragsmottagaren anses i detta fall vara medveten 
om att det krävs ett nytt beslut innan svenska staten kan 
betala ut bidrag, vilket innebär att det inte ska redovisas som 
ett åtagande.

Tabell 3.10: Regeringskansliets verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponibelt 

belopp, tkr Utgifter, tkr1 Utgifter, procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 4 199 193 4 208 865 100%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 12 878 121 12 871 537 100%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 795 300 1 084 797 60%

Summa Totalt Biståndsverksamhet 18 872 613 18 165 199 96%

Summa utgifter för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet 18 872 613 18 165 199 96%

1  Överskridande av totalt disponibelt belopp ryms inom tilldelad anslagskredit.

Tabell 3.11: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet 
Bemyndigande - 

ram, tkr
Utestående 

 åtaganden, tkr Utfall, procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 33 100 000 29 991 292 91%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 39 586 500 35 409 625 89%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 400 000 180 696 45%

Summa Totalt Biståndsverksamhet 73 086 500 65 581 613 90%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet 73 086 500 65 581 613 90%

Tabell 3.12:  Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande i valuta

Anslag Benämning Utestående åtaganden i valuta (i tusental)
I SEK beräknade enl.  

balansdagens kurs 

7 1:1 Biståndsverksamhet USD EUR CHF GBP UA SEK

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar

42 822 47 319 1 106 593

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 357 323 3 976 396

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag

Summa biståndsverksamhet 42 822 357 323 0 0 47 319 5 082 989
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Finansieringsanalys
Tabell 3.13: Finansieringsanalys, tkr

Drift Not 220101–221231 210101–211231
Kostnader 33 –1 765 512 –1 674 032
Finansiering av drift
Intäkter av anslag 1 742 384 1 656 328
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 17 583 13 638
Intäkter av bidrag 11 498 13 835
Övriga intäkter 1 914 29

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 773 379 1 683 829
Ökning av kortfristiga fordringar 38 –5 013 –886
Ökning av kortfristiga skulder 38 –24 383 6 708

Kassaflöde från drift –21 529 15 620

Investeringar
Investeringar i finansiella tillgångar (exklusive låneverksamhet) –292 038 –250 519
Investeringar i materiella tillgångar –32 800 –1 861
Investeringar i immateriella tillgångar 39 –15 708 –22 751

Summa investeringsutgifter –340 546 –275 131

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 38 49 326 22 268
Amorteringar 38 –17 807 –12 805
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 292 038 250 519
Försäljning av anläggningstillgångar 200 000 100 000

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 523 557 359 982

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 38 –4 281 2 941

Kassaflöde från investeringar 178 730 87 791

Forts  u
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Tabell 3.13: Finansieringsanalys, tkr

Uppbördsverksamhet Not 220101–221231 210101–211231
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av Sida 23 549 2 613

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 38 –4 684 4 095

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 18 865 6 708
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –23 549 –2 613

Kassaflöde från uppbördsverksamhet –4 684 4 095

Transfereringsverksamhet
Lämnat bidrag 34 –41 695 656 –43 436 120

Finansiella intäkter 35 33 498 9 546

Finansiella kostnader 36 –3 436 –6 638

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 38 –31 978 86 448

Utbetalningar i transfereringsverksamhet –41 697 572 –43 346 765
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 41 675 177 43 395 510

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 37 88 104 182 399

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 41 763 281 43 577 909

Kassaflöde från transfereringsverksamhet 65 709 231 144

Förändring av likvida medel 218 226 338 651
Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 2 944 884 2 581 861
Ökning av kassa och postgiro –92 659 13 214

Ökning av tillgodohavande hos Riksgälden 299 484 199 719

Minskning av avräkning med Statsverket 11 401 125 718

Summa förändring av likvida medel 218 226 338 651

Orealiserade valutakursdifferenser i likvida medel 34 903 24 372

Likvida medel vid årets slut 3 198 013 2 944 884
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
Tabell 3.14:  Sammanställning över väsentliga uppgifter

Låneram i Riksgäldskontoret, tkr 2022 2021 2020 2019 2018

Beviljad låneram 95 000 70 000 69 000 60 000 60 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 91 366 59 847 50 384 45 101 54 655

Kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Maximalt utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto 549 0 9 443 786

Ränteintäkter på räntekonto 1 811 0 0 0 0

Avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar: 17 583 13 638 10 593 13 777 13 994

Beräknade belopp i regleringsbrevet1 24 000 13 300 16 200 12 000 12 000

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 23 549 2 613 22 534 7 840 355 825

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 49 569 47 494 45 450 38 290 35 132

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 0 0 0 0 3 045

Beviljad anslagskredit, sakanslag 1 286 566 1 581 799 1 293 965 1 228 090 1 481 191

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 123 991 374 983 108 542 49 151 218 223

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen, men vilka endast kan utbetalas efter beslut av  Regeringskansliet/UD 9 672 254 891 0 0 0

Anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 813 181 228 835 318 037 128 024 112 874

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av  Regeringskansliet/UD. 717 087 31 971 96 815 51 241 48 706

Utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 114 611 500 116 593 900 98 638 000 102 714 000 89 449 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av  Regeringskansliet/UD. 73 086 500 77 398 900 60 003 000 64 899 000 53 070 000

Utestående åtaganden 98 751 623 98 968 860 82 722 008 81 823 527 81 706 171

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas efter beslut av  Regeringskansliet/UD. 65 581 613 66 865 123 52 787 305 48 452 777 48 913 059

Forts  u
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Tabell 3.14:  Sammanställning över väsentliga uppgifter

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda 2022 2021 2020 2019 2018

Antal årsarbetskrafter 842 842 763 692 674

Medelantalet anställda3 894 884 803 723 708

Driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 754 082 1 673 670 1 536 370 1 386 916 1 324 683

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 083 1 988 2 014 2 004 1 965

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring –208 477 130 156 –5 440 16 924 –82 160

Balanserad kapitalförändring 2 139 249 1 987 585 1 943 688 1 883 568 1 886 014
1 Belopp saknas i regleringsbrev för år före 2018. 
2 Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar är höga 2018 till följd av inbetalningar på 286 559 tkr från en organisation. 
3 I medelantalet anställda ingår utöver de som ingår i antal årsarbetskrafter även nationella experter (NE). Timanställda ingår inte. 
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Tilläggsupplysningar och noter
Tilläggsupplysningar

Allmänt
Sedan 2011 har Sida ansvar för viss administrativ gransk-
ning och utbetalning av bidrag som regeringen eller 
Regeringskansliet, främst Utrikesdepartementet, beslutar 
om inom utgiftsområde 7, Internationellt bistånd. Uppdraget 
innebär att Sida enligt regleringsbrevet har dispositions-
rätt till de aktuella anslagsposterna inom anslaget 1:1, 
Biståndsverksamhet. Medlen ingår i myndighetens finansiella 
dokument. I årsredovisningen redovisas de i Sidas resultat- 
och balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning 
samt i redovisning av beställningsbemyndiganden. Enligt reg-
leringsbrevet har Sida inget ansvar för prognoser eller övriga 
återrapporteringskrav som avser dessa medel. De ingår dock 
i redovisningen av finansiella villkor.

Sammanställning av utlånings- och garantiverksamheten 
redovisas i slutet av kapitlet.

Av Sidas instruktion, 4 § punkt 6 framgår att; myndigheten 
får ”utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, 
EU samt internationella och multilaterala organisationer, varvid 
myndigheten får låta en samverkanspart svara för beredning, 
genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser 
om detta inte innefattar myndighetsutövning, samt själv åta sig 
motsvarande uppgifter”. Dessa medel redovisas inte över sta-
tens budget utan enbart i Sidas räkenskaper. Sidas redovisning 
och likvidmässiga hantering följer Ekonomistyrningsverkets 
handledning Redovisning av EU-medel (ESV 2011:18). För när-
varande har Sida pågående samarbeten med EU, USAID samt 
med Världsbanken. Se vidare not 3 Intäkter av bidrag.

I kommentarer under avsnittet Finansiell redovisning är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor beroende på 
hur stora beloppsvärden som återfinns i Sidas redovisning. I 
övrigt anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inte annat fram-
går. I årsredovisningen avrundas samtliga sifferuppgifter enligt 
gängse princip. Delsummor i tabeller och uppställningar har 
inte justerats för att få totalsummorna att stämma. Vid sum-
mering av avrundade belopp i tabeller och uppställningar kan 
därför i vissa fall totalsumman avvika. Jämförelse görs med 
utfall från föregående år per den 31 december.

Sida har enligt regleringsbrevet rätt att subventionera avgif-
ter som avser garantigivning från förvaltningsanslaget, till den 
del avgiften avser Sidas administrativa avgifter. Sakanslag får 
användas för att subventionera avgifter som avser garantigiv-
ning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften 
avser förväntad förlust.

Redovisningsprinciper
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovisas mot 
anslag enligt kassamässig princip i de fall utbetalningarna 
grundar sig på beslut om bidrag och på erhållna rekvisitioner. 
Avgifter och andra liknande ersättningar som inte disponeras 
redovisas mot statens budget det budgetår som intäkterna 
hänför sig till, medan återbetalningar av oförbrukade bidrag 
redovisas kassamässigt.

Erhållna fakturor som avser levererade varor och tjänster 
som klassificeras som transfereringar redovisas mot anslag 
enligt kostnadsmässig princip. 

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gränsvärde på 
100 tusen kronor för periodiseringar som avser verksamhetens 
intäkter och kostnader, och ett gränsvärde på en miljon kronor 
för transfereringar i form av levererade varor och tjänster.

Tabell 3.15:  Avskrivningstider för anläggnings tillgångar

Avskriv-
ningstid, år

Belopps- 
gräns, tkr

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 100

Reparationer och underhåll 3 100

Maskiner och installationer 5 22

Transportmedel 5 22

Datorer 3 22

Datorer central utrustning 5 22

Konst — 22

Möbler 5 22

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklings-
verksamhet 

5 500

Licenser, rättigheter och liknande 
 immateriella anläggningstillgångar

3 22

Immateriella och materiella anläggningstillgångar består av 
tillgångar för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde 
på minst 22 tusen kronor och en ekonomisk livslängd på 
minst tre år. Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs 
av på maximalt sex år eller den tid som motsvarar hyresav-
talets återstående längd. Anläggningstillgångarna tas upp till 
anskaffningsvärdet och skrivs av enligt linjär avskrivnings-
metod. Avskrivningarna påbörjas från och med den månad då 
tillgången tas i bruk. I tabell 3.15 framgår de avskrivningstider 
och beloppsgränser som gäller för respektive anläggningska-
tegori.

Fordringar har värderats till högst det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Väntade återbetalningar av oförbrukade 
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bidragsmedel bokförs som fordran. Anslaget tillgodogörs i 
samband med inbetalning. Fordringar som avser återbetal-
ningar värderas kollektivt genom att skriva ner fordringar 
äldre än 6 månader som befarade förluster. Vid återkrav 
sker en individuell värdering. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta är värderade till Riksbankens valutakurs på 
balansdagen. Även ingående och utestående åtaganden i 
utländsk valuta som avser de anslagsposter som regeringen 
eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar om 
har värderats till Riksbankens valutakurs på balansdagen.

Utbetalningar som avser kapitaltillskott redovisas mot 
statskapital och tas upp som Andra långfristiga värdepap-
persinnehav. Kapitaltillskott utbetalas till utvecklingsbanker 
där Sverige har en ägarandel och syftar till att varaktigt höja 
institutionens egna kapital. Redovisning sker till anskaff-
ningsvärde. Eventuella överskottsmedel eller valutakursför-
ändringar påverkar inte anskaffningsvärdet. Årliga bedöm-
ningar görs om nedskrivningsbehov föreligger.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas till 
det samlade värdet av samtliga beslut enligt de försäkrings-
tekniska grunder som Statens Pensionsverk (SPV) har fast-
ställt. Värdet inkluderar särskild löneskatt.

Sida finansierar samtliga anläggningstillgångar inklusive 
pågående immateriella anläggningstillgångar med lån i 
Riksgäldskontoret. Lån tas upp halvårsvis för tillgångar som 
är anskaffade eller delvis uppförda per den 30 juni respektive 
per den 31 december.

Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 17 § 
Anslagsförordningen (2011:223), ska utfästelser om ett 
bidrag som ska finansieras med anslag räknas som bin-
dande och redovisas som ett åtagande om en handling har 
blivit överlämnad till mottagaren, eller om andra omständig-
heter visar att utfästelsen är avsedd att vara känd. Sida 
redovisar alla utestående åtaganden där Sida har lämnat 
något slags besked om framtida bidrag, om det inte tydligt 

framgått att bidraget måste föregås av godkänd ansökan och 
beslut i ett senare skede.

För de anslagsposter som Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) beslutar om, så äger Sida inte rätten 
att ingå åtaganden, men ansvarar för att redovisa och införa 
dem i Sidas årsredovisning. När det gäller bedömning av eko-
nomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår 
som ingås av regeringen eller avser Regeringskansliets insat-
ser, ska ett påskrivet avtal och/eller regeringsbeslut/reger-
ingskanslibeslut finnas som styrker detta för att åtagandet 
ska tas upp i Sidas bemyndiganderedovisning. 

I enlighet med förordning (2018:2098) om garan-
tier för utvecklingssamarbete har Sida uppdragit åt 
Riksgäldskontoret att för Sidas räkning inför varje bok-
slut göra värderingar av utestående fordringar, åtag-
anden och risk för skadefall för Sidas fristående garantier. 
Exportkreditnämnden gör motsvarande värderingar när det 
gäller Sidas garantier för U-krediter. Exportkreditnämnden 
värderar även Sidas villkorslån.

Övriga upplysningar

Avsättning för flyttkostnader
Den lokalisering av Sida från Stockholms kommun till en 
annan kommun i Stockholm län, som Regeringen beslutade 
om 2018, genomfördes under 2022. Den avsättning för flytt-
kostnader som tidigare har gjorts, har därför upplösts under 
2022.

Händelser efter balansdagen
Sida har i februari 2023 fått ett nytt regleringsbrev avseende 
2022. Det som har ändrats jämfört med tidigare reglerings-
brev är att det tidigare utgiftstaket för anslagspost 13 har 
tagits bort.

Ersättningar till styrelsens ledamöter samt uppgift om 
deras sidouppdrag
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag ska myndigheten i sin årsredovisning redovisa de 
skattepliktiga ersättningar och förmåner som betalats ut under 
året till styrelseledamöter och ledande befattningshavare som 
utsetts av regeringen. Nedan redovisas även uppdrag som 
dessa personer innehar i andra statliga myndigheter och i 
aktiebolag.

Tabell 3.16: Styrelse

Ledamot 
Skattepliktig  
ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Amréus, Lars, 
 Ordförande

126 —

Jämtin, Carin, 
 Generaldirektör 

1 580 Karolinska Institutet

Bergin, Filippa 64 Mediernas Etiknämnd

Galaz, Victor 64 Stockholm Resilience Centre, 
 Stockholms universitet

Gustafsson, 
 Charlotta

64 Socialstyrelsen, Bengtsson/Gustafsson 
konsult AB, Statens servicecenter

Ihre, Emma 48 Nordkinn Asset Management AB, AP7

Malminen,  Johannes 32 Bestland Content AB

Netz, Bo 63 Svenska kraftnät, Aktiebolaget Trav & 
Galopp

Sörlin, Sverker 64 Klimatpolitiska rådet, Sverker Sörlin AB

Summa ersättning 2 104

Tabell 3.17: Ledande befattningshavare utsedda av regeringen

 
Skattepliktig  
ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Ottosson, Marie, 
Överdirektör 

1 354 —

Summa ersättning 1 354
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Notförteckning

Not 1.  Samband mellan intäkter av anslag enligt anslags-
redovisning och resultaträkning

220101–
221231

210101–
211231

Intäkter av anslag enligt anslagsredovis-
ningen

43 710 142 45 302 770

Intäkter av anslag enligt resultaträkningen1 –1 742 384 –1 656 328

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bistånd

–41 675 177 –43 395 510

Uttag semesterdagar från 2008 –544 –413

Kapitaltillskott –292 038 –250 519

Summa 0 0
1   Intäkter av anslag enligt 

resultaträkningen som finansierats från 
biståndsanslaget

87 935 112 443

Not 2.  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

220101–
221231

210101–
211231

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 2 186 1 570

Intäkter avgiftsfinansierad verksamhet 15 397 12 005

Övriga intäkter 0 62

Summa intäkter 17 583 13 638

Not 3. Intäkter av bidrag

220101–
221231

210101–
211231

Bidrag från statliga myndigheter 4 578

Bidrag från EU och andra organisationer 11 495 13 257

Summa intäkter av bidrag 11 498 13 835

Sida erhåller bidrag från EU och andra organisationer i sam-
band med vidareförmedling av externa medel.

Not 4. Finansiella intäkter

220101–
221231

210101–
211231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 1 811 0

Övriga finansiella intäkter 103 29

Summa finansiella intäkter 1 914 29

Ränteintäkter Riksgäldskontoret avser räntor avseende Sidas 
räntekonto. Räntan har under 2022 gått upp, vilket förklarar 
skillnaden mot föregående år. Övriga finansiella intäkter avser 
valutakursvinster.

Not 5. Kostnader för personal

220101–
221231

210101–
211231

Summa kostnader för personal –1 016 220 –984 213

Varav lönekostnader –563 451 –550 300

Del av lönekostnader som avser arvoden till 
styrelse, kommittéer eller ej anställd perso-
nal (uppdragstagare)

–839 –645

Kostnader för personal har ökat med 32 006 tusen kronor, 
vilket motsvarar 3 procent. Ökningen beror främst på ökat 
antal anställda samt en avtalsenlig genomsnittlig löneökning 
på 1,8 procent

Not 6. Kostnader för lokaler

220101–
221231

210101–
211231

Lokalkostnader –55 563 –53 548

Förändring avsättning lokalkostnader 12 000 500

Summa kostnader för lokaler –43 563 –53 048

Under 2022 har Sidas huvudkontor omlokaliserats till Rissne. 
I samband med beslutet om Sidas omlokalisering gjordes en 
avsättning för kostnader som avsåg outnyttjade- och åter-
ställning av lokaler. Den avsättningen har nu återförts.
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Not 7. Övriga driftkostnader

220101–
221231

210101–
211231

Reparation och underhåll m.m. –298 –365

Resekostnader –22 922 –4 783

Korttidsinvesteringar och förbruknings-
material

–9 978 –6 988

Datatjänster –114 233 –101 907

Tjänster –120 407 –118 439

Personalkostnader på utlandsmyndigheter –131 050 –117 366

Lokalkostnader på utlandsmyndigheter –162 409 –179 716

Övriga kostnader på utlandsmyndigheter –127 757 –104 841

Reaförlust avyttring anläggningstillgångar –1 860 0

Övriga driftkostnader –3 384 –2 003

Summa övriga driftkostnader –694 299 –636 409

Varav driftkostnader utlandsmyndigheter –421 217 –401 923

Övriga driftkostnader har ökat med 57 891 tusen kronor i 
jämförelse med föregående år, vilket motsvarar en kostnads-
ökning med 9 procent. Ökningen beror bland annat på ökade 
resekostnader med 18 139 tusen kronor vilket är en naturlig 
följd av minskade pandemirestriktioner. Vidare har data-
tjänster ökat med 12 326 tusen kronor. Även kostnader för 
driften av utlandsmyndigheter, som består av flera poster, har 
ökat med 19 293 tusen kronor.

Not 8. Finansiella kostnader

220101–
221231

210101–
211231

Räntekostnader Rikgsgäldskontoret –549 0

Övriga finansiella kostnader –396 –401

Summa finansiella kostnader –945 –401

Räntekostnader Riksgäldsgälden avser ränta på lån för 
anläggningstillgångar. Under 2022 har räntan gått upp, vilket 
är orsaken till ökningen från föregående år. Övriga finansiella 
kostnader består av valutakursförluster, ränta på valutakonto 
samt räntekostnader på skattekontot.

Not 9. Uppbördsverksamhet

220101–
221231

210101–
211231

Återbetalningar bidragsmedel 2 788 0

Återbetalningar räntor 20 761 2 613

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 23 549 2 613

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av Sida har 
ökat med 20 936 tusen kronor. Ökningen beror främst på att 
det innevarande år inkom en större återbetalning av ränta 
om 9 573 tusen kronor samt att årets förändring av upplupna 
räntor är högre än föregående år. 

Not 10.  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

220101–
221231

210101–
211231

Garantiavgifter, nya åtaganden1 22 129 190 346

Garantiavgifter, tidigare åtaganden 41 046 39 929

Förändring av risker garantier –16 963 –228 013

Externa medel från EU 22 717 20 474

Summa finansiella intäkter 68 929 22 737
1 varav subvention 16 222 119 022

Posten har ökat med 46 192 tusen kronor. Ökningen kan här-
ledas till förändring av beräknade risker för Sidas garantier 
om 211 049 tusen kronor. Samtidigt minskar garantiavgifter 
med 167 101 tusen kronor. Externa medel från EU avser vida-
reförmedling av EU-medel till andra statliga myndigheter.

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

220101–
221231

210101–
211231

Ränteintäkter Sidas garantireserv 23 948 7 306

Valutakursvinster 100 265 59 459

Summa finansiella intäkter transfereringar 124 213 66 765

Finansiella intäkter har ökat med 57 448 tusen kronor. 
Valutakursvinster utgör i huvudsak orealiserade kursvinster 
som beräknas på Sidas tillgångar och skulder i garantiverk-
samheten.
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Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

220101–
221231

210101–
211231

Valutakursförluster –77 668 –51 577

Räntor –14 0

Summa finansiella kostnader transfereringar –77 682 –51 577

Finansiella kostnader har ökat 26 105 tusen kronor. 
Valutakursförluster utgörs i huvudsak av orealiserade kursför-
luster som beräknas på Sidas tillgångar i garantiverksamheten.

Not 13. Lämnade bidrag

220101–
221231

210101–
211231

Lämnade bidrag internationellt –36 411 441 –36 922 331

Lämnade bidrag inom Sverige –4 998 461 –5 880 671

Resursöverföring varor, tjänster och 
 personal

–410 483 –476 757

Garantiverksamheten *
* varav utbetalda skadeersättningar

–159 876
–34 084

1 044
–5 073

Övrigt –19 104 –21 508

Summa lämnade bidrag, total –41 999 364 –43 300 222

Varav Regeringskansliet

Lämnade bidrag internationellt –17 521 429 –15 930 433

Lämnade bidrag inom Sverige –358 019 –767 690

Summa lämnade bidrag, Regeringskansliet –17 879 449 –16 698 123

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetalningar avse-
ende Sidas och Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) 
biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 41 999 364 
tusen kronor varav 17 879 449 tusen kronor avser lämnade 
bidrag för Regeringskansliets räkning. Lämnade bidrag har 
totalt minskat med 1 300 858 tusen kronor jämfört med före-
gående år. Minskningen av Sidas lämnade bidrag uppgår till 
2 482 184 tusen kronor samtidigt som Regeringskansliets 
(Utrikesdepartementets) lämnade bidrag har ökat med 
1 181 326 tusen kronor. Garantiverksamheten avser i huvud-
sak skadekostnader och återvinningar.

Not 14. Årets kapitalförändring

220101–
221231

210101–
211231

Avgiftsfinansierad verksamhet

Administration garantiverksamhet1 250 –3 057

Fristående garantier2 34 178 –5 545

Sidas garantier för U-krediter3 –108 051 29 033

Summa avgiftsfinansierad verksamhet –73 622 20 431

Anslagsfinansierad verksamhet

U-krediter – gåvoelement4 –16 722 –21 508

Övrigt5 –118 133 131 233

Summa anslagsfinansierad verksamhet –134 855 109 725

Årets kapitalförändring –208 477 130 156
1  Enligt Förordning (2011:211) om utlåning och garantier ska en 

administrativ avgift tas ut av garantitagaren för att täcka myndighetens 
administrationskostnader för dess lån och garantier. Årets resultat 
uppgår till 250 tusen kronor.

2  Ökningen för fristående garantier kan i huvudsak härledas till minskad 
förändring av reserveringar för risker. Samtidigt har garantiavgifter 
minskat.

3  Minskningen för garantier för U-krediter kan främst härledas till högre 
kostnader för skador jämfört med föregående år. Samtidigt har nettot 
mellan finansiella intäkter och kostnader ökat.

4  Utgörs av utbetalningar från tillgodohavanden hos Riksgälden som 
tidigare satts av från Sidas anslag för gåvoelement kopplat till Sidas 
U-krediter. Utbetalningar sker till SEK, AB Svensk Exportkredit.  

5  Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet består av förändringar 
avseende fordringar för förväntade återbetalningar av tidigare utbetalda 
bidrag. 
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Not 15. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 221231 211231

Ingående balans anskaffningsvärde 126 695 103 945

Korrigering av tidigare års anskaffningsvärde –487 –215

Årets anskaffning 16 195 22 966

Utgående balans anskaffningsvärde 142 404 126 695

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

–72 143 –63 388

Årets avskrivning –12 700 –8 755

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

–84 842 –72 143

Bokfört värde 57 561 54 552

varav pågående 1 301 36 040

Rättigheter och andra immateriella 
 tillgångar

Ingående balans anskaffningsvärde 6 996 7 093

Årets anskaffning 0 0

Årets utrangering/försäljning –34 –97

Utgående balans anskaffningsvärde 6 961 6 996

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

–5 287 –4 502

Årets avskrivning –855 –882

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

–6 107 –5 287

Bokfört värde 855 1 709

varav pågående 0 0

Utgående balans immateriella 
anläggningstillgångar

58 416 56 261

Balanserade utgifter för utveckling har ökat med 2 154 tusen 
kronor vilket beror på att nyanskaffningarna har varit större 
än avskrivningarna under 2022. Årets anskaffningar avser 
projekten Sida.se, Partnerportalen och Inside.

Not 16. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 221231 211231

Ingående balans anskaffningsvärde 24 702 24 636

Årets nyanskaffning 14 951 100

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

–21 248 –33

Utgående balans anskaffningsvärde 18 406 24 702

Ingående balans ackumulerade avskrivningar –23 516 –21 592

Årets avskrivning –2 212 –1 957

Återförda ack avskrivningar (försäljning/
utrangering)

21 205 33

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –4 522 –23 516

Bokfört värde 13 883 1 187

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 221231 211231

Ingående balans anskaffningsvärde 41 827 41 904

Årets nyanskaffning 19 364 246

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangeringar)

–32 829 –323

Utgående balans anskaffningsvärde 28 362 41 827

Ingående balans ackumulerade avskrivningar –38 373 –37 474

Årets avskrivning –2 336 –1 222

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangeringar)

30 985 323

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

–9 724 –38 373

Bokfört värde 18 637 3 453

Förskott avseende materiella anläggnings-
tillgångar 221231 211231

Förskott avseende materiella anl.tillgångar 0 1 515

Utgående balans materiella 
anläggningstillgångar

32 520 6 155

Bokfört värde avseende materiella anläggningstillgångar 
har ökat med 26 365 tusen kronor. Nyanskaffningarna består 
huvudsakligen av anskaffningar till nya huvudkontoret i 
Rissne.

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar
Sida redovisar utbetalade kapitaltillskott till utvecklings-
banker som Andra långfristiga värdepappersinnehav. Årets 
ökning om 292 038 tusen kronor utgörs av utbetalningar till 
respektive utvecklingsbank enligt förändring mellan åren i 
tabellen.

Not 17:1.  Andra långfristiga värdepappersinnehav,  
ägarandel per bank

Bank 221231 211231

Internationella återuppbyggnads- och 
 utvecklingsbanken, IBRD

1 399 362 1 246 268

Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB 1 065 000 930 226

Internationella finansbolaget, IFC 436 273 436 273

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB 147 266 147 266

Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB 135 528 135 528

Interamerikanska investeringsbolaget, IIC 114 611 110 441

Multilaterala investeringsgarantiorganet, 
MIGA

21 954 21 954

Summa Andra långfristiga värdepappers-
innehav

3 319 995 3 027 957
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Not 17:2 Långfristiga fordringar hos andra  myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består av 
långfristiga placeringar i räntebärande placeringar hos 
Riksgälden avseende garantireserven. Minskningen om 
200 000 tusen kronor beror på förändringar i placeringar.

Not 17:3.  Andra långfristiga fordringar

221231 211231

Skadefordringar garantier 176 482 172 700

Ännu inte fakturerade garantiavgifter1 111 736 113 299

Övriga långfristiga fordringar2 42 978 36 507

Summa Andra långfristiga fordringar 331 197 322 506

1  Här ingår fordringar mot Miga, en organisation inom Världsbanken, dit Sida 
har gjort en utbetalning år 2013 om 35 000 tusen kronor (växlades till 
5 228  576 USD) som kan användas för eventuellt infriande av en garanti 
(CAFEF). Garantin täcker det andra förlustlagret i CAFEF-insatsen vilken 
uppgår till 30 miljoner USD. Fordran redovisas till nuvärdet och aktuell 
kurs för USD 2022. Sida har i denna garanti gjort avsteg från förordning 
(2009:320) och inte gjort någon inbetalning för förväntad förlust till Sidas 
garantireserv. Ännu inte fakturerade garantiavgifter som avser 
nästföljande år uppgår till 18 460 tusen kronor. 

2  Här redovisas fordringar mot Miga, en organisation inom Världsbanken, dit 
Sida har gjort ytterligare en utbetalning år 2013 om 35 000 tusen kronor 
(växlades till 5 228 576 USD) som kan återbetalas till Sida. Detta belopp 
härrör till det första förlustlagret i CAFEF-insatsen och kan inte bli högre 
än det inbetalda kapitalet. Det första förlustlagret uppgår till 45 miljoner 
USD och delas med andra aktörer. Fordran redovisas till nuvärdet och 
aktuell kurs för USD 2022. 

Det nominella värdet på skadefordringar innan värdereglering 
uppgår till 794 198 tusen kronor

Not 18. Utlåning inklusive reserveringar

Utlåning villkorslån 221231 211231

Villkorslån 276 227 276 227

Befarad förlust –276 227 –276 227

Utgående balans 0 0

Sida erhåller återbetalning på villkorslån endast om och när 
någon av strukturerna antingen (i) initierar utdelningar och/
eller återbetalning av aktiekapital till PIDG trust (ii) likvideras 
eller (iii) hamnar i default enligt låneavtalet. För villkorslånen 
finns således inga beslutade amorteringsplaner. Villkorslån är 
i sin helhet nedskrivna som befarade förluster. 

Utbetalning av lån har gjorts med Sidas anslag och reser-
veringen för befarade förluster är således hänförbara till stat-
liga subventioner.

Not 19 Kortfristiga fordringar

Not 19:1. Fordringar hos andra myndigheter

221231 211231

Fordran ingående moms 25 188 31 965

Kundfordringar, inomstatliga 13 0

Övriga kortfristiga fordringar 192 20

Summa kortfristiga fordringar 25 392 31 985

Not 19:2. Övriga kortfristiga fordringar

221231 211231

Återkrav 72 893 196 489

Övriga kortfristiga fordringar 2 113 2 377

Summa kortfristiga fordringar 75 006 198 866

Summa kortfristiga fordringar har totalt minskat med 123 860 
tusen kronor. Minskningen beror främst på färre uppbokade 
återbetalningar och återkrav jämfört med föregående år.

Not 20. Periodavgränsningsposter

221231 211231

Förutbetald hyra 7 390 12 902

Övriga förutbetalda kostnader 16 568 12 140

Upplupna bidragsintäkter 0 0

Upplupna ränteintäkter 8 038 3 354

Övriga upplupna intäkter 12 438 6 942

Utgående balans 44 434 35 339
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Not 21. Avräkning med statsverket

Uppbörd 221231 211231

Ingående balans –3 354 –7 449

Redovisat mot inkomsttitel –23 549 –2 613

Uppbördsmedel som betalats till icke ränte-
bärande flöde

18 865 6 708

Skulder avseende uppbörd –8 038 –3 354

Anslag i icke räntebärande flöde 221231 211231

Ingående balans –21 891 –22 319

Redovisat mot anslag 42 052 930 43 756 172

Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats från icke räntebärande flöde

–42 060 311 –43 755 744

Skulder avseende anslag i icke ränte-
bärande flöde

–29 272 –21 891

Anslag i räntebärande flöde 221231 211231

Ingående balans –84 754 –117 339

Redovisat mot anslag 1 657 212 1 546 598

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –1 638 543 –1 585 902

Återbetalning av anslagsmedel 37 177 71 889

Skuld avseende anslag i räntebärande flöde –28 908 –84 754

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte redovisats mot anslag 221231 211231

Ingående balans 3 653 4 067

Redovisat mot anslag under året enligt 
 undantagsregeln

–544 –413

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag

3 109 3 653

forts. Not 21. Avräkning med statsverket

Övriga skulder i statens centralkonto 221231 211231

Ingående balans 67 779 16 891

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 417 677 831 705

Utbetalningar i icke räntebärande flöde –43 457 057 –44 529 852

Betalningar hänförbara till anslag och 
 inkomsttitlar

42 041 446 43 749 036

Saldo 69 845 67 779

Övrig fordran i statens centralkonto 69 845 67 779

Skulder hänförliga till garantiverksamheten 221231 211231

Ingående balans –65 648 –103 782

Övriga skulder fristående garantier –33 902 38 134

Skulder hänförliga till garantiverksamheten –99 550 –65 648

Avräkning med statsverket, utgående  balans –92 814 –104 215

Avräkning med statsverket har ökat med 11 401 tusen kronor. 
Ökningen beror främst på att anslagssparandet i räntebä-
rande flödet har minskat. Samtidigt har skulder hänförliga till 
garantiverksamheten ökat.

Not 22.  Räntekonto

221231 211231

Behållning räntekonto 240 277 306 894

Beviljad räntekontokredit 27 000 27 000

Sida har ett kreditutrymme om 27 000 tusen kronor på ränte-
kontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten har inte 
utnyttjats. Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har 
minskat med 66 618 tusen kronor jämfört med föregående 
år. Per den 31 december 2022 finns en skuld avseende betal-
ningar som ska regleras från det icke räntebärande flödet till 
det räntebärande flödet om 12 562 tusen kronor. Tas hänsyn 
till denna reglering hade räntekontosaldot per den 31 decem-
ber 2022 uppgått till 252 839 tusen kronor.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden i  Riksgäldskontoret

221231 211231

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
U-krediter

309 369 326 091

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
Fristående garantier

594 359 469 137

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
Sidas garantier för U-krediter

1 942 696 1 685 094

Summa Övriga tillgodohavanden i 
 Riksgäldskontoret

2 846 424 2 480 322

Posten har ökat med totalt 366 102 tusen kronor jämfört med 
föregående år. 

Tillgodohavanden i Riksgäldskontoret för U-krediter mins-
kar i takt med att utbetalningar sker för Sidas U-krediter 
som tidigare avsatts hos Riksgäldskontoret. Beräknat behov 
av framtida utbetalningar för åtaganden uppgår till 118 109 
tusen kronor. Det ger ett beräknat överskott om 191 260 tusen 
kronor.
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Tillgodohavanden i Riksgäldskontoret, Fristående garan-
tier har under året ökat beroende på att inbetalningar för 
garantiavgifter överstiger utbetalningar för skador. 

Ökningen av tillgodohavanden Sidas garantier för 
U-krediter beror främst på förändringar i placeringar om 
200 000 tusen kronor där motsvarande minskning finns i 
posten Långfristiga fordringar hos andra myndigheter. 

Not 24. Kassa och bank

221231 211231

Likvida medel garantireserven 34 918 1 481

Medel på valutakonton 169 208 260 402

Summa Kassa och bank 204 126 261 882

Kassa och bank har minskat med 57 756 tusen kronor jämfört 
med föregående år. Medel på valutakonton har minskat med 
91 194 tusen kronor och beror framför allt på att medel som 
Sida erhållit från Global Partnership for Education (GPE) för 
vidareförmedling och som ännu inte har vidareförmedlats, har 
minskat. Se även not till Övriga kortfristiga skulder.

Not 25. Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital utan 
avkastningskrav

Balanserad 
 kapitalförändring 

avgiftsbelagd 
 garantiverksamhet

Övrig balanserad 
kapitalförändring

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2021-12-31 3 652 048 2 216 049 –228 464 130 156 5 769 789

Ingående balans 2022-01-01 3 652 048 2 216 049 –228 464 130 156 5 769 789

Föregående års kapitalförändring –21 508 20 431 131 233 –130 156 0

Återlämnad konst –27

Årets kapitaltillskott 292 038 292 038

Årets kapitalförändring –208 477 –208 477

Summa årets förändring 270 504 20 431 131 233 –338 633 83 534

Utgående balans 2022-12-31 3 922 552 2 236 480 –97 231 –208 477 5 853 324

Sidas statskapital utgörs av medel hänförbara till U-krediter, 
villkorslån, kapitaltillskott och konst. Sida har inget avkast-
ningskrav på statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida utbetalningar för 
beviljade U-krediter har anslaget avräknats och redovisats 
mot Statskapital. Inga nya avsättningar kommer att ske till 
följd av förordning (2009:320) om finansiering av utveck-
lingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Årets utbe-
talningar redovisas som kostnader i resultaträkningen och 
medför en kapitalförändring som nästkommande år avslutas 
mot Statskapital.

Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag och 
redovisats mot Statskapital. Eventuell amortering av vill-
korslån tillförs inkomsttitel på statens budget och reducerar 
Statskapital.

Kapitaltillskottet utgörs av utbetalade medel som utgör 
ägarandelar i utvecklingsbanker och finansieringen tas upp 
som statskapital. 

Posten Balanserad kapitalförändring består av ackumule-
rat resultat som avser fristående garantier och garantier för 
U-krediter. Dessutom innefattar posten ackumulerad kapi-
talförändring som avser kursdifferenser och värdereglering 
hänförbara till villkorslån som i sin helhet är nedskrivna, samt 
ackumulerad kapitalförändring hänförbar till värdering av 
insatser inom Sidas ordinarie verksamhet.

Not 26.  Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser

221231 211231

Ingående avsättning 1 366 1 517

Årets pensionskostnad 222 508

Årets pensionsutbetalningar –628 –659

Utgående avsättning 960 1 366
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Not 27. Avsättningar för garantier

221231 211231

Risker som kan finansieras av garantiavgifter 239 708 257 289

Kvardröjande risker 191 133 155 589

Oreglerade skador 198 912 25 553

Total avsättning 629 753 438 431

Avsättningar för garantier har ökat med 191 322 tusen kronor. 
Ökningen kan främst förklaras av en avsättning för oreglerad 
skada för en garanti för U-krediter om 179 000 tusen kronor. 

Not 28. Övriga avsättningar

221231 211231

Ingående avsättning, omställningsmedel 3 028 2 338

Årets upplösning/avsättning 60 691

Utgående avsättning 3 088 3 028

Ingående avsättning, lokaler 12 000 12 500

Årets upplösning/avsättning –12 000 –500

Utgående avsättning 0 12 000

Total övrig avsättning 3 088 15 028

Posten har minskat med 11 940 tusen kronor. Ökningen 
Avsättning för personal avser avsättning för kompetensväx-
lings- och kompetensutvecklingsåtgärder. Hela avsättningen 
bedöms utnyttjas för kompetensväxlings- och kompetensut-
vecklingsåtgärder under 2023.

Avsättning som avser lokaler har minskat med 12 000 
tusen kronor. Avsättningen avser kostnad för outnyttjade loka-
ler samt återställningskostnader i samband med myndighet-
ens flytt till nya lokaler. Minskningen beror på att avsättningen 
har återförts eftersom flytten genomförts under 2022.

Not 29. Lån i Riksgäldskontoret

221231 211231

Ingående balans 59 847 50 384

Årets upptagna lån 49 326 22 268

Årets amorteringar –17 807 –12 805

Utgående balans 91 366 59 847

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 95 000 70 000

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för 2022 
på 95 000 tusen kronor. Lånet i Riksgäldskontoret avser 
materiella och immateriella anläggningstillgångar. Skillnaden 
mellan lån och anläggningstillgångar (430 tusen kronor) beror 
på att lån inte tas upp för konst (239 tusen kronor), samt sent 
inkomna fakturor.

Not 30. Kortfristiga skulder till andra myndigheter

221231 211231

Leverantörsskulder 17 838 142 704

Arbetsgivaravgifter 15 194 15 018

Mervärdesskatt 5 945 10 575

Utgående balans 38 977 168 297

Den minskade kortfristiga skulden till andra myndigheter 
beror främst på att en stor andel kostnader hänförliga till 
kvartal 4 har redovisats som upplupna kostnader i år. Dessa 
har tidigare år redovisats som kortfristiga skulder till andra 
myndigheter.
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Not 31. Övriga kortfristiga skulder

221231 211231

Personalens källskatt 14 618 14 650

Medel som ska vidareförmedlas 237 042 325 098

Övriga skulder 68 746 3 032

Utgående balans 320 406 342 780

Not 32. Periodavgränsningsposter

221231 211231

Upplupen lön 806 621

Upplupen semesterlön 58 420 58 793

Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 1 593 1 968

Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 121 733 4 516

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 27 240 17 365

Förutbetalda intäkter 4 950 4 320

Utgående balans 214 742 87 583

Posten Periodavgränsningsposter har ökat med 127 158 
tusen kronor i jämförelse med föregående år. Ökningen beror 
främst på att en stor andel kostnader hänförliga till kvartal 4 
har redovisats som upplupna kostnader i år. Dessa har tidi-
gare år redovisats som kortfristiga skulder till andra myndig-
heter.

Not 33. Verksamhetens kostnader

221231 211231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

–1 773 129 –1 686 887

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

–1 765 512 –1 674 032

Skillnad –7 617 –12 855

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Realisationsförlust vid försäljning av 
 anläggningstillgångar

–1 860 0

Avsättningar för framtida pensionsåtaganden 405 151

Avsättningar för kompetensåtgärder –60 –691

Avsättningar för lokaler 12 000 500

Avskrivningar av anläggningstillgångar –18 102 –12 815

Summa –7 617 –12 855

Not 34. Lämnade bidrag

221231 211231

Lämnade bidrag enligt resultaträkningen –41 999 364 –43 300 222

Lämnade bidrag enligt finansieringsanalysen –41 695 656 –43 436 120

Skillnad –303 708 135 898

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Förändring ännu ej reglerade återkrav/ 
återbetalningar

–124 604 127 130

Förändring långfristig fordran, Cafef 6 472 4 103

Förändring skadefordringar garantier –16 217 3 591

Förändring avsättning oreglerade skador, 
garantier

–169 359 1 074

Summa –303 708 135 898
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Not 35. Finansiella intäkter, transfereringar

221231 211231

Finansiella intäkter transfereringar, enligt 
resultaträkningen

124 213 66 765

Finansiella intäkter transfereringar, enligt 
finansieringsanalysen

33 498 9 546

Skillnad 90 715 57 219

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Periodisering ränteintäkter garantier, 
 Riksgälden

–1 607 –461

Förändring orealiserade kursvinster, 
 långfristiga fordringar, garantier

88 723 57 542

Förändring övriga orealiserade kursvinster, 
garantier för U-krediter

3 599 138

Summa 90 715 57 219

Not 36. Finansiella kostnader, transfereringar

221231 211231

Finansiella kostnader transfereringar, enligt 
resultaträkningen

–77 682 –51 577

Finansiella kostnader transfereringar, enligt 
finansieringsanalysen

–3 436 –6 638

Skillnad –74 246 –44 939

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Förändring orealiserade kursförluster, 
 garantiavsättningar

–1 000 –2 000

Förändring orealiserade kursförluster, 
 långfristiga fordringar, garantier

–68 074 –42 919

Förändring övriga orealiserade kurs-
förluster, garantier för U-krediter

–5 171 –20

Summa –74 246 –44 939

Not 37. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

221231 211231

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag enligt resultaträkningen

68 929 22 737

Övriga erhållna medel för finansiering av 
 bidrag enligt finansieringsanalysen

88 104 182 399

Skillnad –19 175 –159 662

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Förändring avsättningar garantier –16 963 –228 013

Förändring långfristiga fordringar garantier –2 212 68 351

Summa –19 175 –159 662

Not 38. Kortfristiga fordringar och skulder

221231 211231

Förändring kortfristiga fordringar och 
 skulder enligt balansräkningen

119 867 6 353

Förändring kortfristiga fordringar och skulder, 
drift enligt finansieringsanalysen

–29 396 5 822

Förändring kortfristiga fordringar och 
 skulder inkl lån, investeringar enligt 
 finansieringsanalysen

27 238 12 403

Förändring kortfristiga fordringar och 
 skulder, uppbörd enligt finansierings-
analysen

–4 684 4 095

Förändring kortfristiga fordringar och 
 skulder, transfereringar enligt finansierings-
analysen

–31 978 86 448

Skillnad 158 686 –102 415

Skillnaden består av följande poster i balansräkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

221231 211231

Förändring fordran återkrav/återbetalningar 123 596 –127 130

Förändring upplupna ränteintäkter, 
 garantier för U-krediter

1 607 461

Förändring orealiserade kursdifferenser, 
garantier för U-krediter

1 009 –9

Förändring kursdifferenser, EU-medel/GPE 32 474 24 263

Summa 158 686 –102 415

Not 39 Investeringar immateriella tillgångar
Investeringar immateriella tillgångar innefattar en justerings-
post om –487 tusen kronor som kostnadsförts.



FINANSIELL REDOVISNING Sidas årsredovisning 2022   |   194

Sidas lån- och garantiverksamhet
Tabell 3.18: Anslagsfinansierad utlåning, tkr

1. Finansiell redovisning

Lånefordringar 
IB

Nyutlåning  
och värde-

förändringar
Amortering  

av lån
Avskrivning  

av lån
Lånefordringar 

UB

Reserveringar 
för låne-

förluster (IB)
Årets  

förändring

Reservering för 
låne förluster 

UB

Lånefodringar 
efter reserve-

ringar UB
Lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet

Villkorslån 276 227 276 227 –276 227 –276 227 0

Summa 276 227 0 0 0 276 227 –276 227 0 –276 227 0
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Tabell 3.19: Garantier där en avgift tas ut för förväntade förluster sammanställning av garantiverksamhet, tkr

1. Garantiram

Utgiftsområde
Beslutad 

 garantiram

Garanti-
åtagande  

mot ramen

Varav under 
året utfärdade 

 garantier

Bundna 
garanti -

utfästelser
Garantiram 7  18 000 000  9 481 969  2 048 967  655 711 

2. Finansiella redovisningen

Tillgångar i garantiverksamhet
Ingående  

värde Tillkommande
Avgående / 

Infriande
Värde-

förändring Utgående värde
Medel på kontot i Riksgäldskontoret 2 154 231 317 080 –34 256 2 437 055

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 301 481 111 039 –177 602 234 918

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 113 299 5 646 –14 406 7 197 111 736

Skadefordringar 172 700 35 507 –2 192 –29 532 176 482

Övriga garantitillgångar 4 205 1 410 –3 331 12 2 296

Summa garantitillgångar 2 745 916 2 962 488

Övriga skulder 327 65 760 –327 65 760

Skuld till staten (periodiserade subventioner av 
 garantiavgifter)

65 648 50 918 –17 015 99 550

Avsättningar för garantier* 438 431 21 083 –108 170 348 629 753

Saldo (tillgångar, skulder och avsättningar för 
 garantier)

2 241 510 2 167 425

* Tillkommande avser nya garantier, Avgående avser avslutade garantier och Värdeförändring avser kvarvarande garantier. 

Finansiella flöden i garantiverksamheten Utfall
Inbetalade garantiavgifter under året 158 185

varav finansierade från anslag 67 139

Skadeutbetalningar 34 084

Inbetalda återvinningar 67 777

Forts  u
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Tabell 3.19: Sammanställning av garantiverksamhet, tkr

3. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

Anslag Utfall
Latinamerika (7 1:1.7) 2 361

Afrika (7 1:1.9) 47 406

Asien (7 1:1.6) 17 373

Summa 67 139

Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 18 000 mil-
joner kronor. Sidas totala garantiåtagande uppgår till 9 482 
miljoner kronor per den 31 december 2022, vilket framgår av 
tabeller 3.19 och 3.20. Sida har en garantireserv, som täcker 
uppkomna skador för garantiåtagandena. I Sidas åtaganden 
enligt garantiavtalen ingår för fristående garantier normalt 
en växelkursbuffert vid omräkning från SEK till USD vid en 
eventuell utbetalning under en garanti. Inkluderas växel-
kursbuffert uppgår Sidas totala avtalade garantivolym för 
fristående garantier (ej garantier för U-krediter) till 12 754 
miljoner kronor, se kap 2 avsnitt Garantiinstrumentets 
användning i utvecklingssamarbetet. De avgifter som Sida 
tar ut för att täcka förväntade förluster i garantiverksam-
heten sätts in i garantireserven på räntebärande konton hos 
Riksgäldskontoret. Utöver det finns tillgångar i form av ford-
ringar för garantiavgifter på garantitagare samt fordringar 
som uppstått när Sida behövt gå in och betala garanterade 
lån, så kallade skadefordringar. Denna garantireserv uppgår, 
inklusive fordringar, till 2 962 miljoner kronor per den 31 

december 2022. Bokföringsmässig avsättning för garantiåta-
gandena uppgår till 630 miljoner kronor. Fordringar och skul-
der i utländsk valuta inom garantireserven för Sidas garantier 
för U-krediter och fristående garantier samt utestående 
garantiåtaganden är värderade till balansdagens kurs i enlig-
het med Riksbankens bokslutskurser. 

Övriga garantier
Sida har nedan angivna uppdrag enligt Sidas regleringsbrev:

Garanti till Internationella återuppbyggnads- och 
 utvecklingsbanken
Sida ska förvalta svenska statens garantiåtagande om högst 
44,7 miljoner euro plus ränta i enlighet med avtalet med 
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken 
(IBRD) om en garanti för bankens kompletterande lån till 
Ukraina. Det inkluderar att vid begäran från IBRD hantera 
infrianden av garantin. Sida ska inte ta ut en avgift för garan-
tin. Övervakningen av garantin till IBRD som undantagits från 

garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.
Den 31 december 2022 var det underliggande lånet från 

IBRD utbetalt i sin helhet och den svenska exponeringen sam-
manfaller därmed med den utställda garantiramen. Under 
2022 har inga garantiinfrianden skett.

Garanti till Europeiska unionen för makrofinansiellt stöd till 
Ukraina
Sida ska förvalta svenska statens garantiåtagande om högst 
136 578 913 euro i enlighet med avtalet med Europeiska 
kommissionen om en garanti för ett makrofinansiellt stöd 
till Ukraina till följd av Rysslands invasion av landet. Det 
inkluderar att vid begäran från Europeiska kommissionen 
hantera infrianden av garantin. Sida ska inte ta ut en avgift för 
garantin. Övervakningen av garantin till Europeiska unionen 
som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt 
departements försorg.

Avtalet om garantin till Europeiska unionen för makro-
finansiellt stöd till Ukraina har ännu inte trätt i kraft.
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Ramutnyttjande

Tabell 3.20: Ramutnyttjande per kategori

Miljoner kronor 221231 211231

Av regeringen lämnat bemyndigande till Sida 18 000 17 000

Garantier för u-krediter

– bundna garantiutfästelser 0 0

– utfärdade garantier 430 425

Summa garantier för u-krediter 430 425

Fristående garantier

– bundna garantiutfästelser 656 358

– utfärdade garantier 8 396 6 210

Summa fristående garantier 9 052 6 568

Totalt ramutnyttjande Sidas garantiram 9 482 6 993

Miljoner euro 221231 211231

Beslutad garantiram avseende Europeiska 
investeringsbankens långivning inom ramen 
för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet

152 152

Utestående åtagande 86 92

Garantiåtagandet för 2022 fördelar sig på fristående garantier 
9 052 miljoner kronor och U-krediter 430 miljoner kronor. I 
garantiåtagandet som redovisas mot Sidas garantiram ingår 
bundna utfästelser respektive utfärdade garantier. Bundna 
utfästelser avser i denna tabell garantier som Sida har avtalat 
men ännu inte är effektiva åtaganden. För utfärdade garantier 
har bindande garantiavtal undertecknats och garantin har 
blivit effektiv. En garanti blir effektiv när alla villkor i avtalet 
är uppfyllda.  Statens garantiåtaganden avseende Europeiska 
investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis 
och Cotonou-avtalen redovisas mot angiven ram enligt regle-
ringsbrevet, i euro.

Sedan införandet av förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete, 
som ersatts med förordning (2018:2098) om garantier för 
utvecklingssamarbete lämnas inga nya U-krediter.

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalföränd-
ringen i resultaträkningen. Lån- och garantiverksamheten 
redovisas i transfereringsavsnittet eftersom det finns väsent-
liga subventionsinslag i verksamheten. 

Administration av garantiverksamheten

Tabell 3.21:  Avgiftsbelagd verksamhet,  
administration av garantier

Acku-
mulerat  

t.o.m. 2020

Acku-
mulerat  

t.o.m. 2021

Beräknad 
budget 

2022
Resultat 

2022

Acku-
mulerat  

t.o.m. 2022

Intäkter 24 000 15 397

Kostnader –21 700 –15 146

Resultat –1801 –4 858 2 300 250 –4 608

Sidas tidredovisning utgör grunden för redovisade adminis-
trationskostnader. Grundprincipen är att den administrativa 
avgiften ska täcka kostnaderna för extern riskvärdering, 
beredning av insatsen samt garantiteknisk uppföljning. Den 
administrativa avgiften disponeras av myndigheten. 

Avgiftsintäkten 2022 uppgår till 15 397 tusen kronor och 
kostnader för verksamheten till 15 146 tusen kronor. Enligt 
avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiftsintäkterna över tid 
täcka verksamhetens kostnader.

Resultatet om 250 tusen kronor 2022 balanseras. 
Balanserat underskott per 2022-12-31 är –4 608 tusen kronor. 
Sida har höjt avgiftsnivåerna 2022 för att täcka underskottet i 

verksamheten. Subventioner om 2 200 tusen kronor har utbe-
talats från anslag 1:2 förvaltningsanslag.

Principer
Sida redovisar garantiverksamhet i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och 
förordning (2018:2098) om garantier för utvecklingssamar-
bete (som kompletterar förordning (2011:211) om utlåning och 
garantier). Eftersom det finns väsentliga subventionsinslag i 
Sidas lån- och garantiverksamhet redovisas de i transfere-
ringsavsnittet.

Ett garantiavtal innebär att staten tar över en finansiell 
risk. En garantiavgift ska tas ut som ska motsvara statens 
förväntade förlust, om inte regeringen har beslutat något 
annat. Förväntad förlust är den förlust som beräknas kunna 
uppstå på grund av att garantitagaren med en viss sannolikhet 
inte kommer att fullgöra sitt åtagande. Garantiavgifterna för 
förväntade förluster sätts in på konton hos Riksgäldskontoret. 
Vid beräkning av den förväntade förlusten ska förväntade 
återvinningar och eventuella säkerheter beaktas.

Sida har 2013 gjort avsteg från förordning (2018:2098) för 
en garanti, CAFEF, på 200 miljoner kronor till en fond som 
förvaltas av Miga. Sida har i denna garanti inte gjort någon 
avsättning för förväntad förlust till Sidas garantireserv. Sida 
har däremot gett ett kontantbidrag som förvaltas av Miga, 
varav motsvarande 35 miljoner kronor vid utbetalningstillfäl-
let 2013 kan användas för eventuellt infriande av garantin.

Vid ingång av ett garantiavtal tas ställning till om avtalet 
ska påverka den finansiella redovisningen. Skyldigheten att 
redovisa garantier i de finansiella dokumenten uppkommer 
när det finns ett garantiåtagande. 

Garantiavtal som inte blivit effektiva påverkar inte avsätt-
ningar för garantier i den finansiella redovisningen. 
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Garantiavgifter
För fristående garantier får Sida subventionera hela eller del 
av garantiavgiften som avser förväntad förlust med finan-
siering från Sidas biståndsanslag, vilket redovisas som ett 
lämnat bidrag till mottagaren och övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag. 

Garantier där subventionen baserades på förväntad förlust 
på förväntat utnyttjande, medan avgiften från garantitagarna i 
normalfallet baserades på förväntad förlust på faktiskt utnytt-
jande av garantin betraktas som årliga. Subventionen fördes 
initialt upp som en skuld till staten och intäktsförs linjärt 
under garantins löptid. Sådana garantier görs inte från och 
med 2018.

I de fall garantitagarens avgift inbetalas till Sida i takt med 
att garantin utnyttjas under garantins löptid så innebär det att 
det är oklart hur stora framtida garantiavgifter blir. Någon for-
dran kan därför inte redovisas. I de fall betalning skulle skett 
innevarande år men inbetalning inte skett periodiserar Sida 
garantiavgiften. 

I de fall subvention tillämpas, ska hela garantiavgiften från 
garantitagaren samt subventionen bygga på förväntat utnytt-
jande. Garantiavtalen betraktas då som fleråriga vilket inne-
bär att subventionen intäktsförs direkt när den utbetalas till 
garantireserven och att hela avgiften från garantitagaren tas 
upp som en fordran. Intäkten periodiseras sedan i takt med 
förändringar i riskvärderingar över garantitiden. Subventioner 
som, i förekommande fall, utbetalats för garantier som inte 
är effektiva redovisas som skuld till staten. Subventioner som 
ej utbetalats för effektiva fleråriga garantier redovisas som 
fordran på staten.

För garantier för U-krediter bokades fordringar för garan-
tiavgifter upp när garantin utfärdades. 

 

Avsättningar
Som grund för Sidas redovisning av Avsättningar för garan-
tier beräknas förväntad förlust. Det är ett kostnadsmått som 
beräknas med utgångspunkt i den uppskattade sannolik-
heten för att en garantitagare inte fullgör sina förpliktelser 
samt den bedömda storleken på förlusten om detta sker, för 
Sidas garantier i samband med bokslut. Förväntad förlust för 
garantier för U-krediter beräknas av Exportkreditnämnden 
och därmed enligt deras rutiner för beräkning av förväntad 
förlust. Förväntad förlust för fristående garantier beräknas av 
Riksgäldskontoret och därmed enligt deras rutiner för beräk-
ning av förväntad förlust. Sida förser Riksgäldskontoret med 
uppgifter om garantiavtalen som underlag för deras beräk-
ningar, både initialt och inför bokslutsvärderingar. För garan-
tiavtal där garantiavgift tas ut i takt med att garantin utnyttjas 
redovisas kvardröjande risk för ökad risk utöver vad som kan 
beräknas tas ut enligt garantiavtalet. För sådana garantier, 
som hanteras som ettåriga garantiåtaganden, redovisas bara 
kvardröjande risk eftersom någon fordran inte kan redovisas 
för dessa avgifter, se avsnitt Garantiavgifter. Det beror på 
att Sidas avtal begränsar möjligheterna att ta ut avgifter för 
ökad risk som inte är hänförlig till utnyttjandet. I de fall som 
garantiavgiften tas ut via en fastställd plan eller bara tas ut 
via subvention redovisas även en avsättning för risk som kan 
finansieras med garantiavgifter, fleråriga garantiåtaganden. 
Avsättning sker även för oreglerade skador.

 

Nuvärdesberäkning
Avsättningar och fordringar som har en kredittid översti-
gande ett år ska värderas till nuvärdet av framtida kassa-
flöden. Subventioner sätts in på räntebärande konto hos 
Riksgäldskontoret och diskonteras därmed inte.

Valutakurspåverkan
Förändringar i valutakurser ska normalt redovisas som finan-
siella poster. Av förenklingsskäl ingår valutakursförändringar 
som påverkar avsättningar för fristående garantier under 
posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag. 
Valutakursförändringar som påverkar avsättningar gällande 
garantier för U-krediter samt redovisning av skadefordringar 
för garantier för U-krediter redovisas som finansiella poster.

Värdering av skadefordringar
Sida har skadefordringar kopplade till sina garantier. Vid 
skadereglering övertar Sida fordran från garantitagaren. 
Fordringarna ökar i förekommande fall med avtalade kapi-
taliserade räntor, förfallna obetalda räntor samt upplupna ej 
förfallna räntor under nya återbetalningsavtal.

Fordringarna minskar då räntor och amorteringar beta-
las eller då avskrivningar sker. Avskrivningarna beslutas då 
återvinningsmöjligheterna anses uttömda eller då gäldenären 
beviljas skuldlättnad. Värdet på fordringarna speglar de för-
väntade återvinningsmöjligheterna. Skadefordringarna redo-
visas som övriga långfristiga fordringar i Sidas balansräkning.



Intern styrning och kontroll samt styrelsens fastställande

Intern styrning och kontroll

Regelmässigt 
 arbete  
 
Vi arbetar sedan flera år tillbaka systema-
tiskt med att stärka den interna styrningen och 
kontrollen.

Med intern styrning och kontroll avses den process som 
säkerställer att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina 
uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så 
kallade verksamhetskraven enligt myndighetsförordningen. 
Sidas ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten. 
Som statlig myndighet ska vi följa myndighetsförordningen 
(2007:515) där krav bland annat ställs på att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt sätt, att vi hushållar väl med statens 
medel, redovisar verksamheten på ett rättvisande sätt och 
agerar enligt gällande lagar och regelverk. 

Sida ska också tillämpa kraven i enlighet med förord-
ningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK).

På Ecuenos Field School i norra Uganda träffas 
bönder och utbyter erfarenheter och bygger 

allianser med statliga och privata institutioner. 
Farmer Field Schools är en del av programmet 

Sowing Diversity-Harvesting Security. 
Foto: Rashidah Namatovu
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Genomförande

Intern miljö
Styrelsens, verksledningens och chefers värderingar, 
etik och ledarstil samt myndighetens kultur är centrala 
för en ändamålsenlig kontrollmiljö. Så är även tydliga 
övergripande mål, organisationsstruktur, befogenheter 
och beslutsvägar.

Sidas värderingar, interna regelverk, handläggningsordningar 
och processer skapar en ändamålsenlig kontrollmiljö som 
möjliggör att resurser används på ett effektivt sätt, samt att 
medarbetares kompetenser säkerställs och tas till vara på 
bästa sätt.

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras bland 
annat i Sidas arbetsordning. Härutöver finns avdelningarnas 
handläggningsordningar med mera utförliga beskrivningar 
av organisation, ansvar, beslutsrätt och arbetsformer. För 
att reglera samarbetet på utlandsmyndigheter, mellan UD 
och Sida, finns även en förvaltningsöverenskommelse och ett 
samspelspapper. 

Sida arbetar också aktivt med kultur och värderingar i vår 
verksamhet samt har löpande utbildningar om statstjänste-
mannarollen. 

För att stödja verksamheten har Sida upprättat och upp-
daterat regler, riktlinjer och processbeskrivningar och vi ser 
kontinuerligt över styrande dokument, systemstöd och pro-
cesser för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga.

Riskanalys
Riskanalys omfattar att identifiera händelser och 
omständigheter som kan medföra att målen för verk-
samheten inte uppnås eller att myndigheten inte kan full-
göra sina uppgifter, att bedöma och värdera dessa risker, 
att besluta om hur riskerna ska hanteras och vid behov 
uppdatera dem.

Vi utför den övergripande riskanalysen i förhållande till över-
gripande mål och uppdrag enligt instruktion och reglerings-
brev. Våra mest väsentliga risker och åtgärder för att hantera 
dem beslutas och följs upp under året inom ramen för ordina-
rie verksamhetsuppföljningsprocess. Riskanalysen föredras 
även i styrelsen i samband med beslut om verksamhetsplan 
samt vid uppföljningstillfällen under året. Givet karaktären på 
våra uppdrag beaktar vi alltid risker för korruption och fysisk 
säkerhet i vår verksamhet. Våra mest väsentliga risker 2022 
har varit att korruption i biståndsverksamheten samt bris-
tande informationssäkerhet. 

Vi genomför riskanalyser på olika nivåer i organisationen. 
Att genomföra riskanalyser är därför inte en separat process, 
utan ingår som en integrerad del i myndighetens viktigaste 
processer. Våra löpande riskanalyser sker både på strategisk 
och operativ nivå, enligt följande:
• Övergripande risker för hela myndigheten som en del av 
verksamhetsplaneringen och uppföljningen där risker analy-
seras i förhållande till Sidas övergripande mål och uppdrag 
enligt instruktion och regleringsbrev. 
• Risker i väsentliga processer där specifikt risker för god 
intern styrning och kontroll analyseras och hanteras.
• Analys av korruptionsrisker (ingår i Sidas övergripande ris-
kanalys och analyseras även specifikt i Sidas handlingsplan 
för antikorruption och även operativt på insatsnivå).

• Riskanalyser inom strategigenomförandet (insatshante-
ringsprocessen och strategiprocessen).
• Riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myn-
digheters riskhantering (Kammarkollegiets verktyg för verk-
samhetsanalys tillämpas).
• Risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordning 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myn-
digheters åtgärder vid höjd beredskap. Denna har genomförts 
2022 och kommer därefter genomföras minst vartannat år.
• Analys av risker inom informationssäkerhet enligt MSBFS 
2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myn-
digheter. Denna har genomförts under 2022 och integrerats i 
Sidas verksamhets- och planeringsprocess.
• Säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslag 
(2018:585).
• I arbetsmiljöplaner där risker i förhållande till organisato-
risk, social och fysisk arbetsmiljö analyseras.

Åtgärder
Risker ska hanteras genom åtgärder/kontroller på myn-
dighetsövergripande nivå, inom avdelningar och enheter 
Åtgärderna syftar till att säkerställa kvalitet, effektivitet 
och tillförlitlighet i myndighetens processer.

Vi har under rapporteringsperioden arbetat med åtgärder på 
samtliga nivåer. Vi utvecklar löpande processer och kontroll-
åtgärder för att göra verksamheten effektivare och för att 
anpassa verksamheten till nya behov i takt med att föränd-
ringar sker i myndighetens verksamhet. 

Vi följer upp våra samarbetspartners arbete genom dialog 
och analys av den rapportering de tillhandahåller, fältbesök 
och revision. Uppföljning av insatser, i form av fältbesök på 
plats har fortsatt begränsats i början av året till följd av pan-
demin. 
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Uppföljning
Sida följer regelbundet upp den interna styrningen och 
kontrollen genom olika former av uppföljningar.

Styrelsen, verksledningen och chefer har i sina respektive 
roller ett ansvar för att genom systematisk och regelbunden 
uppföljning bedöma den interna styrningen och kontrollen 
inom Sidas verksamhet och processer. 

Chefscontrollerfunktionen arbetar fortlöpande under året 
med uppföljning av den interna styrningen och kontrollen, det-
samma gäller Sidas internrevision som utför granskningsin-
satser samt Sidas inspektör. I chefscontrollerns årliga rapport 
finns en sammanställning av den uppföljning som genomförts. 
Den beskriver chefscontrollerns analys och bedömning av den 
interna styrningen och kontrollen på Sida. Rapporten ställs 
till generaldirektören och utgör ett underlag till generaldi-
rektörens bedömning av nivån på den interna styrningen och 
kontrollen vid Sida. 

Uppföljningen inbegriper också att fortlöpande följa 
upp och vidta åtgärder med anledning av iakttagelser och 
rekommendationer från Riksrevisionen, internrevisionen och 
inspektörsverksamheten. Under 2022 har internrevisionen 
genomfört fyra granskningar och identifierat förbättrings-
områden. Styrelsen har fattat beslut om ett antal åtgärder 
och arbetet pågår med dessa. Tillsammans med UD har vi 
även genomfört inspektioner på nio utlandsmyndigheter. 
Chefscontrollerfunktionen har även gjort uppföljning av 
väsentliga kontrollmoment i insatshanteringen. 

Samtliga avdelningschefer har under året genomfört en 
självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen 
inom sina respektive ansvarsområden. En stor del av Sidas 
uppföljning genomförs löpande av controllers och kommittéer 
som följer upp kvalitet i beredningar och beslut inom Sidas 
insatshantering.

Sidas övergripande riskanalys har följts upp två gånger 
under året och Sidas verksledning och styrelse har erhållit 
information om hur åtgärder i den övergripande riskanalysen 
tagits om hand.

Dokumentation
Väsentliga delar av Sidas interna styrning och kontroll 
och uppföljning av densamma ska dokumenteras i 
nödvändig utsträckning för att bedöma om den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande. Utifrån den 
samlade dokumentationen ska det gå att förstå hur 
myndighetens övergripande process för intern styrning 
och kontroll är integrerad i Sidas processer och därmed i 
verksamheten. Den samlade dokumentationen redovisas 
i chefscontrollerns årliga rapport. Härutöver bedöms och 
dokumenteras myndighetens arbete med intern styrning 
och kontroll på olika nivåer av både externa och interna 
revisorer samt i olika uppföljningar och utvärderingar 
som löpande genomförs i verksamheten.

För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 2022 
har vi säkerställt följande:
• De finansiella dokumenten i årsredovisningen, samt redo-
visning av verksamhetens resultat, har upprättats enligt 
myndighetsförordning (2007:515), förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2010:1080) 
med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete, förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, 
regleringsbrev 2022 avseende Sida samt övriga regeringsbe-
slut.
• För Sidas hantering av medel från Regeringskansliet (UD) 
har vi vid upprättandet av bemyndiganderedovisningen 
kontrollerat och bedömt att erforderliga underlag och 

handlingar finns som styrker utgående åtaganden 2022. 
Regeringskansliet (UD) har intygat att samtliga underlag har 
delgivits Sida. Vi har inte ansvar för hela kedjan, beslut om 
insats sker på Regeringskansliet (UD). Därmed kan vi endast 
uppfylla krav enligt förordningen (2007:603) om intern styr-
ning och kontroll samt förordningen (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag, kap 2 § 8, för den del som avser 
Sidas uppdrag. Våra bedömningar från tidigare år kvarstår 
vad gäller vikten av att ansvarskedjan hålls samman.
• I samband med upprättandet av årsredovisning har analy-
ser och kvalitetssäkring av utfall utförts, vilka sammanfattas 
i kommentarer och noter till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen, samt av redovisningen av verksamhetens 
resultat.
• Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat att 
Sidas årsredovisning 2022 ger en rättvisande bild av verksam-
hetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Generaldirektörens bedömning bygger 
på en löpande kvalitetssäkringsprocess där samtliga avdel-
ningar har varit involverade.
• Sidas avdelningschefer har intygat att intern styrning och 
kontroll inom ansvarsområdet har varit betryggande under 
den period som årsredovisningen avser.
• Sidas internrevision har vidare, utifrån en översiktlig 
granskning av chefscontrollerns årliga rapport samt genom-
förda granskningar under året, lämnat ett uttalande om att 
det inte har framkommit något som tyder på att generaldirek-
törens bedömning skulle vara missvisande.

Bedömning
Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovisat sin 
sammanfattande bedömning av intern styrning och kontroll 
vid Sida och med detta som underlag bedömt att den har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser. 
Bedömningen bygger på chefscontrollerns årliga rapport 
2022.
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Styrelsens fastställande
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid 
 myndigheten har varit betryggande under den period som 
 årsredovisningen avser. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. 

Sidas styrelse
Stockholm den 15 februari 2023

Lars Amréus
Ordförande

Charlotta Gustafsson
Vice ordförande

Filippa Bergin
Ledamot

Victor Galaz
Ledamot

Emma Ihre
Ledamot

Carin Jämtin
Ledamot

Johannes Malminen
Ledamot

Bo Netz
Ledamot

Sverker Sörlin
Ledamot



Bilagor

Bilaga 1 Statistiska begrepp och definitioner

Statistiska begrepp och definitioner
I redovisningen av biståndet följer vi olika eta-
blerade begrepp och definitioner. I denna bilaga 
beskriver vi de begrepp som används i Sidas års-
redovisning. Syftet med bilagan är att förtydliga 
begreppen för läsaren och vara transparenta med 
vilka beräkningsmetoder vi använder.

Antal insatser
Med insats avser vi ett projekt eller program som vi genomför 
tillsammans med en partner för att bidra till det bistånds-
politiska målet. I vår statistik rymmer begreppet insats även 
till viss del samarbeten och projekt som indirekt bidrar till 
biståndets mål. En revision, en utvärdering av en insats eller 
tekniskt stöd för att genomföra en insats kan också definieras 
som en insats. Antal insatser i redovisningen är beräknade 
enligt följande princip:
• Insatserna ska ha ett positivt eller negativt utfall under det 
aktuella året. Det betyder att en utbetalning har gjorts mot 
insatsen (positivt utfall) eller en återbetalning mot insatsen 
har inkommit till Sida (negativt utfall).

Andra benämningar på samma begrepp
• Aktiva insatser.
• Antal aktiva insatser.
• Totalt antal insatser.

Antal nya avtal (ny beräkning för 2022)
Med nytt avtal avser vi ett avtal för en insats, det vill säga ett 
projekt eller program, som vi genomför tillsammans med en 

partner för att bidra till det biståndspolitiska målet. Antalet 
nya avtal avser avtal som ingåtts under det aktuella året.

Projekt som indirekt bidrar till biståndets mål, såsom ett 
avtal för en revision, en utvärdering av en insats eller tekniskt 
stöd för att genomföra en insats inkluderas inte i begreppet. 
Den nya definitionen har applicerats på 2020 och 2021 års siff-
ror för att möjliggöra jämförelse över tid.

Ett avtal anses som nytt om följande kriterier är uppfyllda:
• Avtalet har ett startdatum som är inom det aktuella året.
• Avtalet är ett gåvo- eller garantiavtal.
• Avtalet har status ”Avtalat” eller ”Avslutat”.

Biståndsform
Biståndsform beskriver hur medlen når den avtalade partnern 
och utgår från OECD-DAC:s definitioner för ”Co-operation 
modalities”.

Andra benämningar på samma begrepp
• Stödform.

Civilsamhällesorganisation 
En civilsamhällesorganisation är en icke-vinstdrivande 
organisation på lokal, nationell eller internationell nivå som 
arbetar utifrån en gemensam värdegrund mot gemensamma 
mål, med visst oberoende från stat och kommun. Det kan 
vara stiftelser, kooperativ och fackföreningar. Det kan också 
vara tillfälliga sammanslutningar som samlar in pengar för 
ett specifikt ändamål. Även paraplyorganisationer och nätverk 
ingår.

 
 

Benämning i ÅR Co-operation modality enligt OECD-DAC

Budgetstöd A01  Generellt budgetstöd
A02  Sektorbudgetstöd

Program- och 
 kärnstöd samt 
 poolfinansiering

B01  Kärnstöd till civilsamhällesorganisationer, 
andra privata organ, Private-Public Part-
nerships (PPP) och forskningsinstitutioner

B02  Kärnstöd till multilaterala institutioner och 
globala fonder

B021 Kärnstöd till multilaterala organisationer
B022 Kärnstöd till globala fonder
B03  Bidrag till specifika program och fonder 

genom implementerande parter
B031  Bidrag till finansieringsmekanismer med 

flera givare och flera implementerande 
organisationer

B032  Bidrag till finansieringsmekanismer med 
flera givare och endast en implementerande 
organisation

B033  Bidrag till finansieringsmekanismer med 
endast en givare samt bidrag som öron-
märks till ett särskilt fönster eller en 
 geografisk plats (som del av en givar-
gemensam fond eller liknande)

B04  Poolfinansiering (exklusive bidrag som 
 hanteras av internationella organisationer)

Projektstöd C01  Projektstöd

Experter och annat 
tekniskt stöd

D01  Personal från givarlandet
D02  Annat tekniskt samarbete

Andra kostnader i 
 givarlandet (Sverige)

H01  Informera om och främja utvecklings-
samarbete i givarlandet

Övrigt E01  Stipendier i givarlandet
F01  Skuldlättnader
G01  Administrativa kostnader som inte 

 inkluderats i övriga kategorier
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Förvaltningskostnader
Från 2021 har Sida en ny tidredovisningsmodell där vi förenk-
lat redovisningen för att uppnå en bättre kvalitet. Modellen 
utgår från myndighetens uppgifter enligt instruktion.

Beräkningsmodellen för fördelningen av verksamhetens 
intäkter och kostnader grundar sig på tidredovisningen. Som 
underlag för beräkningen använder vi en kategorisering där vi 
taggar Sidas organisatoriska enheter till den eller de uppgifter 
som de i huvudsak bidrar till. Vi beräknar intäkt och kostnad 
per uppgift som summan av intäkterna och kostnaderna för de 
enheter som bidrar till uppgiften. Overheadkostnad, ledning 
och stöd, fördelar vi proportionellt. Den nya modellen har 
applicerats på 2020 års siffror för att möjliggöra jämförelse 
över tid. 

Förvaltningskostnad per strategi
Verksamhetens kostnader beräknas, exklusive overhead, 
enligt tidsredovisnings- och beräkningsmodellen ovan. 
Kostnaderna fördelas baserat på tid redovisad mot respektive 
strategi. Tid rapporterad mot uppgift men inte mot specifik 
strategi har fördelats på strategi, i första hand efter rappor-
terande enhet och för resterande tid, proportionellt mot rap-
porterad tid per strategi. För Strategi för Ryssland 2020–2024 
har kostnaden beräknats separat från övriga strategier då den 
faller under annat utgiftsområde och har andra finansiella 
villkor. Den nya modellen har applicerats på 2020 års siffror 
för att möjliggöra jämförelse över tid.

Garanti
En garanti är ett åtagande som på många sätt liknar en vanlig 
försäkring, där den försäkrade motparten mot en premie 
får ett ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser. Sidas 
garantiverksamhet baserar sig på statens garantimodell och 
förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. 

I avsnittet Resultatredovisning övriga uppdrag i regle-
ringsbrev/Garantiinstrumentets användning i utvecklings-

samarbetet finns tabell 2.53 ”Antalet beslutade garantier och 
total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi”. 
Denna tabell visar antalet garantier och det totala garanterade 
beloppet per strategistyrd verksamhet. Sidas avtal gällande 
garantier innehåller normalt belopp både i utländsk valuta 
(vanligtvis US dollar) och svenska kronor. För att kompensera 
för eventuella förändringar i valutakurserna finns ett visst 
påslag på beloppen i svenska kronor. Tabellen redovisar de 
avtalade maxbeloppen i svenska kronor inklusive ett påslag 
för valutakurser. Dessa skiljer sig därmed från tabell 3.19 
”Sammanställning av garantiverksamhet, tkr”. Där anges 
det avtalade beloppet i utländsk valuta omräknat till svenska 
kronor enligt valutakursen vid rapporteringstillfället.

Genomsnittligt avtalsbelopp för nya avtal  
(ny beräkning för 2022)
Projekt som indirekt bidrar till biståndets mål, såsom ett avtal 
för en revision, en utvärdering av en insats eller tekniskt stöd 
för att genomföra en insats inkluderas inte i begreppet. Den 
nya definitionen har applicerats på 2020 och 2021 års siffror 
för att möjliggöra jämförelse över tid. Det genomsnittliga 
avtalsbeloppet är beräknat på följande sätt:
•  Medelvärdet av beloppet ”Totalt avtalsbelopp” som anges på 

de avtal som har ingåtts under det aktuella året. 
• Avtalet är ett gåvo- eller garantiavtal.
• Avtalet har status ”Avtalat” eller ”Avslutat”.

Andra benämningar på samma begrepp
• Average agreed amount (ENG).

Genomsnittlig avtalslängd för nya avtal  
(ny beräkning för 2022)
Projekt som indirekt bidrar till biståndets mål, såsom ett avtal 
för en revision, en utvärdering av en insats eller tekniskt stöd 
för att genomföra en insats inkluderas inte i begreppet. Den 
nya definitionen har applicerats på 2020 och 2021 års siffror 

för att möjliggöra jämförelse över tid. Den genomsnittliga 
avtalslängden är beräknad på följande sätt:
•  Den genomsnittliga längden av de avtal som har ingåtts 

under det aktuella året.
• Avtalet är ett gåvo- eller garantiavtal.
• Avtalet har status ”Avtalat” eller ”Avslutat”.
• Om ett avtal förlängs används den nya avtalslängden i 
genomsnittsberäkningen även retroaktivt för tidigare år. 

Andra benämningar på samma begrepp
• Average agreement length (ENG).

Klimatfinansiering
Sida bidrar till Sveriges officiella klimatfinansieringsrappor-
tering, till UNFCCC och EU, i enlighet med klimatrapporte-
ringsförordningen. Sidas klimatfinansiering beräknas baserat 
på de två Riomarkörerna för klimatanpassning och utsläpps-
minskning. Liksom för Policymarkörerna finns det olika 
nivåer för markörerna beroende på om insatsen har klimatan-
passning respektive utsläppsminskning som huvudsyfte eller 
delsyfte. Utfallet för en insats viktas med avseende på nivån 
på markörerna för klimatanpassning och utsläppsminskning, 
på följande sätt:

Markören för klimatanpassning

0 – Inte inriktat 
på policymålet

1 – Delsyfte 2 – Huvudsyfte

M
ar

kö
re

n 
fö

r u
ts

lä
pp

sm
in

sk
ni

ng

0 – Inte 
 inriktat på 
 policymålet

Klassas som:
Anpassning
Viktas med: 0,4

Klassas som:
Anpassning
Viktas med: 1,0

1 – Delsyfte Klassas som: 
Utsläpps-
minskning
Viktas med: 0,4

Klassas som:
Cross-cutting
Viktas med: 0,4

Klassas som:
Anpassning
Viktas med: 1,0

2 – Huvud-
syfte

Klassas som: 
Utsläpps-
minskning
Viktas med: 1,0

Klassas som: 
Utsläpps-
minskning
Viktas med: 1,0

Klassas som:
Cross-cutting
Viktas med: 1,0
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Mobiliserat kapital
Mobiliserat kapital innebär det externa kapital som har till-
handahållits som en effekt av Sidas garantiverksamhet. Det 
är detta belopp som en motpart – exempelvis en bank – är 
villig att låna ut till en verksamhet till följd av det belopp som 
garanteras av Sida.

Det mobiliserade beloppet beräknas vid den tidpunkt som 
en garantiinsats beslutas. Det innebär att värdet uppskattas 
utifrån den totala avtalade volymen samt avser garantins hela 
löptid och fullt utnyttjande av tillgänglig utlåning. Det mobili-
serade beloppet rapporteras endast en gång per insats, som 
en klumpsumma för det år då garantin avtalats och inte perio-
diserat per år under avtalsperioden. Beräkning och rapporte-
ring sker i enligt OECD-DAC:s riktlinjer.

Partner
Med partner menas den organisation eller institution som 
Sida samarbetar med för att genomföra biståndet. Partnern 
kan antingen vara den partner som Sida skriver avtal med, 
den partner som kanaliserar och implementerar bistånds-
medlen eller både och. Den partner som Sida skriver avtal 
med kallas avtalspartner och finns registrerad hos Sida. 
Denna partner kan i sin tur ha ett avtal med en partner som 
är ansvarig för genomförandet och vad medel används till. 
Denna partner kallas för implementerande partner. 

I årsredovisningens tabeller och diagram åsyftas den 
implementerande partnern om inget annat anges. 

Andra benämningar på samma begrepp
• Samarbetspart.
• Samarbetspartner.
• Samarbetsorganisation.

Partnerkategori
Partnerkategori är en kategorisering av organisationer och 
institutioner enligt OECD-DAC:s ”Channel codes”. Följande 
partnerkategorier används i årsredovisningen:

Benämning i ÅR Channel parent cate-
gory enligt OECD-DAC

Civilsamhällesorganisationer 20000

Multilaterala organisationer 40000

Offentliga institutioner 10000

Offentlig-privat samverkan (PPP) och nätverk 30000

Privat sektor institution 60000

Universitet, Högskola eller Annan Akademisk 
Institution, Forsknings Institut eller Tankesmedja

51000

Övriga 90000

 
Notera: Under 2022 klassade Sida om upphandlade partners 
från Privat sektor institution till Övriga. Förändringen skedde 
i samråd med DAC. Detta gör att utbetalningar till dessa part-
nerkategorier skiljer sig från tidigare årsredovisningar. Den 
nya kategoriseringen har applicerats på 2020 och 2021 års 
siffror för att möjliggöra jämförelse över tid.

Policymarkörer
Policymarkörer indikerar till vilken grad Sidas verksamhet 
riktas mot olika policyområden, exempelvis jämställdhet eller 
miljö. Även denna beräkningsmetod bygger på OECD-DAC:s 
system för klassning.

I årsredovisningen ingår policymarkörerna för jämställd-
het, miljö och konflikt. Utfallet för en policymarkör beräknas 
som det totala utfallet för alla Sidas utbetalningar som går till 
insatser som har jämställdhet, miljö respektive konflikt som 
ett huvudsyfte eller integrerat som ett delsyfte. 

Detta innebär till exempel att utfallet för policymarkören 
jämställdhet är avsevärt högre än utfallet för det tematiska 
verksamhetsområdet Global Jämställdhet. Detta beror på 
att policymarkören summerar insatser inom alla tematiska 
områden med jämställdhet som antingen delsyfte eller 
huvudsyfte. En insats kan vara taggad som delsyfte eller 

huvudsyfte mot fler än en policymarkör i det fall stödet är 
riktat mot flera policyområden. 

Vi arbetar löpande med att kvalitetssäkra våra data inklu-
sive policymarkörerna. Kvalitetssäkringen påverkar även data 
för tidigare år varför jämförelser av policymarkörerna som 
rapporterats i exempelvis tidigare årsredovisningar kan skilja 
sig från årets redovisning.

Procentberäkningar
I flertalet tabeller förekommer andelsangivelser i procent. 
Procenttalen avrundas enligt följande principer:
•  Om procentandelen är större än eller lika med 1 avrundas 

procentandelen till närmaste heltal.
•  Om procentandelen är mindre än 1 avrundas procentande-

len till närmaste decimaltal, med en decimal. 
•  Givet avrundningsreglerna blir summan av procentande-

larna inte alltid 100 procent, utan varierar vanligtvis mellan 
99 procent och 101 procent.

Sidas beräkning av SRHR
Tidigare år redovisade Sida SRHR enligt metoden framtagen 
av Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). 
Under 2022 har Sida tagit fram en ny statistisk definition av 
SRHR för bilaterala stöd i linje med Guttmacher-Lancet defi-
nitionen av SRHR. I likhet med NIDI-metoden används scha-
blonvärden per sektorkod. Sektorkoderna har identifierats 
utifrån den årliga rapporten Donors Delivering for SRHR. Sida 
har kompletterat med ett antal sektorkoder för att täcka in 
samtliga aspekter av Guttmacher-Lancets definition av SRHR. 
Schablonvärdena för varje sektorkod är medelvärdet av den 
uppskattade andelen SRHR-stöd, vilket motsvarar förfarandet 
i rapporten Donors Delivering for SRHR.

Strategi och strategigrupp
Strategibegreppet är ett centralt begrepp för Sida och stra-
tegier styr Sidas arbete. Strategier kan pågå under flera på 
varandra efterföljande tidsperioder och grupperas då i en 
strategigrupp.
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Följande definition av begreppet Strategi används i Sidas 
årsredovisning.
•  En strategi är en tidsbestämd, av regeringen beslutad, stra-

tegi.
•  En strategi innehåller dess beslutade tidsfönster i titeln.
•  I de fall strateginamnet inte åtföljs av dess tidsfönster åsyf-

tas följden av strategier – en så kallad strategigrupp. 
•  Ett exempel på skillnaden mellan strategi och strategigrupp 

är ”Strategi för Tanzania” som är en strategigrupp, medan 
”Strategi för Tanzania 2020–2024” är strategin under det 
särskilda tidsfönstret.

Strategimål
Strategier består av ett antal mål som tillsammans definierar 
strategin.
•  En strategi består av ett eller flera strategimål som beslu-

tats av regeringen.
•  Alla Sidas biståndsinsatser utförs med inriktning mot ett 

eller flera strategimål. 

Strategimålskategori
Strategimålen inom respektive tematiskt område kan klust-
ras i olika kategorier av mål. Ett tematiskt område består av 
ett antal tematiska underområden som i årsredovisningen 
benämns som strategimålskategorier. 
•  Ett tematiskt område består av en eller flera strate-

gimålskategorier. 
•  Kategoriseringen av strategimål till tematiskt område görs 

genom koppling mellan strategimål, tematiskt område och 
strategimålskategori (tematisk underrubrik) i samråd med 
tematiska experter på Sida.

•  Ett strategimål kan endast kopplas till en enda strate-
gimålskategori.

•  Då ett mål relaterar till mer än ett tematiskt område görs en 
bedömning av målets formulering. Strategimålet kopplas i 
de flesta fall till det område som omnämns först.

Andra benämningar på samma begrepp
• Strategimålsområde.
• Tematisk underrubrik.
• Tematiskt underområde.

Strategiska partnerorganisationer
Sida stödjer ett antal svenska civilsamhällesorganisationer 
och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om ett 
fördjupat samarbete. Dessa kallas strategiska partnerorgani-
sationer (SPO) och bidrar till att stärka civilsamhället i samar-
betsländerna. SPO:er kallades tidigare för ramorganisationer.

Tematiskt område
I regleringsbrevet till Sida anges årligen för vilka tematiska 
områden som Sida ska redovisa resultat. När vi beräknar 
utfallet för ett tematiskt område summerar vi de insatser som 
har kopplats till det strategimål som faller inom det tematiska 
område som redovisas. För att möjliggöra denna rapportering 
definierar vi löpande vilket/vilka strategimål varje enskild 
insats bidrar till. Vi definierar även vilket tematiskt område 
varje strategimål tillhör.

Den tematiska definitionen är: 
•  Tematiska områden enligt återrapporteringskrav om tema-

tisk resultatredovisning i regleringsbrev.
•  Ett tematiskt område består av en eller flera strate-

gimålskategorier.
•  Genom strategimålskategorierna kopplas det tematiska 

området till strategimål och därmed även till strategier. Se 
vidare i begreppsdefinitionen för Strategimålskategori. 

 
Notera: Det löpande arbetet med att definiera vilket tematiskt 
område varje insats bidrar till kan innebära att mindre föränd-
ringar kan ske i fördelningen mellan tematiska områden även 
för föregående år.

Andra benämningar på samma begrepp
• Tema.

Utfall
Utfall är ett mått på de medel som flödat mellan Sida och en 
partner. Utfall kan både vara positivt (utbetalningar) och nega-
tivt (återbetalningar).

Utfallet på årsbasis är summan av utbetalningar minus 
återbetalningar.

Andra benämningar på samma begrepp
• Utbetalade medel.
• Totalt utbetalda medel.
• Totala utbetalningar.
• Bidrag.
• Totalt bidrag.

Utbetalningstak
Regeringen beslutade under 2022 att införa ett tak på Sidas 
utbetalningar för att bekosta mottagandet av flyktingar från 
Ukraina. Beslutet justerades vid ett antal tillfällen under året. 
Enligt det senaste regleringsbrevet uppgår budgetbegräns-
ningen för 2022 till 4,1 miljarder kronor. 

Andra benämningar på samma begrepp
• Limit.
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Bilaga 2 Förkortningslista

Förkortningslista
Förkortning Definition

AAH / ACF Action Against Hunger / Action Contre la Faim

AANES Autonomous Administration of North and East Syria

AAR After Action Reviews

ACAC The Academy of Culinary Arts Cambodia

ACPC African Climate Policy Centre

ACT Action for Churches together

ACTED Agency for Technical Cooperation and Development

ADRA Adventist Development and Relief Agency

AfCFTA  African Continental Free Trade Area (Afrikanska frihandelsavtalet)

AFI Alliance for Financial Inclusion 

AFR Access to Finance Rwanda 

AHRI Armauer Hansen Research Institute

AI Artificiell intelligens

AIDI Afghanistan Inclusive Dialogue Initiative 

AIR African Institute for Remittances

ALNAP Active Learning Network for Accountability and Performance

AMIP Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace 

AMR Antimikrobiell resistens 

AP Anslagspost

APHRC African People Health and Research Center

ASAL Arid and Semi-arid Lands

ATT Arms Trade Treaty (Det internationella fördraget om vapenhandel)

AU Afrikanska Unionen

AUC African Union Commission 

AWEN Nätverk för albanska kvinnors egenmakt 

BBC British Broadcast Corporation

BELA Bangladesh Environmental Lawyers Association

BIRN Balkan Investigative Reporting Network 

BISI Sidas plattform för dataanalysverktyg 

BNI Bruttonationalinkomst

Förkortning Definition

BNP Bruttonationalprodukt

BOT Build-Operate-Transfer

CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CBD The Convention on Biological Diversity (Konventionen om biologisk mångfald)

CDC Africa Centres for Disease Control and Prevention 

CE Cirkulär ekonomi

CEDAW Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

CEFM Tidiga äktenskap och tvångsäktenskap 

CEHURD Center for Health, Human Rights and Development

CGAP Consultative Group to Assist the Poor

CGIAR Consultative Group for International Agricultural Research

CHAI Clinton Helath Access Initiative

CIVICUS Global Alliance of Civil Society Organisations

CIWA Cooperation in International Waters in Africa 

CO Carbon Oxide

COBSEA Coordinating Body on the Seas of East Asia

CODESRIA Samhällsvetenskapliga forskningsrådet i Afrika

COP Conference of the Parties (FN:s klimatmöte)

CoP-PI Community of Practice Poverty & Inequality

CPDE CSO Partnership for Development Effectiveness 

CRPD The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning)

CRRF Comprehensive Refugee Response Framework 

CRS Creditor Reporting System 

CSE Allsidig sexualundervisning 

CSO Civilsamhällesorganisation

CSSR Civil Society Support Room

DAA Distributed Agreement Amount

DFC United States Development Finance Corporation

DKT 
International

Non-profit Organization that Promotes Family Planning and HIV Prevention through Social Marketing.
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Förkortning Definition

DPO The Department of Peace Operations

DPPA The United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs

DR Kongo Demokratiska republiken Kongo

DRC Danish Refugee Council 

EBA Expertgruppen för Biståndsanalys

ECCAS Economic Community of Central African States (Centralafrikanska staternas ekonomiska)

ECOWAS Economic Community of West African States (Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap)

ECW Education Cannot Wait

EDCTP The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

EIB Europeiska utvecklingsbanken

EIF Enhanced Integrated Framework 

EISA Electoral Instititute for Sustainable Democracy in Africa 

ELCT Evangelical Lutheran Church of Tanzania

ENERGIA Internationellt nätverket för jämställdhet och hållbar energiförsörjning

ENVAP Environment Accession Project

EPforR Education Program for Results 

EPRI Economic Policy Research Institute

EPTATF Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund 

ESA Education Sector Analysis

ESD Education for Sustainable Development 

ESG Environmental, Social and Corporate Governance

ESSENCE Nätverk för hälsoforskning

ESV Ekonomistyrningsverket

EU Europeiska unionen

EUD4D EU Digital for Development Hub 

FAO The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation)

Farc The Revolutionary Armed Forces of Colombia

FATF Financial Action Task Force 

FBA Folke Bernadotteakademin

FGM Female Genital Mutilation (Kvinnlig könsstympning)

FIAS Foreign Investment Advisory Service 

FISK Förordningen om intern styrning och kontroll 

FN Förenta nationerna

Frida The Young Feminist Fund

GACERE Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency

Förkortning Definition

GAP Gender Action Plan

GBV Gender Based Violence (Könsbaserat våld)

GCE Global Campaign for Education 

GCF Gröna klimatfonden

GCFF Världsbankens facilitet för mjuka lån

GD Generaldirektör

GDP Permanent Dialouge Groups 

GEF Generation Equality Forum

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 

GFW Urgent Action Fund och Global Fund for Women 

GIF Global Infrastructure Facility

GISD Global Investors for Sustainable Development Alliance 

GMDAC Global Migration Data Analysis Centre

GOVNET The DAC Network on Governance 

GPE Global Partnership for Education 

GPEDC Globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete

GPI Global Peace Index 

GSMA Global System for Mobile Communications Association

GWP Global Water Partnerships 

GWSP Global Water Security and Sanitation Partnerships 

HBTQI Homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner

HD The Centre for Humanitarian Dialogue

HDF Health Development Fund

HEARD Health Economics and HIV and AIDS Research Division

HIV Human Immunodeficiency Viruses

HR Human resources

HRBA Human Rights Based Approach

HRNS Hanns R. Neumann Stiftung

HRP Human Reproduction Program 

IAP Innovation Against Poverty

IARNA Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente

IATI International Aid Transparency Initiative

IBRD International Bank for Reconstruction and Development 

ICGN International Corporate Governance Network

ICIPE International Centre of Insect Physiology and Ecology
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Förkortning Definition

ICLA Information, Counselling and Legal Assistance (Information, rådgivning och juridiskt stöd)

ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 

ICM International Confederation of Midwives 

ICNL International Center for Not-for Profit Law 

ICRC International Committee of the Red Cross (Internationella Rödakorskommittén)

ICT Information and Communication Technology

ICTJ International Center for Transitional Justice

IDA International Disability Alliance 

IDB Inter-American Development Bank (Interamerikanska utvecklingsbanken)

IDIA International Development Innovation Alliance

IDLO International Law Organisation 

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre 

IDP Internflykting

IDRC The International Development Research Centre (den kanadensiska myndigheten för forskningsstöd) 

IEP Institute for Economics and Peace

IFAD International Fund for Agricultural Development 

IFC International Finance Corporation 

IFES The International Foundation for Electoral Systems

IFI Internationella finansiella institutioner

IGAD Intergovernmental Authority on Development 

IIED International Institute on Environment and Development 

IIX Impact Investment Exchange

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

ILO International Labour Organization

IMARA Integrated Management of Natural Resources for Resilience in the ASAL

IMF International Monetary Fund (Internationella valutafonden)

INASP International Network for Advancing Science and Policy

INCAF International Network on Conflict and Fragility 

International 
IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IOM International Organization for Migration 

IPBES The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPEN International Pollutants Elimination Network

IPPF International Planned Parenthood Federation

IPSJ Institute for Peace and Social Justice 

Förkortning Definition

IRC International Rescue Committee 

ISP International Science Programme

IT Informationsteknik

ITC International Trade Centre 

ITP Sidas International Training Program 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

IUCN ECARO IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia

JEP Special Jurisdiction for Peace

JIAF Joint Intersectoral Analysis Framework

JPD Junior Professional in an EU Delegation 

JPIAMR The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

JPO Junior Professional Officer 

KCCA Kampala Capital City Authority 

KFUM Kristliga föreningen av unga människor

KI Karolinska institutet 

KTO Karibu Tanzania Organization 

LoGIC Local Government Initiative on Climate Change 

LPI Life and Peace Institute 

MAG Mines Advisory Group 

MDPA Multi Dimensional Poverty Analysis (Multidimensionell fattigdomsanalys)

MENA Middle East and North Africa (Mellanöstern och Nordafrika)

MHPSS Mental Health and Psychosocial Support

MHTF The Maternal and Newborn Health Thematic Fund

MMP Migration Master Plan 

MPTF Multi-Partner Trust Fund (FN:s fredsfond) 

MR Mänskliga rättigheter

MRV Measurement, Reporting and Verification 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSBFS Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSD Market Systems Development

MSS Multilaterala seniora sekunderingsprogrammet 

NDC Nationally Determined Contribution (Nationellt fastställda bidrag)

NEFCO Nordic Environment Finance Corporation 

NGO Non-Governmental Organization

NIDI Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 
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Förkortning Definition

NIR Näringslivets internationella råd 

Norad Norges biståndsmyndighet

NRC Norwegian Refugee Council 

NRF National Research Foundation 

NRT Northern Rangelands Trust 

OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project 

OCHA The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

ODA Official Development Assistance (Officiellt statligt utvecklingsbistånd)

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling)

OECD-DAC OECD-Development Assistance Committee (OECD:s biståndskommitté)

OHCHR The Office of the High Commissioner for Human Rights

OPD Organizations of Persons with Disabilities

OPHI The Oxford Poverty and Human Development Initiative

OTGS Open Trade Gate Sweden 

OYE Opportunities for Youth Employment 

PAFTA Pan Arab Free Trade Area 

PAGE Partnership for Action on Green Economy 

Pao Partianknutna organisationer

PAP Power Africa-projektet

PBA Programme-Based Apporach (Programbaserad ansats) 

PDA Peace and Development Advisors 

PMRS Palestinian Medical Relief Society 

PMU Pingstmissionens utvecklingssamarbete

POFF Phasing out Fossil Fuel 

PPDP Public Private Development Partnerships 

PPP Public Private Partnerships (Offentlig-privat samverkan) 

PROBLUE World Bank Blue Economy program

PSF Peace Support Facility 

PSI Population Services International 

PSSN Productive Social Safety Net 

RBM Results Based Management 

RDB Regional Development Bank

REACT Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies 

RECOFTC Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific 

REFS Reconciliation and Federalism Support Programme 

Förkortning Definition

RRI Rights and Resources Initiative 

RRM Rapid Respons Mechanism

SADC The Southern African Development Community

SAFAIDS Southern Africa Hiv & Aids Information Dissemination Services

SAK Svenska Afghanistankommittén 

SALW Small Arms and Light Weapons (Små och lätta vapen)

SCB Statistiska Centralbyrån 

SDG The Sustainable Development Goals (Globala målen)

SEA Seas of East Asia 

SEAH Sexual Exploitation and Abuse and Harassment (Sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella 
trakasserier)

SEI Stockholm Environment Institute 

SGCI Science Granting Councils Initiative 

SHAPE Centret för studier inom mänskliga rättigheter i Sydostasien 

SI Svenska Institutet

SIA Sustainability Impact Accelerator 

SIANI Swedish International Agricultural Network Initiative 

SIDA Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SIHI Social Innovation in Health Initiative 

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

SIS Svenska institutet för standarder 

SISD Swedish Investors for Sustainable Development 

SITE Stockholm Institute of Transition Economics

SIWI Stockholm International Water Institute 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SLSD Swedish Leadership for Sustainable Development

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SNV Foundation of Netherlands Volunteers (Stichting Nederlandse Vrijwilligers)

SOP Standard Operating Procedures

SPF Sida Partnership Forum 

SPIAC Social Protection Interagency Cooperation 

SPO Strategiska partnerorganisationer 

SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

STATAFRIC Pan-African Institute for Statistics 

STDF Standards and Trade Development Facility 

SUMERNET Sustainable Mekong Research Network 
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Förkortning Definition

SUN Scaling up Nutrition 

SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

TAIEX Technical Assistance Information Exchange 

TDR Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases

TEI Team Europe Initative

TES Transforming Education Summit

TI Transparency International 

TPLF Tigray Peoples’s Liberation Front

TWAS The World Academy of Sciences 

UCLG United Cities and Local Governments 

UD Utrikesdepartementet

UD-GA Enheten global agenda på Utrikesdepartmentet

UFGE Umbrella Facility for Gender Equlity

UM Utlandsmyndighet

UN The United Nations

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan (FN:s biståndsmission i Afghanistan)

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UNDAF United Nations Development Action Framework

UNDAP United Nations Development Assistance Plan (FN-organens gemensamma program) 

UNDP United Nations Development Programme (FN:s utvecklingsprogram)

UNEP United Nations Environment Programme (FN:s miljöprogram)

Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur)

UNESCWA United Nations Economic and Social Mission for Western Africa (FN:s ekonomiska och sociala 
kommission för Västasien)

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (FN:s ramkonvention om 
klimatförändring)

UNFPA United Nations Population Fund (FN:s befolkningsfond )

UNGEI United Nations Girls' Education Initiative

UNHAS United Nations Humanitarian Air Service (FN:s humanitära flygservice) 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (FN:s flyktingorgan)

Unicef United Nations Children's Fund (FN:s barnfond)

UNIDO United Nations Industrial Development Organization (FN:s organisation för industriell utveckling)

UNITAMS United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan

Förkortning Definition

UNMAS United Nations Mine Action Service (FN:s minröjningsorganisation)

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av 
brott)

UNOPS United Nations Office for Project Services (FN:s kontor för projekttjänster)

UNOY United Network of Young Peacebuilders 

UNRC United Nations Resident Coordinator 

UNSDG United Nations Sustainable Development Group

UNSDG-HRM 
MDF

FN:s fond för integrering av mänskliga rättigheter 

UNU-WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research

UNV United Nations Volunteers

UNYV United Nations Youth Volunteers

UPR  Universal Periodic Review (Universella periodiska granskning) 

USAID The United States Agency for International Development

USP Universal Social Protection (Universell social trygghet) 

UVA / URA Utlandsvillkorsavtal

WASH Water, Sanitation and Hygiene (Vatten, sanitet och hygien)

WB World Bank Group 

WFP United Nations World Food Programme (FN:s livsmedelsprogram)

WHO World Health Organization (Världshälsoorganisationen)

WIEGO Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing

WILPF Women’s International League for Peace and Freedom (Internationella Kvinnoförbundet för fred och 
frihet)

WIOMSA Western Indian Ocean Marine Science Association

WLP Women’s Learning Partnership

WRI World Resources Institute

WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council 

WTO World Trade Organization (Världshandelsorganisationen)

WWB Women’s World Banking

WWF World Wide Fund for Nature (Världsnaturfonden)

YMCA Young Men's Christian Association

YWCA The Young Women's Christian Association

ZRBF Zimbabwe Resilience Building Fund 



BILAGOR Sidas årsredovisning 2022  |   212

Bilaga 3 Strateginamn

Strateginamn
Bilaterala och regionala strategier

Beslutat strateginamn Förkortat namn

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024 Afghanistan 2021–2024

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2022–2024 Afghanistan 2022–2024

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh 2021–2025 Bangladesh 2021–2025

Strategi för Sveriges internationella bistånd till Myanmar 2018–2022 Myanmar 2018–2022

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Kambodja  
2014–2018 (förlängd till och med 2020)

Kambodja 2014–2018

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och  Oceanien 
2016–2021

Asien och Oceanien 2016–2021

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och 
 Oceanien 2022–2026

Asien och Oceanien 2022–2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017–2021 Irak 2017–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2022–2026 Irak 2022–2026

Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 
2020–2024

Palestina 2020–2024

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern 
och Nordafrika 2021–2025

Mellanöstern och Nordafrika  
2021–2025

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2023 Syrienkrisen 2016–2023

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter 
och miljöinsatser i Ryssland 2020–2024

Ryssland 2020–2024

Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet 2014–2021

Östeuropa, Västra Balkan och 
 Turkiet 2014–2021

Strategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027 Västra Balkan och Turkiet 2021–2027

Bilaterala och regionala strategier

Beslutat strateginamn Förkortat namn

Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 Östeuropa 2021–2027

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016–2021 Bolivia 2016–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2021–2025 Bolivia 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016–2021 Colombia 2016–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021–2025 Colombia 2021–2025

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala 2016–2021 Guatemala 2016–2021

Strategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala 2021–2025 Guatemala 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2021 Kuba 2016–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2021–2025 Kuba 2021–2025

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Latinamerika 
2021–2025

Latinamerika 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2018–2022 Burkina Faso 2018–2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken 
Kongo 2021–2025

DR Kongo 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2021 Etiopien 2016–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2022–2026 Etiopien 2022–2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2021–2025 Kenya 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2021–2025 Liberia 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2021–2025 Mali 2021–2025
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Bilaterala och regionala strategier

Beslutat strateginamn Förkortat namn

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Moçambique  
2015–2021

Moçambique 2015–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2022–2026 Moçambique 2022–2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2020–2024 Rwanda 2020–2024

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018–2022 Somalia 2018–2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022 Sudan 2018–2022

Strategi för Sveriges internationella bistånd i Sydsudan 2018–2022 Sydsudan 2018–2022

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2020–2024 Tanzania 2020–2024

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda 2018–2023 Uganda 2018–2023

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia 2018–2022 Zambia 2018–2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2017–2021 Zimbabwe 2017–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2022–2026 Zimbabwe 2022–2026

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder 
om Sahara 2016–2021

Afrika Söder om Sahara 2016–2021

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika  
2022–2026

Afrika 2022–2026

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 
söder om Sahara 2015–2021

SRHR i Afrika söder om Sahara 
2015–2021

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 
2022–2026

SRHR i Afrika 2022–2026

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklings-
samarbetet 2015– 2021

Forskningssamarbete 2015–2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för 
 fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 2022–2028

Forskning inom fattigdomsbekämp-
ning och hållbar utveckling 2022–2028 

Strategi för hållbar fred 2017–2022 Hållbar fred 2017–2022

Bilaterala och regionala strategier

Beslutat strateginamn Förkortat namn

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive 
genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022

Informations- och kommunikations-
verksamhet 2016–2022

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder 
Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018–2022

Kapacitetsutveckling och partner-
skap 2030 2018–2022

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 
2016–2022

CSO-strategin 2016–2022

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekono-
misk utveckling 2022–2026

Hållbar ekonomisk utveckling  
2022–2026

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, 
hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–
2022

Hållbar miljö 2018–2022

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, 
hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2022–
2026

Hållbar miljö 2022–2026

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social 
utveckling 2018–2022

Hållbar social utveckling 2018–2022

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internatio-
nellt utvecklingssamarbete (Sida) 2021–2025

Humanitärt bistånd 2021–2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de 
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer 2018–2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och 
kvinnors och flickors rättigheter 2022–2026

Global jämställdhet samt kvinnors 
och flickors rättigheter 2022–2026

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organi-
sationer 2016–2020

Demokratistöd genom svenska parti-
anknutna organisationer 2016–2020

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organi-
sationer 2023–2027

Demokratistöd genom svenska parti-
anknutna organisationer 2023–2027



BILAGOR Sidas årsredovisning 2022  |   214

Bilaga 4 Läsanvisning enligt instruktion

Läsanvisning enligt instruktion
Paragraf i instruktionen Kapitel

1 §  Sida har i uppgift att bidra till att uppfylla målet för 
det internationella biståndet, som en del i uppgiften 
att genomföra Sveriges politik för global utveckling 
och Agenda 2030 som Förenta nationernas (FN) med-
lemsstater antagit. Myndigheten ska genom ekono-
miska bidrag, på de sätt som framgår av 2–5 §§ och i 
enlighet med av regeringen beslutade strategier inom 
svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bi-
stånd stödja verksamheter som kan bidra till att 
uppnå detta mål.

Kapitel 2. Resultatredovisning
•  Sammanfattande bedömning av vår  verksamhet
• Resultatredovisning per uppgift
• Resultatredovisning per anslagspost
• Resultatredovisning per tematiskt område

2 §   För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska 
myndighetens verksamhet utgå från och genom syras 
av:

1.  ett rättighetsperspektiv och fattiga människors 
 perspektiv på utveckling,

2.  ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,
3.  ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar 

en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och 
pojkars situation,

4.  ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklings-
samarbetet.

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
• Resultatredovisning per anslagspost
• Resultatredovisning per tematiskt område

Vidare ska myndigheten i sin verksamhet:
1. utgå från rättsstatens principer,

Kapitel 2. Resultatredovisning 
• Resultatredovisning per uppgift
• Resultatredovisning per anslagspost
• Resultatredovisning per tematiskt området 
•  Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-

brev, Att utveckla arbetet med demokrati i 
utvecklings samarbetet 

2.  bidra till genomförandet av regeringens internationella 
åtaganden rörande principerna för effektivt bistånd 
och utvecklingssamarbete,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt: 
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi finansierar 

 partner och delar finansiella risker

3.  verka för ett effektivt bistånd bland annat genom 
 dialog, katalytiska insatser, innovativa samverkans- 
och finansieringsformer samt genom att komplettera 
och underlätta för andra finansiella flöden som  bidrar 
till fattigdomsbekämpning och global hållbar 
 utveckling,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi mobiliserar 

 engagemang och stärker kapacitet; Vi för dialog och 
bedriver globalt påverkansarbete; Vi finansierar 
 partner och delar finansiella risker

•  Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-
brev: Garantiinstrumentets användning i 
utvecklings samarbetet

Paragraf i instruktionen Kapitel

4. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på 
demokratiska principer för långsiktiga resultat,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Till exempel: 
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi finansierar 

 partner och delar finansiella risker
• Resultatredovisning per anslagspost 
•  Resultatredovisning per tematiskt området framför 

allt mänskliga rättigheter, demokrati och rätts-
statens principer 

•  Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-
brev: Att utveckla arbetet med demokrati i 
utvecklings samarbetet

5. vidta åtgärder för att motverka oegentligheter och 
korruption,

Kapitel 2. Resultatredovisning 
• Resultatredovisning per uppgift
• Resultatredovisning per anslagspost
• Resultatredovisning per tematiskt området 
•  Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-

brev: Att utveckla arbetet med demokrati i 
utvecklings samarbetet

Kapitel 4. Intern styrning och kontroll samt 
 styrelsens fastställande

6. bedöma och följa upp risker både på insats- och 
strategi nivå samt hantera riskerna i dialog med partner,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt: 
•  Resultatredovisning kompetensförsörjning och 

 lärande
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi finansierar 

 partner och delar finansiella risker

7. tillvarata kunskap från såväl egna som externa uppfölj-
ningar och utvärderingar vid genomförande av utveck-
lingssamarbete.

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt: 
•  Resultatredovisning kompetensförsörjning och 

 lärande
• Resultatredovisning per tematiskt området

3 § Myndigheten ska
1.  bistå regeringen med expertstöd, och de underlag som 

är nödvändiga för regeringens utformning av bistånds-
politiken och för genomförandet av det  bilaterala och 
multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära 
 biståndet och EU-biståndet,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi bistår med 

 kunskap, information och statistik

2.  i genomförandet av strategierna inom svenskt utveck-
lingssamarbete och humanitärt bistånd varje år lämna 
strategirapporter till Regeringskansliet (Utrikesdepar-
tementet) samt under det sista året i en strategiperiod 
lämna fördjupade strategirapporter,

Rapporteras i särskild ordning

3.  bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering 
inom Sidas verksamhetsområde,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi bistår med 

 kunskap, information och statistik

4.  sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC) 
rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi bistår med 

 kunskap, information och statistik 
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Paragraf i instruktionen Kapitel

5.  verka för öppenhet och insyn i det internationella bistån-
det och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk 
väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, sam-
ordna genomförandet av transparensgarantin i det 
svenska biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer 
i detta arbete samt ansvara för informationstjänsten 
openaid.se,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi bistår med 

 kunskap, information och statistik

6.  vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand 
anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas 
samarbetspartner inom utvecklings samarbetet,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi mobiliserar 

 engagemang och stärker kapacitet 

7.  vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbetet 
Twinning och Technical Assistance Information 
 Exchange (TAIEX) finansierat genom EU:s bistånds-
budget,

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi mobiliserar 

 engagemang och stärker kapacitet 

8.  inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen 
ansvara för delar av samarbetet med Ryssland inom 
miljöområdet, genom att bland annat bidra till finan-
siering av insatser i anslutning till investeringsprojekt 
genom internationella finansiella institutioner (IFI), 
samt ansvara för samarbete inom området demokrati 
och mänskliga rättigheter,

Kapitel 2. Resultatredovisning
•  Resultatredovisning per anslagspost, Ap 3. 

 Sam arbete inom Östersjöregionen 

9.  när det gäller vissa medel för anslagsposter under 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen 
eller Regeringskansliet beslutar om, för Regerings-
kansliets räkning utföra vissa administrativa kontroll-
moment vid bidragshantering, praktiskt hantera utbe-
talningar, återbetalningar och återkrav samt svara för 
en effektiv valutahantering,

Kapitel 2. Resultatredovisning
•  Resultatredovisning övriga uppdrag i reglerings-

brev Redovisning av förvaltningskostnader 

10.  inom sitt verksamhetsområde verka för att det gene-
rationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling,

Kapitel 2 Resultatredovisning
•  Resultatredovisning kompetensförsörjning och 

 lärande
• Resultatredovisning per anslagspost
•  Resultatredovisning per tematiskt område, Klimat-  

och miljömässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser

11.  i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-
verket och samråda med myndigheten om vilken 
 rapportering som behövs.

Rapporteras i särskild ordning

12.  ansvara för redovisning av ägarandelar i Internatio-
nella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, 
 Asiatiska utvecklingsbanken, Afrikanska utvecklings-
banken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Inter-
nationella finansbolaget, Multilaterala investerings-
organet och Interamerikanska investerings bolaget. 
Förordning (2022:234).

Kapitel 3. Finansiell redovisning

Paragraf i instruktionen Kapitel

4 § Myndigheten får
 1.  i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut 

bidrag eller annan finansiering,
 2.  ingå och säga upp avtal om närmare villkor för sam-

arbetet med samarbetsländer (proceduravtal),
 3.  efter överenskommelse med en avtalsslutande part 

omfördela medel mellan olika avtal om bidrag eller 
annan finansiering till stöd för verksamhet med andra 
stater, internationella och multilaterala organisationer, 
organisationer i det civila samhället, svenska myndighe-
ter samt andra relevanta aktörer (insats avtal),

 4.  anpassa samarbetsavtal med länder så att de mot-
svarar en strategis giltighetsperiod,

 5.  ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 4 a och 4 b §§ 
som myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet 
inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens med-
verkan,

 6.  uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver 
bilateralt utvecklingssamarbete att på myndighetens 
vägnar underteckna avtal,

 7.  överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige bedri-
ver bilateralt utvecklingssamarbete, eller åt en annan 
myndighet, att på myndighetens vägnar avgöra ären-
den som inte behöver prövas av generaldirektören 
eller personalansvarsnämnden,

 8.  begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver 
bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de åtgärder 
som följer av avtal mellan Sverige och samarbetslan-
det i fråga eller som i övrigt faller inom myndighetens 
behörighetsområde enligt denna förordning, och

 9.  begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver 
bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige 
bidrar med humanitärt bistånd, lämnar sådan infor-
mation som behövs för myndighetens verksamhet. 
Förordning (2022:234).

Denna paragraf, inkluderat punkterna i a–c, är 
 genomgående för vår resultatredovisning då detta 
hanteras i särskild ordning för insatserna inom varje 
anslagspost.

5 §  Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt 
 samverka med

1.  statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i 
syfte att skaffa och tillvarata sakkunskap och förvalt-
ningskompetens i genomförandet av internationellt 
utvecklingssamarbete, exempelvis genom bistånds-
finansierad tjänsteexport, och

Kapitel 2. Resultatredovisning, framför allt: 
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi finansierar 

 partner och delar finansiella risker
•  Resultatredovisning per uppgift, Vi mobiliserar 

engagemang och stärker kapacitet

2.  andra aktörer, såsom organisationer i det civila sam-
hället, näringslivet och akademiska institutioner och 
institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål 
för det internationella biståndet och bidra till utveck-
ling av genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Kapitel 2. Resultatredovisning. Framför allt:
•  Resultatredovisning per uppgift: Vi mobiliserar 

engagemang och stärker kapacitet
• Resultatredovisning per anslagspost 
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Bilaga 5 Trafikljusen

Sidas resultatindikator
Trafikljusen är Sidas resultatindikator. Systemet samman-
fattar och motiverar vår bedömning av hur arbetet går i 
genomförandet av de strategier som styr Sida. Tillsammans 
ger trafikljusen en bild av hur arbetet gått under året. 

På Sida arbetar vi med tre kategorier av trafikljus. En 
trafik ljusbedömning består av en motivering och en färgsätt-
ning. Alla tre trafikljus har en egen uppsättning kriterier som 
utgör grunden för trafikljusbedömningen (se respektive ljus 
till höger).

En trafikljusbedömning kan göras för ett mål i en av reger-
ingens strategier (strategimål) men det finns också trafikljus-
bedömningar på strateginivå som gäller för en hel strategi. 
Dessa bedömningar tar vi fram genom att aggregera trafik-
ljusbedömningar på strategimålsnivå till strateginivå enligt de 
kriterier som finns (se trafikljus på strateginivå till höger). En 
aggregering av trafikljusbedömningar görs för trafikljuskate-
gorierna Utvecklingstrend och Portföljens sammansättning. 
För trafikljuskategorin Verksamhetens genomförande gör vi 
endast en övergripande bedömning på strateginivå. 

Redovisningen innehåller trafikljusbedömningar för peri-
oden 2020–2022. Inför 2020 utvecklade och förtydligade vi 
kriterierna för bedömningarna. Detta innebär att jämförelser 
av bedömningarna för 2020 och 2021 med bedömningarna för 
2019 måste göras med viss försiktighet.

Trafikljus för utvecklingstrend

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen tydlig riktning Röd: Utvecklingen går bakåt

I förhållande till strategimål/strategi går utveck-
lingen i kontexten just nu framåt.

I förhållande till strategimål/strategi har utveck-
lingen i kontexten just nu ingen tydlig riktning.

I förhållande till strategimål/strategi går utveck-
lingen i kontexten just nu bakåt.

Trafikljuset för portföljens sammansättning

Grön: Portföljen är väl sammansatt Gul: Portföljen behöver mindre justeringar Röd: Portföljen behöver större justeringar

Portföljen svarar upp mot behoven i kontexten, 
strategins mål samt uppnår resultat enligt insat-
sernas mål. 

Portföljen svarar delvis upp mot behoven i kontex-
ten, strategins mål samt uppnår resultat för en 
större del av insatsernas mål. 

Portföljen svarar inte upp mot behoven i kontex-
ten, strategins mål och/eller uppnår inte resultat 
enligt insatsernas mål. 

Trafikljuset för verksamhetens genomförande

Grön: Genomförandet går enligt plan Gul: Genomförandet går delvis enligt plan Röd: Genomförandet går inte enligt plan

Aktiviteter och insatser genomförs enligt plan. Aktiviteter och insatser genomförs delvis enligt 
plan men vissa hinder har uppkommit i genomför-
andet.

Aktiviteter och insatser genomförs inte enligt plan 
och större hinder har uppkommit i genomförandet.

Trafikljus på strateginivå

Grönt ljus på strateginivå Gult ljus på strateginivå Rött ljus på strateginivå

Ungefär två tredjedelar eller mer av strategimålen 
är gröna.

Mindre än två tredjedelar av strategimålen är 
gröna och mindre än en tredjedel är röda. 

Ungefär en tredjedel eller mer av strategimålen är 
röda.
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